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สารจากคณบดี
การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 1 ความสมดุล ระหว่า งสั ง คมศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์
ซึ่งจั ดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาแล้ วนั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนในการสร้างชุมชน
วิชาการที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณานั้นมีจานวน 136 บทความ ซึ่งได้ ผ่านกระบวนการ
พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ อย่างแท้จริง จึงขอขอบพระคุณ คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนดาเนินงานให้สาเร็จ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ

จึ ง ขอส่ ง ความปรารถนาอั น ดี ยิ่ ง ผ่ า นการจั ด ท ารู ป เล่ ม รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับ ชาติ ครั้ งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกท่าน และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการต่อสาธารณชนสืบไป

อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คานา
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ซึ่งจั ดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ถือได้ว่าเป็นการจัดการประชุมวิชาการเป็น
ครั้ ง แรก ซึ่ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานต่ า งมี ค วามคาดหวั ง ในด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานให้ บ รรลุ ต รงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ คณะกรรมการต่ า งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเครื อ ข่ า ยวิ ช าการจากหลากหลาย
มหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าการที่งานสาเร็จลุล่วงไปนั้น ย่อมแสดงถึงความสาเร็จของทุกท่านด้วยเช่นกัน
จึงขอแสดงความยินดีต่อผู้นาเสนอผลงานทุกท่านที่ได้รับการเผยแพร่บทความวิชาการในครั้งนี้ เพราะเป็นส่วน
หนึ่ง ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ง กัน และกัน คณะผู้ จัด จึงมี ความปรารถนาว่ าในการจั ดประชุ มครั้ งต่ อไป
จะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย
จึ ง ขอส่ งความปรารถนาอั น ดี ยิ่ ง ผ่ า นการจัด ท ารู ปเล่ ม รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ มวิ ช าการ
ระดับ ชาติ ครั้ งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกท่าน และขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากมีความขาดตกบกพร่องในส่วนใด ซึ่ง
อาจเป็นข้อผิดพลาดของคณะกรรมการผู้จัด หรือเหตุอื่น ๆ หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถส่ง
ต่อคาแนะนาต่อคณะผู้จัด จักเป็นพระคุณยิ่ง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการดาเนินงาน
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กำหนดกำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 09.15 น.
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
โดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
09.15 – 09.30 น.
การแสดง จากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์และสาขาวิชาศิลปะการแสดง
09.30 – 09.45 น.
มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่มหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือการประชุม
วิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และรางวัลนักวิจัยดีเด่น
โดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
09.45 – 10.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ :
ความสมดุลในการพัฒนาประเทศ Social Science & Science”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ องค์ปาฐก
12.00 – 12.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
13.00 – 16.15 น.
การนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต
นักศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิชาการของนักศึกษา
16.15 – 16.30 น.
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม
หมำยเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดกำรและลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๑๕-๖๐๑ ชั้น ๖ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
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ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๑
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อติพร เกิดเรือง และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไททัศน์ มำลำ
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. เบญชญา แสงสุริยา
วรรณลดา กันต์โฉม
๒ ๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. พัชรี พรมดาว
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
๓ ๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. ศิริพร โคลดประโคน
รัฐชาติ ทัศนัย
๔ ๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. วุฒิเมศร์ ลมัยพันธุ์
ดวงพร อุไรวรรณ
๕ ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. ศรัณญา ไชยประคอง
วิไลลักษณ์ เรืองสม
๖ ๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. ปิยะธิดา ชุ่มนาเสียว
จารุณี มุมบ้านเซ่า
๗ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. ยศกร เสนาสุนทร
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. สาวิตรี ลือคาหาญ
วิไลลักษณ์ เรืองสม
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. ชลนิภา รุ่งเรืองศรี
จารุณี มุมบ้านเซ่า
๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. จิรภาส เนาว์สุข
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. ปุญญพัฒน์ ร้อยอาแพง

ชื่อผลงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณในเขตพื้นที่
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าโขลง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา
ของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ
กรณีศึกษา : ปัญหาและอุปสรรคในกองการต่างประเทศ
และอาชญากรรมข้ามชาติของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา
รูปแบบการให้บริการห้องสมุดทีม่ ีประสิทธิภาพ
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
การจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง
จังหวัดปทุมธานี
การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานภาครัฐ
การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนของประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
ศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์
ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๑ (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อติพร เกิดเรือง และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไททัศน์ มำลำ
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑๒ ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. ณัฐชา รุ่งเรือง

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศและการรับรู้พฤติกรรม
การคุกคามทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๓ ๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาทางการเมือง
วิเชียร ตันศิริคงคล
ในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติ
วัลลภ ศัพท์พนั ธ์
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาทางการเมืองระดับหมู่บา้ น
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม

กำหนดกำรและลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๑๕-๖๐๒ ชั้น ๖ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๒
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: อำจำรย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอำจำรย์ ดร.กัมลำศ เยำวะนิจ
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. กาพลศักดิ์ วรรณแก้ว
ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
๒ ๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. ภรณ์ทิพย์ กุ่มสวัส
รัฐชาติ ทัศนัย
๓
๔
๕

๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. วิรชา ศรีพุทธา
ไททัศน์ มาลา
๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. ชดาพร การสมนุช
ดวงพร อุไรวรรณ
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. ปาริมา พรหมสุวรรณ์
จารุณี มุมบ้านเซ่า

๖

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. อรุณรุ่ง พันธ์บน

๗

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. สุภาภรณ์ พวงเข็มแดง

๘

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. วิยดา พัฒนา
ดวงพร อุไรวรรณ
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พรรณรุจี พิศาลสังฆคุณ
ไททัศน์ มาลา
๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. กาญจนา กลีบกลาง
วิไลลักษณ์ เรืองสม

๙
๑๐

ชื่อผลงาน
วิถีชีวิตนักศึกษาเพศทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชา
ในตลาดโรงเกลือ : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การบริหารจัดการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาวงหมอลาคณะระเบียบวาทะศิลป์
การศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง กรณีศึกษา
เรือนจาจังหวัดอ่างทอง
การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออก
มาตรการเพิ่มความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท ขนส่ง จากัด
กรณีศึกษารถตู้สายกรุงเทพ-อ่างทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็นทีมทีส่ ่งผลต่อความผูกพันในองค์การ
ของบุคลากร กรณีศึกษา : ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาบรรยากาศองค์การทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข
ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๒ (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: อำจำรย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอำจำรย์ ดร.กัมลำศ เยำวะนิจ
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑๑ ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. ฤทธิชัย บุญธรรม
วิไลลักษณ์ เรืองสม
๑๒ ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์
ดวงพร อุไรวรรณ
๑๓

ชื่อผลงาน
กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไป
ของสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
การศึกษานโยบายสาธารณะการประกันรายได้ผู้สงู อายุ โดยการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุในเขตตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมเกมออนไลน์

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. เพ็ญเพชร สนั่นเมือง
กิ่งกนก ชวลิตธารง
จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม

กำหนดกำรและลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๑๕-๖๐๓ ชั้น ๖ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๓
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: อำจำรย์ ดร.เชษฐำ ทรัพย์เย็น และอำจำรย์ ดร.ดำวรำย ลิ่มสำยหั้ว
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. ไวพจน์ กุลาชัย
ปฏิพล หอมยามเย็น
๒ ๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. ปาจรีย์ นิลเจียม
๓

๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. ธนเดช แก้วสวัสดิ์

๔

๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. สานิตถี พันวา
ดวงพร อุไรวรรณ
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. วรากานต์ ประจันทร์
ดาวราย ลิ่มสายหั้ว

๕

๖
๗
๘

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. พรศิริ ทินสมุทร
จารุณี มุมบ้านเซ่า
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. กรรณิการ์ เปียนขุนทด
จารุณี มุมบ้านเซ่า
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. เลิศชาย สาระอาภรณ์
ดวงพร อุไรวรรณ

๙

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. นภาพร พูลศิริ
จารุณี มุมบ้านเซ่า

๑๐

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. กรรณิการ์ พุดพงษ์
จารุณี มุมบ้านเซ่า

ชื่อผลงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ความท้าทายใหม่ในยุคสังคมปั่นป่วน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม :
กรณีศึกษา ตาบลชะแมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเลือกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคหมู่ ๑๑ ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคก สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษา
หมู่ที่ ๑ บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
บทบาทภาครัฐต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ กรณีศึกษา
การให้บริการอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
การรับรู้และความคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน
บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกง
การซื้อขายออนไลน์ : กรณีศึกษาอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๓ (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: อำจำรย์ ดร.เชษฐำ ทรัพย์เย็น และอำจำรย์ ดร.ดำวรำย ลิ่มสำยหั้ว
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑๑ ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. นันทภรณ์ นุ่มเจริญ
๑๒

๑๓

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. สมเกียรติ อินทรักษ์

ชื่อผลงาน
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลายกลัด
วิถีชีวิตประจาวันและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
การใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. เบญจรัตน์ ปรีดี
มยุรี นิรุณทอง
ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
เอก ศรีเชลียง
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม

กำหนดกำรและลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๑๕-๖๐๔ ชั้น ๖ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๔
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน โชติเวศย์ศิลป์ และอำจำรย์ ดร.รัฐชำติ ทัศนัย
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. ธีระญา ปราบปราม
๒

๓
๔
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐

๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. รุ่งฤดี บุตรพุ่ม
ขวัญฤดี เย็นอนงค์
ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. อารีรัตน์ แพ่งสะพา
ดวงพร อุไรวรรณ
๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. วรวิทย์ คลังวิเชียร
วิไลลักษณ์ เรืองสม
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. ฐาปกรณ์ ลายภูษา
วิไลลักษณ์ เรืองสม
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. รุ่งทิพย์ เฉลิมทิศ
ดวงพร อุไรวรรณ
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. นัฏฐินี ศรีสุข
จารุณี มุมบ้านเซ่า
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. เนตรนภา เดชฤทธิ์
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. ศิริพร บุญชู
จารุณี มุมบ้านเซ่า
๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. ภัทรพร รักษาพราหมณ์
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
นาถ พันธุมนาวิน

ชื่อผลงาน
ข้อสังเกตในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรณีย้ายผู้
ถูกออกหมายจับไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง
กัญชากับการควบคุมทางกฎหมาย

กระบวนการดาเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์
ของกองคดีการค้ามนุษย์
การจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางทางธรรมชาติ (น้าตก)
ตาบลสาลิกา จังหวัดนครนายก
การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของบุคลากร
ที่ว่าการอาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
การนานโยบายไปปฏิบัติ กรณีศกึ ษา การคัดแยกขยะมูลฝอย
ของวิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี
ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
กรณีศึกษา เทศบาลนครรังสิต
การเปรียบเทียบภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร

ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๔ (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน โชติเวศย์ศิลป์ และอำจำรย์ ดร.รัฐชำติ ทัศนัย
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
ชื่อผลงาน
๑๑ ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. กันต์ธี หลักเพชร
การปฏิบัติงานใต้นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ดวงพร อุไรวรรณ
ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๒ ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. รัตนาพร พิทักษ์เขต
ลดการกระทาผิดซ้า ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ดวงพร อุไรวรรณ
ผู้ต้องขังออกสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
๑๓ ๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. อรรถพล ครุฑมณี
การศึกษาปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา
ณัฐริยา คงสมเพ็ชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาพร ประนอม
จังหวัดปทุมธานี
ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
เอก ศรีเชลียง
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม

กำหนดกำรและลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๑๕-๖๐๕ ชั้น ๖ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๕
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: อำจำรย์ ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี และอำจำรย์ ดร.วิภำพร ตัณฑสวัสดิ์
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. อังคณา สมสง

๒

๓

๔

๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. สุดารัตน์ ชัยณรงค์รัตน์
วนาลี พฤกษวัลต์
ธีระศักดิ์ เครือแสง
หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. ฐิติมา ช้างกอน
ธีระศักดิ์ เครือแสง
หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. วัลยา โชติการณ์
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม

๕

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. นฤมล ทองคาดี

๖

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. นภาพร ทรัพย์โสภา
ศรีเรือน แก้วกังวาล

๗

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. อรรัมภา นาคผจญ
ศรีเรือน แก้วกังวาล

ชื่อผลงาน
ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนี
มวลกายของนิสิตที่มีภาวะอ้วน
การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
จังหวัดนครนายก
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน การได้รับการเสริมสร้างพลัง
อานาจในงานที่ทานายความสุขในการทางานของพนักงานใน
บริษัทแห่งหนึ่ง
การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ การ
มองโลกในแง่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของ
ข้าราชการทีป่ ฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขต
ตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการ ภาค ๔ และ ๕

ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๕ (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: อำจำรย์ ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี และอำจำรย์ ดร.วิภำพร ตัณฑสวัสดิ์
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๘ ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. ภาวิณี นาถตระกูล
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม

๙

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.

๑๐

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น.

๑๑

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น.

๑๒

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น.

๑๓

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น.

๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.

ชื่อผลงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทด้านโทรคมนาคม
แห่งหนึ่ง โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ
กิตติศักดิ์ ลิ้มถิรคุณ
การรับรู้ภาวะผูน้ าที่แท้จริง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่ส่งผล
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การ ของพนักงานบริษทั
ในกลุ่มจาหน่ายเหล็กก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยมีความพึงพอใจในงาน
เป็นตัวแปรสื่อ
จักรพงษ์ นภาสกุลคู
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและ
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม
คุณภาพชีวิตในการทางาน กับความตั้งใจในการลาออก โดยมี
ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรกากับ ของหน่วยงานราชการ
แห่งหนึ่ง
พงศธร ธรรมสถิร
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความ
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความเครียดในงาน และ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ดวงดาว ชัยต้นเทือก
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยาเชิง
ศรีเรือน แก้วกังวาน
บวก ความผูกพันกับองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
สุเมธ สมภักดี
ขององค์การของพนักงาน โรงงานผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
นราเขต ยิ้มสุข
หนึ่ง ในจังหวัดสระบุรี
ศรสลัก นิ่มบุตร
แนวคิดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเองของ
นักเรียน
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม

กำหนดกำรและลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๑๕-๖๐๖ ชั้น ๖ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๖
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม และอำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลำภะ
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. สุนิตา กรดมณี
๒
๓
๔
๕

๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. สุจิตรา จิตรีเที่ยง
นารีนาถ วงษ์ปรีดา
๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. รัตนภรณ์ ศรีประเสริฐ
๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. อริสา บุญมี
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. นันทมาลี แก้วกาศ
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

๖
๗

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. สิริพร วิเศษศรี
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. สมชาย ดุรงค์เดช
อภิชัย คุณีพงษ์

๘

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. ปาณณวิช มงลตวัฒน์

๙

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. ศิวนนท์ นิลพาณิชย์

๑๐

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. สุพัตตรา อ่อนดี
ธัญกร แก้วมาเหนือ
พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. นิศารัตน์ จิตรกสิวฒ
ั นา
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

๑๑

ชื่อผลงาน
การตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม ผ่านคาร้อง Rap ในบท
เพลงของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่
ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
ความเป็นสุภาพบุคคลในนักศึกษาธรรมศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุระยะยาวแบบมีสว่ น
ร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตาบลไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ
ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน์กับติวเตอร์ชาวฟิลปิ ปินส์
ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและภาพสะท้อนที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม พ.ศ. ๒๕๔๙๒๕๕๘
ปัจจัยนาเข้าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่
ร่วมใจพัฒนา อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๖ (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม และอำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลำภะ
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑๒ ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
๑๓

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
พิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ:
กรณีศึกษาตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมทีป่ รากฏในพิธีกรรมฌาปนกิจศพ
พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโฺ ธ) โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. สุภัค รู้จา
พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
๑๔ ๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. กฤตนันท์ ในจิต
พิมลพรรณ ผึ้งต้น
พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม

กำหนดกำรและลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๑๕-๖๐๗ ชั้น ๖ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๗
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ เวชกำมำ และอำจำรย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทำนต์
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๑ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. พัชริน โชติวรรณ
๒

๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. นภาพร สุมลฑา
รัฐชาติ ทัศนัย

๓
๔

๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. ชนินทร สวณภักดี
๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. ศุภวิชญ์ เหลืองไพรินทร์
ปิยะ สงวนสิน

๕

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. สุพรรษา เพิ่มชอบ
สุมลฑา ยืนยง
เชษฐ์ ใจเพชร
ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. ธนาภรณ์ บุญโชติ
อริยะ แซ่เอี่ยว
เชษฐ์ ใจเพชร
ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พรสรวง เกตุจาปา
วิไลลักษณ์ เรืองสม
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. มณเฑียร รุ่งหิรัญ
วรนาฏ อินถารต
กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ

๖

๗
๘

ชื่อผลงาน
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการบริหารจัดการน้าแห่งหนึ่ง
การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาผู้ประกอบการภาคเกษตร:ชาวนาภาคกลาง
การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา
กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอ่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรณีศึกษา : ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บา้ น
คลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นตาล
ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติและความเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี

ห้องนำเสนอ: ๑๕-๖๐๗ (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ เวชกำมำ และอำจำรย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทำนต์
ลาดับ
ช่วงเวลา
ผู้นาเสนอ
๙ ๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. นัฐพร ปลักกระโทก

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐ ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. นนทกร ประสมทอง
ผลของของยุทธศาสตร์คุณลักษณะ GREATS ที่ส่งผลต่อนักศึกษา
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑๑ ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. จิราภา พันพิมพ์
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๒ ๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. ณธนน ภรณีโชติดารง
แนวทางการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรื่อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น.
ประกาศผลผู้นาเสนอบทความดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการประชุม

ลำดับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
****************************
กำรนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ห้องนาเสนอ: ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ: ๑. อาจารย์ ดร.จุฬา เจริญวงค์
๒. อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิ คาเพราะ
ลาดับ
เจ้าของผลงาน
๑ ธนัสถา โรจนตระกูล
๒ ปิตพิ งษ์ เรือนนาค
๓

กุลณัฐ นอร์รัตน์

๔

ชวรัตน์ พืน้ ผา

๕

เรวัช ภู่กันฑ์

๖

อาธิติยา ชุมสาย

๗

อารญา พุ่มพิศ
ยุวดี พ่วงรอด
จุฑาธิป ประดิพทั ธ์นฤมล
สุกัญญา สอดตา
ยุวดี พ่วงรอด
สิริอร ไตรทรัพย์
นันทวัฒน์ นันทกิจ
ยุวดี พ่วงรอด

๘

๙

ชื่อผลงาน
Mobile Learning เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ลาดับ
เจ้าของผลงาน
๑๐ พันธกานต์ เอมชาวนา
ยุวดี พ่วงรอด
๑๑ เพ็ญศิริ ติสันทา
๑๒
๑๓

ณัฐเพชรสกุล อยู่แก้วกิ่ง
สหรัฐ ทองมีมา

๑๔

ทัศพร ชูศักดิ์

๑๕

วิศรุต แก้ววัน

๑๖

ถิรพุทธิ์ แย้มขจร

๑๗

วิชชากร รุ่งเรือง

๑๘

ณัฐพนธ์ ขัดสาย

๑๙
๒๐
๒๑

ศิริขวัญ บุญธรรม
จิระศักดิ์ สังเมฆ
พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์
อุไรรัตน์ ตันภักดี
กัลยรัตน์ ดวงใน
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อภิวิชญ์ สมัครเขตการณ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ์
พัทธวรรณ สุดถวิล
ปิยวรรณ การสังเวชน์
สุภาวดี เกิดตรวจ
มนัสวีย์ บัวระยับ
นัชชา ยันติ
กริช เรืองไชย
นัทริกา รอดพันดุง
รัฐชาติ ทัศนัย

๒๒
๒๓

๒๔

ชื่อผลงาน
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา
เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กที่เสี่ยงต่อการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีรถไฟพิษณุโลก
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตชุมชน
บ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบายการรับซื้อใบยาสูบ
ของโรงงานใบยาสูบ ตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านโครงการเพาะเห็ด
จิตสาธารณะ : พลังแห่งผู้ให้
ปัจจัยด้านความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ
ในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ข้อเสนอสู่การขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลาดับ
เจ้าของผลงาน
๒๕ นัทมล รอดพันดุง
รัฐชาติ ทัศนัย
๒๖ กชกร ยาประยงค์
รัฐชาติ ทัศนัย
๒๗ กาญจนา เกษกานดา
นันทวุฒิ หินแก้ว
ธีระญา ปราบปราม
๒๘ ศุภกร ชมศิริ
ภูสิษฐ์ ภู่มาลี
มีนตา ปัสสาวัส
๒๙ สุรพัฒน์ พวงดอกไม้
กนกวรรณ พรหมภักดี
ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
๓๐ สิริขวัญ บุญชัย
ณัฐพล รังมณี
๓๑ นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3 และ
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม
๓๒ เกวลิน เกตุชื่น
นัสสุดา สุวรรณไตรย์
อินทิรา กิจแพ
นาตยา ดวงประทุม
สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย
๓๓ ทัศพร ชูศักดิ์
นัชชา ยันติ
ชวภณ พุ่มพงษ์
๓๔ พิสิษฐ์ แก้วก่อ
วรรณพร เลี้ยงอานวย
มนัสนันท์ ขันธวิธิ
ชรินทร ขอร่มกลาง
ปิยวุธ เล็กพงษ์
ปวิช เรียงศิริ
บุษบา แฝงสาเคน

ชื่อผลงาน
การจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีของเทศบาลตาบล
ในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุในพืน้ ที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งและในทางปกครอง

เขตอาณาธิปไตย กรณีการสร้างที่อยู่อาศัยในน่านน้าของประเทศไทย

การจากัดสิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ทุนทางจิตวิทยา และการพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านโครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง

พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว
A SYNTACTICAL ANALYSIS OF PHRASE STRUCTURES USED WITHIN ED
SHEERAN’S SONGS

ลาดับ
เจ้าของผลงาน
๓๕ บัณฑิตา เหมทรัพย์
รัฐชาติ ทัศนัย
๓๖ รัชนีกร ไวกล้า
รัฐชาติ ทัศนัย
๓๗ ราเชนทร์ ฟองสมุทร
บุญอนันต์ บุญสนธิ์
๓๘
๓๙

๔๐

๔๑
๔๒

ลักขณา มีงาม
รัฐชาติ ทัศนัย
วิสานท์ แสวงหา
สุพจน์ ทรายแก้ว
สาธิต วงศ์อนันต์นนท์
สุรัตนา ทิพเสนา
รังสิมา อินทร์ประสิทธิ
นภาพร พิกุลขาว
พัชราภา สอนดี
ปนัดดา จารุจนั ทร์
นริศรา จริยะพันธุ์
รุ่งนภา สมัครกสิกิจ
วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

๔๓

ปัณฑิตา ปิน่ ทอง
วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

๔๔

พลอยไพลิน กมลนาวิน
วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
จันทราภรณ์ เมฆนิติ
หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
ธีระศักดิ์ เครือแสง
จิรรัตน์ ทองย่น
ดวงพร อุไรวรรณ
บารมี มีสัจจานนท์
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว

๔๕

๔๖
๔๗

ชื่อผลงาน
การศึกษาการจัดสรรทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนของอ่างเก็บน้าท่ากระบาก
ตาบลท่าแยก อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยาของชาวภูไท กรณีศึกษา บ้านกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
การยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศทางเลือกในสังคมไทย กรณีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเพณี
สานสัมพันธ์สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง
นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา ๔๔ และผลกระทบของนโยบาย
A SYNTACTICAL ANALYSIS ON SENTENCE STRUCETURE USED IN FOUR
CHARLIE PUTH’S SONG

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชน: กรณีศึกษาตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และมุมมอง
เกี่ยวกับเวลา กับความคิดเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของ
ผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ของสานักงาน
อัยการจังหวัดธัญบุรี

ลาดับ
เจ้าของผลงาน
๔๘ สุกัลญา คุ้มประดิษฐ์
นีรชา สุขศิลป์
โชษิตา แพทอง
อินทิรา มามี
อิทธิศักดิ์ เหล่าแสลง
๔๙ ปาริชาติ จันทร์ศรี
พรสินี พนมใหญ่
ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
มนตรี ชินสมบูรณ์
มนัส สายเสมา
หมำยเหตุ:

ชื่อผลงาน
A SYNTACTICAL ANALYSIS ON PHRASE PATTERNS
USED IN TYLOR SWIFT'S SONG LYRICS

การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑. ผู้นาเสนอผลงานต้องยืนประจาที่โปสเตอร์ในวันและเวลาที่กาหนด
๒. กาหนดให้ติดตั้งโปสเตอร์ผลงานในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
และให้เก็บโปสเตอร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ
หน้า

คานา
สารคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารบัญ
การนาเสนอแบบบรรยาย
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
1

2

3

4

5

เพ็ญเพชร สนั่นเมือง
กิ่งกนก ชวลิตธารง
จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมเกมออนไลน์
ภัทรพร รักษาพราหมณ์
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
นาถ พันธุมนาวิน
การเปรียบเทียบภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
นันทมาลี แก้วกาศ
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
โรงงานอุตสาหกรรม ในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
นิศารัตน์ จิตรกสิวัฒนา
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
ปัจจัยนาเข้าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่
ร่วมใจพัฒนา อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชริน โชติวรรณ
บารุง สาริบุตร
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการบริหารจัดการน้าแห่งหนึ่ง
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ศุภวิชญ์ เหลืองไพรินทร์
ปิยะ สงวนสิน
การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ
จักสานไม้ไผ่บา้ นบางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง
เบญชญา แสงสุริยา
วรรณลดา กันต์โฉม
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณในเขตพื้นที่ อาเภอลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศิริพร โคลดประโคน
รัฐชาติ ทัศนัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา ของจังหวัด
บุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ
ศรัณญา ไชยประคอง
วิไลลักษณ์ เรืองสม
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน
สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปิยะธิดา ชุ่มนาเสียว
จารุณี มุมบ้านเซ่า
รูปแบบการให้บริการห้องสมุดทีม่ ีประสิทธิภาพ
ยศกร เสนาสุนทร
ชนินทร์ จักรภพโยธิน
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าว
สาวิตรี ลือคาหาญ
วิไลลักษณ์ เรืองสม
การจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
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ชลนิภา รุ่งเรืองศรี
จารุณี มุมบ้านเซ่า
การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ภาครัฐ
จิรภาส เนาว์สุข
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนของประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
ณัฐชา รุ่งเรือง
พงษ์เทพ สันติกุล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศและการรับรู้พฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
วิเชียร ตันศิริคงคล
วัลลภ ศัพท์พันธ์
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาทางการเมือง
ใน
ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาทางการเมืองระดับหมู่บ้าน
กาพลศักดิ์ วรรณแก้ว
ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
วิถีชีวิตเพศทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภรณ์ทิพย์ กุ่มสวัส
รัฐชาติ ทัศนัย
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชา ในตลาดโรงเกลือ
: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว
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19

วิรชา ศรีพุทธา
ไททัศน์ มาลา
การบริหารจัดการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ :
กรณีศึกษาวงหมอลาคณะระเบียบวาทะศิลป์
ชดาพร การสมนุช
ดวงพร อุไรวรรณ
การศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจา
จังหวัดอ่างทอง
อรุณรุ่ง พันธ์บน
ชนินทร์ จักรภพโยธิน
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณธนน ภรณีโชติดารง
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรื่อง
แนวทางการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุภาภรณ์ พวงเข็มแดง
ชนินทร์ จักรภพโยธิน
ภาวะผูน้ าแบบทางานเป็นทีมทีส่ ่งผลต่อความผูกพันในองค์การของ
บุคลากร กรณีศึกษา : ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ลาไทร อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิยดา พัฒนา
ดวงพร อุไรวรรณ
การศึกษาบรรยากาศองค์การทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
พรรณรุจี พิศาลสังฆคุณ
ไททัศน์ มาลา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์
ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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กาญจนา กลีบกลาง
วิไลลักษณ์ เรืองสม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ฤทธิชัย บุญธรรม
วิไลลักษณ์ เรืองสม
กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานัก
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์
ดวงพร อุไรวรรณ
การศึกษานโยบายสาธารณะการประกันรายได้ผู้สงู อายุ โดยการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา : ผูส้ ูงอายุในเขตตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ปาริมา พรหมสุวรรณ์
จารุณี มุมบ้านเซ่า
การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออกมาตรการ
เพิ่มความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท ขนส่ง จากัด กรณีศึกษารถตู้
สายกรุงเทพ-อ่างทอง
ไวพจน์ กุลาชัย
ปฏิพล หอมยามเย็น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ความท้าทายใหม่ในยุคสังคมปั่นป่วน
ปาจรีย์ นิลเจียม
ชนินทร์ จักรภพโยธิน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม :กรณีศึกษา ตาบล
ชะแมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ธนเดช แก้วสวัสดิ์
ธนิษฐา พลแสน
ปิยธิดา มณีพราว
พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือก
ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
สานิตถี พันวา
ดวงพร อุไรวรรณ
การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วรากานต์ ประจันทร์
ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคหมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลิศชาย สาระอาภรณ์
ดวงพร อุไรวรรณ
บทบาทภาครัฐต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ กรณีศึกษา การให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
นภาพร พูลศิริ
จารุณี มุมบ้านเซ่า
การรับรู้และความคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้าน
หาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กรรณิการ์ พุดพงษ์
จารุณี มุมบ้านเซ่า
แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขาย
ออนไลน์ : กรณีศึกษาอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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สมเกียรติ อินทรักษ์
ผกากรอง เทพรักษ์
กิตติศักดิ์ ชุมทอง
วิถีชีวิตประจาวันและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ
ในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เบญจรัตน์ ปรีดี
มยุรี นิรุณทอง
มนตรี ชินสมบูรณ์
เอก ศรีเชลียง
การใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
อารีรัตน์ แพ่งสะพา
ดวงพร อุไรวรรณ
การศึกษากระบวนการดาเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วรวิทย์ คลังวิเชียร
วิไลลักษณ์ เรืองสม
การจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางทางธรรมชาติ (น้าตก) ตาบล
สาลิกา จังหวัดนครนายก
ฐาปกรณ์ ลายภูษา
วิไลลักษณ์ เรืองสม
การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รุ่งทิพย์ เฉลิมทิศ
ดวงพร อุไรวรรณ
พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของบุคลากรที่ว่าการอาเภอ
ดอนพุด จังหวัดสระบุรี
นัฏฐินี ศรีสุข
จารุณี มุมบ้านเซ่า
การจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี
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362-370

371-377
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398-405
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416-423

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

45

เนตรนภา เดชฤทธิ์
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธร
เมืองสระบุรี
ศิริพร บุญชู
จารุณี มุมบ้านเซ่า
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา
เทศบาลนครรังสิต
กันต์ธี หลักเพชร
ดวงพร อุไรวรรณ
การปฏิบัติงานใต้นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกอง
คดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รัตนาพร พิทักษ์เขต
ดวงพร อุไรวรรณ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม เพื่อลดการ
กระทาผิดซ้า กรณีศึกษาเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
อรรถพล ครุฑมณี
ณัฐริยา คงสมเพ็ชร
ธนาพร ประนอม
มนตรี ชินสมบูรณ์
เอก ศรีเชลียง
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
อังคณา สมสง
ศรีสมร สุริยาศศิน
ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายของนิสิตที่มี
ภาวะอ้วน
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424-432

433-440

441-452

453-462

463-471

472-481
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ฐิติมา ช้างกอน
ธีระศักดิ์ เครือแสง
หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
วัลยา โชติการณ์
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม
การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจใน
งานทีท่ านายความสุขในการทางานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง
นฤมล ทองคาดี
ธีระศักดิ์ เครือแสง
หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นภาพร ทรัพย์โสภา
ศรีเรือน แก้วกังวาน
สัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ
พนักงานสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง
อรรัมภา นาคผจญ
ศรีเรือน แก้วกังวาล
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ การมองโลกใน
แง่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงาน
ศึกษาธิการ ภาค ๔ และ ๕
ภาวิณี นาถตระกูล
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัทด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง โดยมีความผูกพันต่อ
องค์การเป็นตัวแปรสื่อ
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482-492
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502-512
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กิตติศักดิ์ ลิ้มถิรคุณ
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม
การรับรู้ภาวะผูน้ าที่แท้จริง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทในกลุ่ม
จาหน่ายเหล็กก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ
จักรพงษ์ นภาสกุลคู
รัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจในการลาออกของข้าราชการใน
หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
พงศธร ธรรมสถิร
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ดวงดาว ชัยต้นเทือก
ศรีเรือน แก้วกังวาน
สุเมธ สมภักดี
นราเขต ยิ้มสุข
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ความผูกพันกับองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงาน โรงงานผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสระบุรี
สุนิตา กรดมณี
การตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุจิตรา จิตรีเที่ยง
นารีนาถ วงษ์ปรีดา
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม ผ่านคาร้อง Rap ในบทเพลงของ
กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่
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รัตนภรณ์ ศรีประเสริฐ
ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิริพร วิเศษศรี
ความเป็นสุภาพบุคคลในนักศึกษาธรรมศาสตร์
สมชาย ดุรงค์เดช
อภิชัย คุณีพงษ์
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุระยะยาวแบบมีสว่ นร่วมของ
เครือข่ายประชาสังคม ตาบลไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ปาณณวิช มงลตวัฒน์
ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์
ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กบั ติว
เตอร์ชาวฟิลิปปินส์
สุพัตตรา อ่อนดี
ธัญกร แก้วมาเหนือ
พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘
ปาริฉัตร ป้องโล่
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
สุภัค รู้จา
พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
พิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ:
กรณีศึกษาตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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กฤตนันท์ ในจิต
พิมลพรรณ ผึ้งต้น
พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมทีป่ รากฏในพิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพ
วิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์
นภาพร สุมลฑา
รัฐชาติ ทัศนัย
การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ชนินทร สวณภักดี
การศึกษาผู้ประกอบการภาคเกษตร:ชาวนาภาคกลาง
สุพรรษา เพิ่มชอบ
สุมลฑา ยืนยง
เชษฐ์ ใจเพชร
ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอ่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา : ตาบล
บ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ธนาภรณ์ บุญโชติ
อริยะ แซ่เอี่ยว
เชษฐ์ ใจเพชร
ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บา้ นคลองเรือ
ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
พรสรวง เกตุจาปา
วิไลลักษณ์ เรืองสม
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนม
โค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มณเฑียร รุ่งหิรัญ
วรนาฏ อินถารต
กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
ประวัติและความเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี
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725-739

740-758

759-767
768-776

777-786

787-798

799-816
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นัฐพร ปลักกระโทก
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นนทกร ประสมทอง
ผลของของยุทธศาสตร์คุณลักษณะ GREATS ที่ส่งผลต่อนักศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
จิราภา พันพิมพ์
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ธีระญา ปราบปราม
ข้อสังเกตในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรณีย้ายผู้ถูกออก
หมายจับไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง
รุ่งฤดี บุตรพุ่ม
ขวัญฤดี เย็นอนงค์
ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
กัญชากับการควบคุมทางกฎหมาย
ศรสลัก นิ่มบุตร
แนวคิดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเองของนักเรียน
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80
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หน้า
817-825

826-838

839-847

848-862

863-876

877-891

การนาเสนอแบบโปสเตอร์
84
85

ธนัสถา โรจนตระกูล
Mobile Learning เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต
ปิติพงษ์ เรือนนาค
ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฐ

892-909
910-920
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กุลณัฐ นอร์รัตน์
ยุวดี พ่วงรอด
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก
ชวรัตน์ พื้นผา
ยุวดี พ่วงรอด
หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เรวัช ภู่กันฑ์
ยุวดี พ่วงรอด
รณชัย หมื่นวงศ์
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟ
พิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อาธิติยา ชุมสาย
ยุวดี พ่วงรอด
นันทพันธ์ คดคง
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อารญา พุ่มพิศ
ยุวดี พ่วงรอด
จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สุกัญญา สอดตา
ยุวดี พ่วงรอด
สิริอร ไตรทรัพย์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาล ตาบล
อรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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921-934

935-947

948-960

961-973

974-985

986-999
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นันทวัฒน์ นันทกิจ
ยุวดี พ่วงรอด
การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พันธกานต์ เอมชาวนา
ยุวดี พ่วงรอด
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
เพ็ญศิริ ติสันทา
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
ยุวดี พ่วงรอด
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กและระดับความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
สหรัฐ ทองมีมา
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
ยุวดี พ่วงรอด
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กัญญรัตน์ นิ่มนวล
ภาวิณี กันอินทร์
ทัศพร ชูศักดิ์
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
วิศรุต แก้ววัน
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
นันทพันธ์ คดคง
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก
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1000-1014

1015-1027

1028-1035

1036-1045

1046-1059

1060-1068
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ถิรพุทธิ์ แย้มขจร
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาล ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิชชากร รุ่งเรือง
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
รณชัย หมื่นวงศ์
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอ
ดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ณัฐพนธ์ ขัดสาย
การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบายการรับ
ซื้อใบยาสูบ ของโรงงานใบยาสูบ ตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2
ศิริขวัญ บุญธรรม
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านโครงการเพาะเห็ด
จิระศักดิ์ สังเมฆ
จิตสาธารณะ : พลังแห่งผู้ให้
พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์
อุไรรัตน์ ตันภักดี
กัลยรัตน์ ดวงใน
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
ปัจจัยด้านความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
ผู้สูงอายุ ในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
อภิวิชญ์ สมัครเขตการณ์
บุญอนันต์ บุญสนธิ์
การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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1069-1076

1077-1085

1086-1091

1092-1101

1102-1113
1114-1128
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พัทธวรรณ สุดถวิล
ปิยวรรณ การสังเวชน์
สุภาวดี เกิดตรวจ
มนัสวีย์ บัวระยับ
นัชชา ยันติ
กริช เรืองไชย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
นัทริกา รอดพันดุง
รัฐชาติ ทัศนัย
ข้อเสนอสู่การขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นัทมล รอดพันดุง
รัฐชาติ ทัศนัย
การจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีของ
เทศบาลในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กชกร ยาประยงค์
รัฐชาติ ทัศนัย
แนวทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุในพืน้ ที่พนื้ ที่เทศบาลตาบลบาง
บาล อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1141-1149

กาญจนา เกษกานดา
นันทวุฒิ หินแก้ว
ธีระญา ปราบปราม
การไกล่เกลี่ยในทางปกครอง
ภูสิษฐ์ ภู่มาลี
มีนตา ปัสสาวัส
ศุภกร ชมศิริ
เขตอาณาธิปไตย กรณีการสร้างที่อยู่อาศัยในน่านน้าของประเทศไทย

1178-1185
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1150-1158

1159-1166

1167-1177

1186-1194
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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมเกมออนไลน์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
ต่างๆ เช่น เกาหลีใต้ มีรายได้จากอุตสาหกรรมนี้ถึง 11.65 ล้านล้านวอนในปี 2017 และคาดว่าจะ
มากถึง 11.89 ล้านล้านวอนในปี 2018 (Statista, 2018) ประเทศไทยมี บ ริษัท เกมขนาดใหญ่จ าก
ต่างประเทศเข้ามาลงทุน และมีการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) แต่เกมที่
ผลิตโดยคนไทยนั้นกลับ ไม่ เป็นที่ นิยม ดัง นั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึก ษาปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อการเลือกเกม
ออนไลน์ เพื่ อ หาแนวทางพั ฒ นาเกมไทย วัตถุ ป ระสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาการเล่นเกม
ออนไลน์ของผู้เล่น เกมในประเทศไทย 2) เพื่ อศึก ษาปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อการเลือกเกมออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้เล่นเกมออนไลน์ชาวไทย จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บ
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์การผันแปร
และการทดสอบไคสแควร์ โดยก าหนดค่านัยส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสนใจเกมสัญชาติอื่นมากกว่าเกมสัญชาติไทย บริษัทเกมที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่
บริษัท MICROSOFT ของสหรัฐอเมริกา กลุ่ม ตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกเกมในระดับมาก และปัจจัย
ด้านสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมมีผลต่อการเลือกเกมในระดับ
ปานกลาง
คาสาคัญ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ความนิยม และเกมออนไลน์
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ABSTRACT
The online game industry is one of the creative industry. It generates
revenue for many countries such as South Korea, which gains 11.65 trillion won in
2017 and is expected to reach 11.89 trillion won in 2018 (Statista, 2018). In Thailand,
there are many big foreign game companies invested and are supported from Digital
Economy Promotion Agency (depa), but games that produced by Thai people are not
popular. Therefore, This research sets 1) studied the online game play of game
players in Thailand, and 2) studied the factors affecting online game selection. The
sample of this study is 400 Thai online game players. The data was collected by
questionnaires. The statistics used in this study were Percentage, Mean, t-test,
Analysis of Variance and Chi-Square Test with statistical significance at .05 level. The
research found that the sample is interested in non-Thai games rather than Thai
games. The most popular game company is MICROSOFT (USA). The sample thinks
that the marketing factors: product, price, place and promotion, highly affects game
selection, while other stimulating factors: economy, politics, technology and culture,
moderately affects the game selection.
Keywords
Creative Industry, Popularity, and Online game
บทนา
ในปัจจุบันหลายประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่น ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒ นา
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น ตามกระแสสังคมที่ให้ความสาคัญ
กับความเป็นเอก ลักษณ์ แปลก และแตกต่าง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้ เพื่อการพัฒ นา
เศรษฐกิ จอย่างยั่งยืน ตามขอบเขตของเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ของ UNCTAD ธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์
(Digital Content) เป็นหนึ่งในธุร กิจเปี่ยมศักยภาพที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้มี การเติบโต เพราะ
สามารถก่อ ให้เกิดรายได้อย่างมหาศาลให้ กับประเทศ ธุรกิจดิจิทั ล คอนเทนต์ ไม่ได้มีความหมายถึง
ธุรกิจการผลิตเพลง ภาพยนตร์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการผลิตแอนิเมชั่น และ
เกมออนไลน์
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เนื้อหา
เกมออนไลน์ เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เข้าถึงง่าย เพื่อใช้ในการผ่อนคลาย เพื่อฝึกทักษะ เพื่อการ
เรียนรู้ หรือ แม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และยั งมีคอนเทนต์ที่ส นุกสนาน สามารถสอดแทรก
ความเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมต่างๆ ลงไปได้แล้ว ยังเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงมากใน
แต่ละปีอีกด้วย
การขยายตัวของมู ล ค่าเกมออนไลน์เพิ่ม ขึ้นอย่างน่าสนใจทุ ก ปี ทั้ งในส่วนของ Boxed/
Downloaded PC Browser PC Console Tablet และ Smartphone จากสถิติของรายงานตลาด
เกมโลก แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันและในอนาคต มีการขยายตัวอย่างมากในตลาดเกมออนไลน์ โดยปี
2016 มี มู ลค่าถึง 101.1 พั น ล้านเหรียญสหรัฐ และปี 2018 มูล ค่าได้เพิ่ม สูง ขึ้นถึง 115.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ว่าจะเติ บ โตขึ้น เรื่อ ยๆ โดยคาดว่าในปี 2020 จะมี มู ล ค่าสู ง ถึง 128.5
พันล้านเหรียญสหรัฐ (Newzoo, 2017) และเอเชียแปซิฟิกถือเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยคิด
เป็นร้อยละ 47 ของโลก มูลค่าสูงถึง 51.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ ร้อยละ
25 และคาดการณ์ว่าในไม่ช้าภูมิภาคที่ จะเติบโตต่อไปคือประเทศในเอเชียที่เหลือที่ ไม่ใช่ จีน ญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ (Newzoo, 2017)
สาหรับประเทศไทย ด้วยขนาดของประชากร และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ
31.3 ของประชากร (Newzoo, 2015) และประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในเกมมากที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเกมขนาด
ใหญ่ หลายบริ ษั ท เช่ น Asiasoft(เกาห ลี ) , Sanuk Games(ไท ย), Siamgame Mobile(ไทย),
Sandbox Global(ฮ่ องกง) และ Game Square Interactive (ไทย) โดยบริษัท เหล่านี้เป็นตัวแทน
การนาเข้าเกมจากต่างประเทศ
เมื่อเทียบกับเกาหลีใต้มีมูลค่ารายได้ของเกมออนไลน์ , E-sport และการใช้สมาร์ทโฟน สูง
กว่าไทยมาก (Newzoo, 2017) ทั้งๆที่ประเทศไทยมีบริษัทใหญ่เข้ามาลงทุน อีกทั้งยังมีการสนับสนุ น
จากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกมออนไลน์ของภูมิภาค
และส่วนใหญ่เกมที่เป็นที่นิยมในไทยตอนนี้เป็นเกมนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการชาวไทย
ซื้อลิขสิทธิ์ และนามาพัฒนาต่อภายใต้กรอบที่ตกลงกับทางบริษัทแม่เท่านั้น เมื่อพิจารณามูลค่าตลาด
แล้ว ยังอยู่ในระดับสูง และคาดการณ์ว่าจะยัง คงนาเข้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่การผลิตเกมจากคน
ไทยนั้นกลับไม่เป็นที่นิยม ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเลือกเกมออนไลน์
เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเกมสัญชาติไทย
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สรุป
การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติไว้ที่
ระดับ .05 โดยทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด สิ่งกระตุ้นอื่นๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง
และด้านวัฒ นธรรม ที่ มี ต่อ ตัวแปรตาม คือ การตอบสนองของผู้ซื้อประกอบด้วย เวลาในการซื้อ
ปริม าณการซื้อ การเลือ กผู้ขาย การเลือกตรา การเลือกผลิตภัณ ฑ์ สามารถสรุป ผลการทดสอบ
สมมติฐานได้ดังนี้
1. จานวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ปัจจัยด้านการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และสิ่งกระตุ้นด้านเศรษฐกิ จ ด้านเทคโนโลยี
และด้านวัฒนธรรม มีผลต่อจานวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์
2. จานวนเงินที่เติมเพื่ อเล่นเกมต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ปัจจัยด้านการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และสิ่งกระตุ้นด้านเทคโนโลยี และด้านวัฒ นธรรม มีผ ลต่อ
จานวนเงินที่เติมเพื่อเล่นเกมต่อเดือน
3. การเลือ กประเภทของเกม พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ปั จ จัย ด้านการตลาดด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และสิ่งกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการเลือกประเภทของเกม
4. การเลือกบริษัทผู้ผลิต พบว่า เพศ มีผลต่อการเลือกบริษัทผู้ผลิต
5. การเลือกรูปแบบของเกม พบว่า เพศ รายได้ ปัจจัยด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และสิ่งกระตุ้นด้านวัฒนธรรม มีผลต่อการเลือกรูปแบบของเกม
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้ง 5 ข้อ ผู้วิจัยได้สรุปผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัย

การตอบสนองของผู้ซื้อ
Y

1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้
5. การศึกษา
2. ปัจจัยทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
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2. ราคา

*

5

*

3. ช่องทางการจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด

*

*

*

3. สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ
1. เศรษฐกิจ

*

*

2. เทคโนโลยี

*

*

*

*

3. การเมือง
4. วัฒนธรรม
*
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

=
=
=
=
=
=

*

มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จานวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์
จานวนเงินที่เติมเพื่อเล่นเกมต่อเดือน
การเลือกประเภทของเกม
การเลือกบริษัทผู้ผลิต
การเลือกรูปแบบของเกม

ปัจจัยทางการตลาด
ปัจจัยทางการตลาดอิทธิพลของปัจ จัยทางการตลาดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 4
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดย
ภาพรวมแล้ว กลุ่ม ตัวอย่างเห็ นว่าปัจจัยทางการตลาดมี ผ ลต่อการเลือกเล่นเกมในระดับ มากเมื่ อ
พิจารณารายด้าน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจาหน่ายมีผลต่อการเลือก
เล่นเกมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดน้อยที่สุด
สิ่งกระตุ้นอื่นๆ
สิ่ง กระตุ้ น อื่ น ๆ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด้ วย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ า น
เทคโนโลยี ด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรม โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสิ่งกระตุ้นอื่นๆ มี
ผลต่อการเลือกเล่นเกมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสิ่งกระตุ้น
อื่นๆ ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการเลือกเล่นเกมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม
และด้านการเมืองน้อยที่สุด
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การตอบสนองของผู้ซื้อ
กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเฉลี่ยในการเล่นเกม 1 - 3 ชม./วัน มากที่สุด โดยมีการเติมเงินน้อยกว่า
100 บาท และซื้อเกมประเภทเกม Smartphone มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกเล่นเกมจาก
เกมออนไลน์ที่ชื่นชอบ โดยพิจารณาจากเกมที่เล่นแล้วเกิดความสนุกมากที่สุด และเล่นเกมออนไลน์
เพื่ อ พั ก ผ่ อ น กิ จ กรรมยามว่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กเล่ น เกมออนไลน์ ข องบริ ษั ท MICROSOFT
(สหรัฐอเมริกา) มากที่สุด (ร้อยละ 25) รองลงมาคือบริษัท TENCENT HOLDINGS (จีน) (ร้อยละ 18)
โดยประเภทเกมที่เล่นมากที่สุด คือ ประเภทเกมแอคชั่น (ร้อยละ 21.5) รองลงมาคือประเภทเกม
RPG (ร้อยละ17.3) สามารถจาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
ประเภทเกมเลีย นแบบหรือ การจ าลอง เกมที่ ได้ รับ เลื อกมากที่ สุด คื อเกม POKÉMON:
MAGIKARP JUMP (ญี่ปุ่น)
ประเภทเกมแอคชั่น เกมที่ได้รับเลือกมากที่สุดคือเกม MINECRAFT (สวีเดน)
ประเภทเกมผจญภัย เกมที่ ได้รับ เลือกมากที่ สุดคือเกม POKÉMON GO (สหรัฐอเมริก า)
ประเภทเกม RPG เกมที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ เกม ANGRY BIRDS EVOLUTION
(ฟินแลนด์)
ประเภทเกมวางแผน เกมที่ ได้ รั บ เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ เกม CLASH ROYALE (ฟิ น แลนด์ )
ประเภทเกมปริศนา เกมที่ได้รับเลือกมากที่สุดคือเกม BUBBLE WITCH 3 SAGA (มอลตา)
ประเภทเกมกี ฬ าและการแข่ ง ขั น เกมที่ ได้ รั บ เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ เกม PES 2018 PRO
EVOLUTION SOCCER (ญี่ปุ่น)
โดยดูจากภาพรวม เกมที่ได้รับเลือกทั้งหมดเป็นเกมจากต่างประเทศ
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจเกมสัญชาติอื่นมากกว่าเกมสัญชาติไทย ทั้ง
ที่เป็นเกมลักษณะเดียวกัน ซึ่งได้แสดงถึงแนวโน้มการเลือกเล่นเกมของผู้เล่น ในอนาคต และส่วนใหญ่
เลือกเล่นเป็นเกมประเภทแอคชั่น รองลงมาคือประเภทเกม RPG ดังนั้นการเลือกสร้างเกมประเภท
แอคชั่นและ RPG มีโอกาสได้รับความสนใจมากกว่าเกมประเภทอื่น และจากบริษัทเกมที่ได้รับเลือก
มากที่สุดก็ยังคงเป็นบริษัทต่างประเทศ คือ บริษัท MICROSOFT (สหรัฐอเมริกา) รองลงมาคือบริษัท
TENCENT HOLDINGS (จีน) ซึ่ง ย้าให้เห็นว่าผู้เล่นเลือกที่ จ ะเล่นเกมของต่างประเทศ เมื่ อนาผล
วิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กเกมมาประกอบกั น แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผู้ เ ล่ น เลื อ กเกมโดยให้
ความส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของเกม ลั ก ษณะตั วละครในเกมมี ค วามน่าสนใจ ราคาข องเกมมี ความ
เหมาะสม ราคาของสิ่งของภายในเกมมี ความเหมาะสม ช่องทางการชาระเงินเพื่อซื้อเกมมี ห ลาย
ช่องทาง ช่องทางการจาหน่ายเกมมีให้เลือกหลายช่องทางและถูกจัดไว้ที่ที่พบง่ายเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เช่น สินค้ามีราคาสูงขึ้นมีผ ลต่อ การซื้อเกม มีระบบปฏิบัติก ารรองรับ เกมที่ อุป กรณ์รองรับได้ และ
รูปแบบการเล่นเกมแบบใหม่ที่น่าสนใจ เช่น แว่น VR การฉายภาพเสมือนจริง (AR)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้ง นี้มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่อ 1.ศึก ษาภาวะพึ่งพิ งของผู้สูงอายุในชุม ชนเขตบางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร 2.ศึกษาเปรียบเทียบภาวะพึ่งพิง ของผู้สูงอายุ จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุที่พักอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จานวน 345 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมู ล ด้วยค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงในอยู่ในระดับน้อยทั้งภาพรวมและรายด้าน (ค่าเฉลี่ย
1.83) ทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกายและการดาเนินกิจวัตรประจาวัน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและด้าน
สังคมและจิตใจ) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้สูงอายุที่ มี ระดับ การศึก ษา ลัก ษณะที่ อยู่อาศั ย
ลักษณะการครอบครอง และการมีโรคประจาตัว ต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คาสาคัญ
ภาวะพึ่งพิง, ผูส้ ูงอายุ
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Abstract
The research aims to study personal factors and compared the dependency
of elderly in Bang Sue District, Bangkok. The sample group consisted of 345 elderly
aged 60 years above and most stay in Slums of Bang Sue District. The data were
collected through the questionnaires. Statistics were analyzed by the percentage, the
arithmetic means and the standard deviation. Hypotheses were tested with
t-test, One-way ANOVA Test. Statistical significant level was set at .05
The results showed that the elderly had low level of dependence on both
overall and individual aspects (average 1.83) in 4 sides (physical and activities of
daily, economic, health and social and psychological). The hypothesis testing found
that the elderly with different education, housing characteristics, administrative
characteristics and having congenital diseases will have different dependencies both
in the overall and individual aspects significantly at the level of .001
Keywords
Dependency , Eldery
ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ.
2564 และเป็นที่คาดการณ์ว่า จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ใน
ปี พ.ศ.2574 ด้วยสัดส่วนของประชากรสูงวัยร้อยละ 28 ของประชากรทั้ งหมดของประเทศ เป็นที่
ทราบกันดีว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย ซึ่งมีความเสื่อมถอย
ลงตามกาลเวลา ทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ด้านจิตใจที่เดิมเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่ต้อง
กลับ เปลี่ ยนเป็น คนวัยเกษียณ รู้ สึก สูญ เสียอ านาจ ตาแหน่ งหน้าที่ ก ารงานและบทบาทในสังคม
ผู้สูงอายุรู้สึกไม่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีลดน้อยลง ขาดความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์ ตลอดจนส่งผลต่อ
ความสามารถในการพึ่งตนเองลดลงตามไปด้วย หากความเสื่อมทางอารมณ์และจิตใจเกิดคู่กับความ
เสื่อมโทรมทางกายด้วยแล้ว ผู้สูงอายุจึงมีความกังวล ใจน้อย และกระทบการเทือนจิตใจได้ง่าย รู้สึก
ความเหงาว้าเหว่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทาให้ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพาและต้องการความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นในด้านต่าง ๆ มากขึ้นไปด้วย เช่น ด้านการดาเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ (สัมฤทธิ์
ศรีธารงสวัสดิ์ และคณะ,2553)
เขตบางซื่อ เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แขวงบางซื่อและแขวงวงศ์
สว่าง มีชุมชนจานวน 50 ชุม ชน ได้แก่ ชุมชนเมือง 1 ชุมชน ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 1 ชุมชน ชุมชน
อาคารสูง 1 ชุมชน และชุมชนแออัด 47 ชุมชน (สานักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558) ซึ่งเขต
บางซื่อมีชุมชนแออัดมากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพื้นที่บางซื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้ งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่บางซื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาก
จากพื้ นที่ ที่ คนเป็นเจ้าของมีบ้านอาศัยอยู่ เปลี่ยนเป็นคอนโดมิ เนียมจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามยังมีชุมชนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นชุมชนแออัด สภาพที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันและยังมี
ข้อจากัดสาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่คุ้นเคยกับการดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิม อาทิ เมื่อ
มีคอนโดมิ เนียมเกิ ดขึ้น เกิ ดการปิดกั้ น ทางออกเดิมต้องออกอีกทาง ท าให้ยากต่อการปรับ ตัวของ
ผู้สูงอายุเอง ตลอดจนการเป็นภาระต่อลูกหลานที่ ต้องไปทางานแต่ต้อ งทิ้ง ผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพัง
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งจากตัวผู้สูงอายุเองเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุที่มีทั้ งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงสิ่งเร้าจาก
ภายนอกทั้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งภาวการณ์
ดังกล่าว อาจมีผลที่เกี่ยวข้องกับภาวะพึ่งพิงที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในพื้นที่ได้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ ซึ่งผลการศึกษาจะ
นาไปเป็ นข้อ มู ล ให้ แก่ ผู้สูง อายุ บุคคลที่ ใกล้ชิด ตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุตระหนักในตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เห็นคุณค่า
ในตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลตนเองได้ตามศักยภาพที่ตนเองมี เพื่อให้พึ่งพิงตนเอง
ได้มากที่สุดและพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่ สุด ตลอดจนใช้ชีวิตในบั้นปลายร่วมกับครอบครัว ชุมชน และ
สังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะพึ่ ง พิ ง ของผู้ สู ง อายุในชุ ม ชนเขตบางซื่ อ กรุ ง เทพมหานคร และศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บภาวะพึ่ ง พิ ง จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ของผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนเขตบางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ภูมิลาเนา
- สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษา
- ลักษณะที่อยู่อาศัย
- ลักษณะการครอบครอง
- บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
- ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน
- โรคประจาตัว

ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในชุมชน
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ด้านสุขภาพร่างกายหรือกิจวัตรประจาวัน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสุขภาพ
ด้านสังคมและจิตใจ

สมมติฐานการวิจัย
ผู้สงู อายุในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่มปี ัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน มีภาวะ
พึ่งพิงแตกต่างกัน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป พักอาศัยอยู่ในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 แขวง ดังนี้ แขวงบางซื่อ 38
ชุมชน แขวงวงศ์สว่าง 12 ชุมชน รวม 50 ชุมชน มีผู้สูงอายุ 2,470 คน (ประธานชุมชนเขตบางซื่อ ,
2560) ผู้วิจัยหาค่ากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 345 คน จากนั้นกาหนดการสุ่มตัวอย่างของ
ประชากรร้อ ยละ 50 ของชุม ชนแต่ล ะแขวง ก าหนดตัวอย่างของพื้นที่ ดัง นี้ แขวงบางซื่อได้ 19
ชุมชน แขวงวงศ์สว่างได้ 6 ชุมชน จากนั้นทาการจับฉลากชื่อชุมชนของแต่ละแขวงตามจานวนขนาด
ตัวอย่างของพื้นที่ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้คานวณหาสัดส่วนจานวนผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน
เครื่อ งมื อการวิ จั ย แบบสอบถาม แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ น คาถาม
เกี่ ยวกั บ ปัจ จัยพื้ นฐานส่วนบุคคล เป็นคาถามแบบเลือกตอบและเติม คา ประกอบด้วย เพศ อายุ
ภูมิ ล าเนา สถานภาพการสมรส ระดับ การศึก ษา จานวนสมาชิก ในครอบครัว ลัก ษณะที่ อยู่อาศัย
ลักษณะการครอบครอง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และการมีโรคประจาตัว ส่วนที่ 2 เป็นคาถาม
เกี่ ยวกั บ ภาวะพึ่ งพิ งของผู้สูง อายุ เป็นคาถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย ด้านร่างกายหรือการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวัน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านสังคมและจิตใจ

12

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่
ปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและเสนอแนะแก้ไขความเที่ยงตรงให้ตรงกับเนื้อหา (Content
Validity) และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ วิ จั ย แล้ ว น าไปแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ให้ ส มบู ร ณ์ จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถามที่ แ ก้ ไ ขแล้ ว ไปทดสอบ (Try out) กั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ อาศั ย ในชุ ม ชนเขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี
KR-20 ผู้วิจัยหาความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) ของ
ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ รายด้าน ได้ค่าความเชื่อมั่ นในภาพรวม .96 ได้ค่าความเชื่อมั่นด้านร่างกาย
หรือการดาเนินกิจวัตรประจาวัน .93 ได้ค่าความเชื่อมั่ นด้านเศรษฐกิจ .96 ได้ค่าความเชื่อมั่ นด้าน
สุขภาพ .95 และได้ค่าความเชื่อมั่นด้านสังคมและจิตใจ .93
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาค่าภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ทดสอบความมี
นัยสาคัญโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างจะใช้วิธีหาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ Scheffe' โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เพศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุเป็นเพศชายร้อยละ 48.1 และเพศหญิงร้อยละ 51.9
อายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุน้อยที่สุดอายุ 60 ปี อายุสูงสุด 88 ปี อายุเฉลี่ย 69.9 ปี ส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 70-79 ปี ร้อยละ 49.0 รองลงมาอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 47.0 และอายุ
ตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 4.0
ภูมิ ล าเนา ผลการวิ จัย พบว่า ผู้สู ง อายุ ส่ว นใหญ่ มี ภูมิ ล าเนาอยู่ ภาคกลาง ร้ อยละ 35.2
รองลงมาเป็นภาคใต้ ร้อยละ 18.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.7 ภาคเหนือ ร้อยละ 15.1
ภาคตะวันออก ร้อยละ 7.3 และภาคตะวันตก ร้อยละ 6.1
สถานภาพการสมรส ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสมรส ร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ
แยกกันอยู่/หม้าย/หย่า ร้อยละ 27.6 และโสด ร้อยละ 4.0
ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาในประถมศึกษา ร้อยละ
32.8 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 26.4 อนุปริญญา ร้อยละ 18.3 ประกาศนียบัตร และ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 10.7 และไม่ได้ศึกษา ร้อยละ 1.2
ลักษณะที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มลี ักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านตึก ร้อย
ละ 53.5 รองลงมาคือ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ร้อยละ 32.0 บ้านไม้ ร้อยละ 14.0 และแฟลต ร้อยละ 2.3
ลักษณะการครอบครอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตัวเอง ร้อยละ
50.4 รองลงมาคือ ของคู่สมรสบุตร/หลาน/ญาติ ร้อยละ 46.4 เช่า ร้อยละ 2.3 และของบุคคลอื่น
ไม่ใช่ญาติ ร้อยละ 0.9
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ ด้วย ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่กั บคู่สมรส/บุตร/หลาน/
ญาติ ร้อยละ 96.2 รองลงมาอยู่คนเดียว ร้อยละ 2.1 และอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ร้อยละ 1.7
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จานวนสมาชิ กในครอบครั ว ผลการวิ จัย พบว่า ผู้ สู ง อายุ ส่ วนใหญ่ มี จ านวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัว 4-6 คน ร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ร้อยละ 24.9 และครอบครัว 1-3
คน ร้อยละ 16.8
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน 41-60 ปี
ร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.5 และน้อยกว่า 40 ปี ร้อยละ 24.9
การมีโรคประจาตัว ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 69.6 และ
ไม่มีโรค ร้อยละ 30.4 กรณีมีโรคประจาตัวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิต สูง ร้อยละ 53.9
รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ร้อยละ 19.7 โรคหัวใจ ร้อยละ 8.5 โรคกระดูก/ไขข้ออักเสบ/ข้อเข่าเสื่อม
และไขมันในเลือดสูง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.5 เป็นต้น
2. ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 1 สรุปภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน
ภาวะพึ่งพิง
ด้านร่างกายหรือการดาเนินกิจวัตรประจาวัน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสุขภาพ
ด้านสังคมและจิตใจ
ภาวะพึ่งพิงในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
1.89
1.58
2.13
1.70
1.83

S.D.
.586
.740
.792
.640
.569

ระดับ
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

จากตารางที่ 1 ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงในภาพรวมและรายด้านทุกด้านในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย
1.83)
ภาวะพึ่ งพิ งด้ า นร่า งกายหรือ การด าเนินกิ จ วัต รประจ าวั น ผู้ สูง อายุ มี ภาวะพึ่ ง พิ ง ใน
ภาพรวมด้านร่างกายฯ (ค่าเฉลี่ย 1.89) โดยมีภาวะพึ่งพิงในระดับน้อยเกือบทุกประเด็น อาทิ สามารถ
ก้าวขึ้นลงบันได (ค่าเฉลี่ย 1.73) เข้าห้องน้าได้ด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 1,60) ทานอาหารได้ด้วยตนเอง
(ค่าเฉลี่ย 1.09) ส่วนประเด็นการกลั้นอุจจาระ(ค่าเฉลี่ย 3.62) การกลั้นปัสสาวะ (ค่าเฉลี่ย 3.60) มี
ภาวะพึ่งพิงระดับปานกลาง
ภาวะพึ่งพิงด้านเศรษฐกิจ ผู้สู งอายุมี ภาวะพึ่งพิง ในภาพรวมด้านเศรษฐกิจในระดับ น้อย
(ค่าเฉลี่ย 1.58) โดยมีภาวะพึ่งพิงในระดับน้อยทุกประเด็น อาทิ คิดว่าบาเหน็จบานาญ/กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม เพียงพอต่อดารงชีวิตประจาวัน (ค่าเฉลี่ย 1.78) มีเงินสารองไว้ใช้ยาม
ชราและมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (ค่าเฉลี่ย 1.61 เท่ากัน) เป็นต้น
ภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพในภาพรวมระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย
2.13) โดยมีภาวะพึ่งพิงในระดับน้อยเกือบทุกประเด็น อาทิ สามารถไปพบแพทย์ตามนัดได้ด้วยตนเอง
(ค่าเฉลี่ย 2.16) ท างานบ้านได้ด้ วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 2.14) ส่วนประเด็น การออกก าลัง กายอย่าง
สม่าเสมอและไม่รู้สึกเหนื่อยเวลาทากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 2.97 เท่ากัน) มีภาวะพึ่งพิงระดับปานกลาง
ภาวะพึ่งพิงด้านสังคมและจิตใจ ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิ งในภาพรวมด้านสังคมและจิตใจใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.70) โดยมีภาวะพึ่งพิงในระดับน้อยทุ กประเด็น อาทิ ไม่รู้สึกเครียดกังวลกั บ
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เรื่องใด (ค่าเฉลี่ย 2.12) มีกาลังใจในการดาเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 1.73) เป็นต้น
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร

ด้านร่างกาย

ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม
และจิตใจ

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
.000***
.000***
ภูมิลาเนา
.01**
สถานภาพการสมรส
.000***
.000***
ระดับการศึกษา
.000***
.000***
.000***
ลักษณะที่อยู่อาศัย
.000***
.000***
.000***
ลักษณะการครอบครอง
.04*
.000***
.02*
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย
.000***
จานวนสมาชิกในครอบครัว
.000***
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
.01**
.000***
การมีโรคประจาตัว
.000***
.000***
.000***
หมายเหตุ: * ค่านัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 ** ค่านัยสาคัญทางสถิติระดับ .01
*** ค่านัยสาคัญทางสถิติระดับ .001

.000***
.05*
.000***
.000***
.000***
.000***
.000***
.000***

ภาพ
รวม
.000***
.000***
.000***
.000***
.000***
.000***
.03*
.000***

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
สมมติฐานการวิจัย ผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่ มี ร ะดับ การศึก ษา ลัก ษณะที่ อยู่อาศัย ลัก ษณะการครอบครอง และการมี โรค
ประจาตัวต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
ผู้สูงอายุที่มีอายุและสถานภาพสมรสต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกัน ในภาพรวมและด้าน
ร่างกายฯ ด้านสุขภาพ ด้านสังคมและจิตใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ผู้สูงอายุที่มี บุคคลที่ พักอาศัยอยู่ด้วยต่างกัน มี ภาวะพึ่งพิงแตกต่างกันในภาพรวมและด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคมและจิตใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ผู้สูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกันด้านเศรษฐกิจ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.001
ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนต่างกั น มี ภาวะพึ่งพิงแตกต่างกัน ภาพรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านร่างกายฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.001
ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน ไม่มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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การอภิปรายผลการศึกษา
1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ผู้สูง อายุ ที่ อ าศัยในชุม ชนเขตบางซื่อ ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง ร้อยละ 51.9 และเพศชาย
ร้อยละ 48.1 มีอายุในช่วงอายุ 70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ
47.0 และอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.0 สอดคล้องกับ ผลการสารวจประชากรประเทศ
ไทยปี พ.ศ.2560 พบว่าประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและ
ประชากรสูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยสูงอายุตอนต้นและตอนกลาง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.8 สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่น
ก่ อ นที่ ให้ ความส าคั ญ กั บ การท างานเพื่ อหารายได้เ ลี้ย งชีพ หรือ แต่ ง งานมี ค รอบครัว มากกว่า ให้
ความสาคัญในเรื่องของการศึกษา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 68.4 รองลงมา
คือ เเยกกัน อยู่/หม้าย/หย่า คิดเป็นร้อยละ 27.6 และโสด คิดเป็นร้อยละ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนรุ่นเก่าที่นิยมแต่งงานมากกว่าการดารงชีวิตโสดแบบสมัยปัจจุบัน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี ภูมิ ลาเนาอยู่ในภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.2 โดยเป็นคนพื้นที่ ตั้งแต่
ดั้งเดิม สอดคล้องกับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน 41–60 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 47.5 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.5 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีบ้านเป็นของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมา เป็นของคู่สมรสบุตร/หลาน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 46.4 แสดง
ให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี สอดคล้องกั บบุคคลที่
ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ด้วย ได้แก่ อาศัยอยู่กับคู่สมรส/บุตร/หลาน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 96.2 รองลงมา
อยู่ คนเดีย ว คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.1 โดยจ านวนสมาชิก ในครอบครัว 4-6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.3
รองลงมาคือ จานวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.9 สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่เป็นบ้านตึก คิดเป็นร้อยละ
53.5 รองลงมาคือ มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีลักษณะที่อยู่
อาศัยเป็นบ้านไม้ คิดเป็นร้อยละ 14.0
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว คิดเป็นร้อยละ 69.6 5 โรคที่สาคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 53.9 โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 19.7 โรคหัวใจ คิดเป็นร้อย
ละ 8.5 โรคกระดูก/ไขข้ออักเสบ/ข้อเข่าเสื่อมและโรคไขมันในเส้นเลือด คิดเป็นร้อยละ 5.5 เท่ากัน
ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable diseases) โดยมีปัจจัยของการเกิด
โรคจากวิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกาลังกาย รับประทานอาหาร
หวานมั นเค็ม จัด การนอนดึก การรับ ประทานยาเองโดยไม่ป รึกษาแพทย์ ความเครียด (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
2. ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ
ผู้สูง อายุมีภาวะพึ่ง พิงในภาพรวม สะท้ อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางซื่อ มีภาวะ
พึ่งพิ งน้อ ย แสดงว่าผู้สูงอายุส ามารถพึ่ งพิ งตนเองได้ม ากและพึ่ งพาบุคคลอื่นน้อย สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2564) มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือ
เป็นภาระแก่สังคม แต่สามารถเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม จึงควรได้รับการส่ง เสริมหรือเกื้อกูล
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จากครอบครัว ชุมชม และรัฐให้ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560)
ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง ด้านร่างกายหรือการดาเนินกิจวัตรประจาวัน ระดับน้อย โดยสามารถ
ก้าวขึ้นลงบันได เดินเคลื่อนที่ในบ้านหรือห้องได้ ลุกจากที่นอนไปยังเก้าอี้ได้ ใช้ห้องน้า ล้างหน้า หวีผล
แปรงฟัน โกนหนวด อาบน้า สวมใส่เสื้อผ้า รับประทานอาหารได้ด้วยตัวเอง ซึ่งข้อคาถามในเรื่องภาวะ
พึ่งพิงด้านร่างกายหรือการดาเนินกิจวัตรประจาวัน ในบริบทของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดัดแปลง
มาจากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (The Barthel ADL. Index) เพื่อใช้วัดการดาเนินกิจวัตรประจาวันของ
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันได้
อย่างวัยหนุ่มสาว สามารถดูแลร่างกายตนเองตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่ได้ต้องพึงพาบุคคลอื่นในการ
ดาเนินกิ จวัตรประจาวัน กล่าวคือ ผู้สูง อายุคงไว้ซึ่ง การสุขภาพที่ ดี ให้นานที่ สุดเพื่อลดโอกาสและ
ระยะเวลาที่อยู่ในสถานะพึ่งพา หากผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี จะแสดงถึงการพึ่งพิงตัวเองได้
มากและพึ่งพาผู้อื่นน้อย และ ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงด้านร่างกายฯ ปานกลาง ด้านสามารถกลั้นอุจาระ
และกลั้นปัสสาวะ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่มีก ารเสื่อมถอยไป
ตามอายุที่มากขึ้น ระบบขับถ่ายปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะของผู้สูงอายุจะหดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง
ของตอนอายุ ณ วัยหนุ่มสาว ทาให้ผู้สูงอายุต้องถ่ายปัสสาวะบ่อยขึ้น หูรูดบริเวณช่องเปิดปัสสาวะมีการ
เสื่อม ความสามารถในการหดเกร็งลดน้อยลง ท าให้การกลั้นปัสสาวะเป็นไปได้ยากขึ้น และมี อาการ
ปัสสาวะเล็ด (อุทัยวรรณ นพรัตน์, 2553)
ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงด้านเศรษฐกิจระดับน้อย ผู้สูงอายุคิดว่าบาเหน็จบานาญ/กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคมเพียงพอต่อการดารงชีวิตประจาวัน มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามชรา มีรายได้
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีเงินสารองไว้ใช้ในการฉุกเฉิน มีรายได้เพียงพอต่อค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
ยามเจ็บป่วยและสามารถซื้อหาอาหารที่มปี ระโยชน์ แสดงให้เห็นผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมและ
สร้างหลักประกัน ต่อ ตนเองตั้งแต่วัยหนุ่ม สาว โดยการมีงาน มี การเก็บ ออมในรูป แบบต่าง ๆ เพื่อ
นามาใช้ในวัยเกษียณ การเตรียมความพร้อมที่ดีและสม่าเสมอ ส่งผลให้การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุดาเนิน
ไปได้อย่างไม่ติดขัด สอดคล้องกับ (ลินจง โปธิบาลและคณะ, 2553) ที่ว่าปัจจัยที่กาหนดภาวะด้าน
เศรษฐกิ จ อาทิ สถานภาพการท างานเนื่ องจากเป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก และด้ว ยสั ง คมที่ ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานและภาวะไม่พึ่งพิง เพราะมีรายได้เป็นของตนเอง หากพ้นวัยทางาน
ผู้สูงอายุถูกกาหนดว่าเป็นวัยพึ่งพิงเนื่องจากไม่ใช่กลุ่มทางานทาให้ขาดรายได้
ผู้สูง อายุมี ภาวะพึ่ ง พิ ง ด้านสุขภาพระดับ น้อย ผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัดได้ด้วยตัวเอง
ทางานบ้านได้ด้วยตัวเอง เมื่อ เจ็บ ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นและหายาทางเองได้อย่าง
เหมาะสม พู ดคุยหรือปรึกษาปัญ หาสุข ภาพกับผู้เชี่ยวชาญ การได้ยินเป็นปกติ เดินขึ้นลงบันได้ด้วย
ตัวเอง เดินได้คล่อ งแคล่วเป็นปกติและรับ ประทานอาหารที่มี ป ระโยชน์ต่อร่างกาย สอดคล้องกั บ
แนวคิดการเตรียมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ที่ว่า หากมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองตั้งแต่วัย
หนุ่มสาวอย่างสม่าเสมอ รับประทานอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ ทากิจกรรมต่าง ๆด้วยตนเอง ใส่ใจในการ
ดูแลสุขภาพ ออกกาลังกายต่าง ๆอย่างสม่าเสมอ สิ่งต่าง ๆเหล่านี้จะส่งผลให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะ
ทาให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้และลดการพึ่งพาจากผู้อื่นลงได้ (วรรณรา
ชื่นวัฒ นา, 2557) และระดับปานกลาง มีอ อกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ไม่รู้สึกเหนื่อยหอบเวลาทา
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กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับความเป็นจริงของอายุที่เพิ่มมากขึ้น ร่างกายเสื่อมถอยลง มีอาการเหนื่อย
และหอบมากขึ้น ทาให้ ผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการทากิจกรรมต่าง ๆลดน้อยถอยลงตามไปด้วย
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2553)
ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงด้านสังคมและจิตใจระดับน้อย ผู้สูงอายุไม่รู้สึกหรือเครียดกังวลกับเรื่อง
ใด ควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุก ารณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายแรงที่
เกิดขึ้นได้ในชีวิต มีกาลังใจในการดาเนินชีวิต พึงพอใจในชีวิต พบปะและพูดคุยกับผู้อื่นเสมอ เห็นใจ
ผู้อื่นเมื่อมีทุกข์และท่านให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส แสดงให้เห็นว่า ความมั่นคงทางด้านสังคม
และจิตใจของผู้สูงอายุนั้น เกิดขึ้นจากภายในจิตใจผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความมั่นคงในตนเอง หนักแน่น
มีก ารตัดสินใจที่ ดี พอใจในชีวิต ความรู้สึ กเหล่านี้ล้วนเกิ ดจากการที่ ผู้สูงอายุเหิ นคุณค่าในตนเอง
ผู้สูงอายุสั่งสมด้วยประสบการณ์จากการเป็นบุคคลที่ได้เป็นที่รักและที่ต้องการจากบุคคลใกล้ชิดและ
บุคคลอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเป็ นคนที่มีความรัก ความปรารถนาดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ กับ
บุคคลอื่นเผื่อเป็นการตอบแทน ผู้สูงอายุที่เห็นคุณค่าของตนเองและทาให้ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือพึ่งพา
ผู้อื่นน้อยลง พรรณทิภา ศัพทะนาวิน (2551: อ้างถึง Maslow, 1970)
3. การทดสอบสมมติฐาน
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกันในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .001 โดยประถมศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.23) พึ่งพิงในภาพรวมมากกว่า
มัธยมศึกษา (ค่าเฉลี่ย 1.76) ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางสังคมสมัยก่อนที่ให้ความสาคัญกับการทามาหา
กินเพื่อเลี้ยงชีพมากกว่าการศึกษา ส่งผลให้ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุให้ความสาคั ญกับการทางาน การมุ่ง
ทางานเพื่อหารายได้มากกว่าการใส่ใจในการดูแลตัวเอง
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกันในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ด้านร่างกายฯ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01 ด้านสุขภาพ อย่ างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .001 โดยผู้สูงอายุที่อาศัย ในชุมชนระหว่าง 41-60 ปี (ค่าเฉลี่ย 1.52) มี
ภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพมากกว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน ต่ากว่า 40 ปี (ค่าเฉลี่ย 1.29) ซึ่งอนุมาน
ได้ว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนนานกว่ามีอายุมากกว่า เมื่ออายุมากขึ้นทาให้ร่างกายเสื่อมถอยลง
ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น สุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาว สอดคล้องกับการศึกษาส่วนใหญ่ของคน
กลุ่มนี้ที่อยู่ในระดับประถมศึกษา ทาให้ขาดความสนใจให้การดูแลตนเองตามไปด้วย
ผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาต่างกัน มีภาวะพึ่งพิงแตกต่างกัน ด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และด้านสังคมและจิตใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพิจารณาตาม
บริบทของผู้สูงอายุในชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิม อาจคุ้นชินกับการดารงชีพแบบสังคม
กรุงเทพฯที่มีค่าครองชีพที่สูง ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน ผู้สูงอายุที่ย้ายถิ่น
ฐานมาจากต่างจังหวัด การดาเนินชีวิตอาจมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ เพิ่ม ขึ้นมา เช่น ค่าใช้จ่ายการเช่าที่อยู่
อาศัย ค่าใช้จ่ายการเช่าที่ทามาหากิน ทาให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ระมัดระวังในการดารงชีพมากกว่า อย่างไร
ก็ตามผลการทดสอบสมมติฐานที่ได้ไม่เป็นไปในทางเดียวกันเพราะไม่ได้ทาการศึกษาวิจัยในเชิงลึก ทา
ให้ประเด็นนี้น่าจะนากลับมาศึกษาในเชิงลึกต่อไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
ผู้สูงอายุในชุมชน ต้องตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ และควรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
ภาวะทางอารมณ์ เพื่อ ให้พร้อ มรับ มือกั บการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต หากมี การเตรียม
ความพร้อมที่ดี ทาให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต
ชุมชนร่วมกับสานักงานเขต ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ มีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่ม รวม
สั ง คม ตลอดจนมี บ ริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารรองรั บ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาให้คาแนะนาที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้สงู อายุ ให้รับรู้สิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระแก่ ผู้สูงอายุได้อี ก ทางหนึ่ง ตลอดจนภาคสัง คมและภาคเอกชน เข้ามามี ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนาอาชีพหรือการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุนาไปประกอบ
อาชีพเป็นรายได้แก่ผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่ง
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การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
ในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
PEOPLE’S PARTICIPATION TOWARDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF PEOPLE
RESIDENCE INDUSTRIAL AREAS IN SONGKHON SUB-DISTRICT, KAENG KHOI DISTRICT,
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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อศึก ษา การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล และเพื่ อ ศึก ษาเปรียบเที ยบการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โรงงานอุ ตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทุกประเด็นของกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบหาความแตกต่างโดยใช้ t – test และ f-test
แบบ One - way ANOVA ผู้วิจัยใช้วิธีการของ Scheffe
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย
ปัจ จัยพื้ นฐานส่วนบุคคล คือ อายุ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ที่ อยู่อาศัย ระยะเวลาอยู่อาศัย
ช่วงเวลาที่พั กอาศัยที่ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนเพศ และระดับการศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ:
การมีส่วนร่วม, การจัดการสิง่ แวดล้อม, โรงงานอุตสาหกรรม
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ABSTRACT
The objective of this research was to; firstly, investigate the participation of
people towards environmental management around the industrial area in Song Khon
Subdistrict, Kaeng Khoi District Saraburi Province. Basic personal information of people
who participated in the project were classified. Secondly, it was aimed to compare the
participation level of individuals towards environmental management around the
industrial area in Song Khon Subdistrict, Kaeng Khoi District Saraburi Province. The
research tools were questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics by
means of t-test and f-test with One-way ANOVA. The researcher employed Scheffe
method.
The results of the research study showed that the level of people’s
participation in managing environment was low. The differences of basic personal
information, for instances; age, occupation, number of family members, residence,
period of living in the residence including period of staying per day differently affected
the people’s participation in managing the environment around the residence at the
significant level of 0.5. However, basic personal information related to gender and
educational level showed no difference in managing the environment around the
residence.
Keyword:
Participation, Environmental Mansgemental, Residence Industrial
บทนา
ปัจ จุบันปัญ หาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นปัญ หาที่ ส ะสมต่อเนื่องมาเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งมีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นจานวนมาก เพื่อให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งที่ ทาให้
เกิ ดปั ญ หาสิ่ง แวดล้อ มที่ รุนแรงมากที่ สุด คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรม มี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่สูง และที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกทางการเกษตรลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่นับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาก
ขึ้น การเปลี่ยนแปลงชีวิตจากแบบเกษตรกรรมที่เรียบง่าย เป็นการดารงชีวิตแบบตัวใครตัวมัน และเป็น
สังคมที่ ตีร าคาของคุ ณ ค่ากั นออกมาเป็ นตัวเงินมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าความเป็น คนไทยในสังคม
วัฒนธรรมแบบไทย ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัฒนธรรมสากลมากยิ่งขึ้น (วินยั วีระวัฒนานนท์, 2541)
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การเปลี่ยนแปลงสังคมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงาน การคมนาคมขนส่ง
การสื่อสารและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในการดารงชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน้าเน่าเสีย และสิ่งเน่าเสียอื่นๆ นอกจากนี้ การ
แสวงหาคุณภาพชีวิตจะเป็นสิ่งที่ยากยิ่งขึ้น เมื่อสังคมชนบทเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง และต้องขึ้นอยู่กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถของ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในการจัด การด้านสิ่งแวดล้อมที่ มี อยู่อย่างจ ากัด ทั้ งในแง่บุคลากร งบประมาณ
เทคโนโลยีและทรัพยากรรองรับ หากรอการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหรือทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต การดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ และต่อเนื่องของประชาชน จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้ นที่ ให้ มี ส่วนร่วมในการบ ารุงรัก ษา และการใช้ป ระโยชน์จ ากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 2 (พ.ศ.2560-2564) ที่ มี ทิ ศ ทางและ
กระบวนการพัฒนาใหม่จากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุด เป้าหมายหลักของการพัฒนาเป็นการ
เน้นให้ประชาชน ชุมชน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว (แผนการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
, 2560)
จังหวัดสระบุรีนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งพลังงานเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นจานวนมาก ได้รับการกาหนดให้เป็นพื้นที่สง่ เสริมการลงทุนในปัจจุบัน ส่วนในเขตพื้นที่ตาบลสองคอน
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีประชากรอาศัยอยู่อย่ างหนาแน่น ประกอบกับมีการอพยพย้ายถิ่นของ
คนจากหลายๆที่ มาสู่จังหวัดสระบุรีมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้การขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะในเขตตาบล
สองคอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2535 โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เป็นโรงงานที่ผ ลิตเกี่ยวกั บด้านเคมี ภั ณฑ์ท างการเกษตร ต่อมา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ ริเวณรอบโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการประท้วงเพื่อขับไล่โรงงานให้ออกจากพื้นที่ เนื่องจากทาให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบส่ง
กลิ่นเหม็น เสียงดังรบกวน และการปล่อยของเสียลงสู่แม่น้าป่าสัก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่อยมา
โดยชาวบ้านได้มีการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีทราบถึงการตายของปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้ในแม่
น้าป่าสัก ตายกว่า 400 ตัน มูลค่าความเสียหายกว่า 40 ล้านบาท พร้อมเข้าตรวจสอบ หลังตรวจสอบพบ
ปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้าป่าสัก พร้อมสั่งปิดเดินเครื่องชั่วคราวเพื่อให้ปรับปรุงมาตรฐานการบาบัดน้าเสีย
ใหม่ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมงจังหวัดสระบุรี
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสระบุรี เข้าดาเนินการตรวจสอบ พร้อมกับเก็บตัวอย่างน้าที่คิดว่า
มีผลกับ การที่ ท าให้ป ลาตายเป็นจานวนมาก ตั้งแต่ อ.แก่งคอย จนถึงปลายน้าที่ อ.เสาไห้ จากผลการ
ตรวจสอบน้าปรากฏว่า มีการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้มาตรฐานลงสูงแม่น้าป่าสัก และมีผลทาให้ปลาตายเป็น
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จานวนมาก ดังนั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มี คาสั่ง ให้บ ริษัท แห่งนี้ปิดการเดินเครื่อง และให้
ปรับปรุงมาตรฐานการบาบัดน้าเสีย และทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้เข้าตรวจสอบคุณภาพน้าเสียให้
ได้มาตรฐานตามที่ระเบียบกาหนดไว้ ต่อมาโรงงานได้มีการจัดงาน Open House จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชน ผู้นาชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น มีการปรับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับฝุ่นละออง ปลูกต้นสนเพื่อลดกระแสลมและเป็นแนว
กันฝุ่นและติดตั้งตาข่ายลดการปลิวกระจาย และสร้างเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ปรับปรุงและติดตั้ง
ระบบบาบัดกลิ่นชุดใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดทา CSR เพื่อชุมชนและสังคม และในส่วน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการจัดโครงการปลูกป่าขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณชุมชน (องค์การบริหารส่วนตาบลสองคอน,
2560)
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลสองคอนยังอยู่ในระดับ ที่ ต่า สังเกตได้จ ากการจัด
ประชุม ประชาคมประจาเดือนในแต่ละเดือนซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านได้นาเสนอ
ปัญหา หรือข้อมูลในทุกๆ ด้านของหมู่บ้าน การเข้าร่วมประชุมของประชากรในหมู่บ้านยังมีจานวนที่ น้อย
เมื่อเทียบสัดส่วนของประชากรในหมู่บ้านแล้ว ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อ ม เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่มี อาชีพทาการเกษตร และรับจ้าง รวมถึงพนักงาน บริษัท ซึ่งมี
ฐานะปานกลางถึงยากจน เวลาส่วนใหญ่ในหนึ่งวันของประชาชนในตาบลสองคอนทุ่ มเทไปกับการทามา
หากินเพื่อเลี้ยงชีพ จนไม่ได้สนใจในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม สนใจเพียงแต่เรื่องปากเรื่องท้องของ
ตนเองและครอบครัว (องค์การบริหารส่วนตาบลสองคอน, 2560)
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจัยได้เล็งเห็นถึงสาคัญที่กระตุ้นจิตสานึกของประชาชนให้มีความ
ตระหนักถึงในปัญหาสิง่ แวดล้อม โดยการทาให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมกันแก้ไขปัญ หาดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา และสร้างความตระหนัก รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บริเวณ
โรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนอื่นๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อ มของชุมชน เพื่อก่อให้เกิด
การปรับ ปรุงและพั ฒ นาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ สอดคล้องกั บ แนวทางรัฐธรรมนูญ
กาหนด อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
ในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิก
ในครอบครัว อาศัยอยู่หมู่ใดในเขตตาบลสองคอน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตาบลสองคอน และช่วงเวลาที่
พักอาศัย
ตัวแปรตาม คือการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามแนวคิดของ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2545) จาแนกลักษณะการมีส่วนร่วมเป็น 4 ประเภท
ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in implementation)
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefits)
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (participation in evaluation)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
จานวนสมาชิกในครอบครัว
อาศัยอยู่หมู่ใดในเขตตาบลสองคอน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตาบลสองคอน
ช่วงเวลาที่พักอาศัย

-

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

24

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิ งสารวจ
(sevey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ข้อมู ล ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป รายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,756 คน คานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane ได้ 362 คน จากนั้นเลือก
จานวนประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างโดยจาแนกตามหมู่บ้านจากทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีเพียง 6 หมู่บ้าน ที่
ได้รับผลกระทบ คานวณหาสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้าน แล้วเลือกประชากรจากแต่ละหมู่บ้านด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่ง
ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บ
ข้อมู ล ตามตัวแปรทั้ ง 7 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจ จัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 3 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 4
ความตระหนักในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 5 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่วนที่ 6 การมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่วนที่ 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
การทดสอบค่าความเชื่อ มั่ น (reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ ผ่านการปรับ ปรุง แล้ว
ทดสอบกับประชาชนหมู่ที่ 1 ต.ตาลดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จานวน 30 คน เพราะเนื่องจากในพื้นที่
ตาบลสองคอน มี บ ริษั ท ไทยอคริ ลิค ไฟเบอร์ จ ากั ด โดยด าเนิ นการผลิต เส้น ใยอคริลิ ค ซึ่ง มี ปัญ หา
สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าความเชื่อมั่น
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค Cronbauh’s Alpha Coefficient และ Kuder Richardson
Method (KR-20) ผลทดสอบความเชื่อมั่น ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ KR-20 = 0.49
2. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .860
3. ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .816
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .918
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .973
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ พิสัย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้วิเคราะห์
ข้อมูลทุกประเด็นของกลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบหาความแตกต่างโดยใช้ t – test ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2
กลุ่ม และค่า f-test แบบ One - way ANOVA ใช้ท ดสอบเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิส ระ ซึ่ง
จาแนกออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป สาหรับการทดสอบเป็นรายคู่เมื่ อพบความแตกต่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการของ
Scheffe’ สาหรับการทดสอบเป็นรายคู่เมื่อพบความแตกต่าง
ผลการวิจัย
การมี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณโรงงาน
อุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ รายด้านของการมีส่วนร่วมกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศั ยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ระดับการมีส่วนร่วม
̅ S.D.
𝒙
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
ลาดับ
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
2.61 1.07
ปานกลาง
ตัดสินใจ
1
2.38 1.03
น้อย
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
4
2.50 1.02
น้อย
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
2
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
2.42 1.09
น้อย
ประเมินผล
3
รวม
2.48 .993
น้อย
จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่
̅=2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า
ในระดับน้อย (𝒙
1) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ วมในการวางแผนและตั ด สิ น ใจ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม ในการจั ด การ
̅=2.61) เช่น การมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝒙
̅=2.75)
จัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ และแนวทางในการดาเนินกิจกรรม (𝒙
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2) ด้านการมี ส่ วนร่วมในการปฏิ บัติก าร ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดการสิ่ง แวดล้ อมใน
̅=2.38) เช่น การทากิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝒙
̅=2.42)
หน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะ ปลูกต้นไม้ (𝒙
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
̅=2.50) เช่น การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเมื่อมีการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝒙
̅=2.57)
ชุมชน (𝒙
4) ด้ านการมี ส่ วนร่ว มในการติ ด ตามและประเมิ น ผล ประชาชนมี ส่ วนร่วมในการจั ด การ
̅=2.42) การได้ป รึก ษาหารือกั บ คณะกรรมการชุม ชนหรือ
สิ่ง แวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย (𝒙
̅=2.46)
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการในชุมชนเมื่อแล้วเสร็จ (𝒙
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับจัดการสิ่งแวดล้อม ของประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริเวณ
โรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจาแนกตามปัจจัยพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมใน
ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ด้านการ
ด้านการ
ด้านการ ด้านการรับ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
วางแผนและ
ติดตามและ ภาพรวม
ปฏิบัติการ ผลประโยชน์
ตัดสินใจ
ประเมินผล
1. เพศ
X
x
x
x
x
2. อายุ
**
**
**
*
**
3. ระดับการศึกษา
X
x
x
x
x
4. อาชีพ
***
***
***
***
***
5. จานวนสมาชิกในครอบครัว
***
***
***
***
***
6. ที่อยู่อาศัย
***
***
***
***
***
7. ระยะเวลาอยู่อาศัย
*
*
*
**
**
8. ช่วงเวลาที่พักอาศัย
**
**
***
*
*
หมายเหตุ: x ปฏิเสธสมมติฐาน *นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 **นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
***นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล คือ 1) ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน
มีการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 2) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่ง แวดล้อมแตกต่างกันที่ ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติ .05 และ .01 3) ประชาชนที่มี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มี การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 4) ประชาชนที่มีอาชีพ
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แตกต่างกั น มี ก ารมี ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกั นที่ ร ะดับนัยสาคัญ ทางสถิติ .001 5 )
ประชาชนที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมแตกต่างกัน
ที่ระดับ นัยสาคัญ ทางสถิติ .001 6) ประชาชนที่มีที่ อยู่อาศั ยแตกต่างกัน มีก ารมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .001 7) ประชาชนที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยแตกต่างกัน มี
การมี ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกั นที่ ร ะดับ นัยส าคัญ ทางสถิติ .05 และ .01 และ 8)
ประชาชนที่มีช่วงเวลาที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 .01 และ .001
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การเปรียบเที ยบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลที่ อ าศัยอยู่บ ริเวณโรงงานอุ ตสาหกรรมในตาบลสองคอน อาเภอแก่ งคอย จังหวัดสระบุรี ด้าน
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ตาบลสองคอน อาเภอแก่ งคอย จังหวัด
สระบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 51-60 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่ สุด
แสดงให้เห็นว่าประชาชนในตาบลสองคอนให้ความสาคัญกับการศึกษา มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มากที่สุด อาจเนื่องมาจากจังหวัดสระบุรีตลอดจนพื้นที่ในเขตตาบลสองคอน มีโรงงานอุตสาหกรรมและ
ศูนย์ราชการหลายแห่ง จึงทาให้มีผู้คนต่างพื้นที่เข้ามาหางานทาเป็นจานวนมากจึงเป็นสาเหตุให้ประชาชน
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันในตาบลสองคอน
เฉลี่ย 4 - 6 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมเป็นครอบครัว
ขนาดกลาง อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 สีทาเหนือจานวนมากที่สุด รองลงมา หมู่ที่ 4 สองคอนกลาง อาจเป็นเพราะ
พื้นที่มีความเป็นเมืองและมีสถานที่สาคัญๆ หลายแห่ง ทาให้ผู้คนสัญจรสะดวก จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชน
เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และอาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมระยะเวลามากกว่า 35 ปีขึ้นไป
เนื่องจากปัจจุบันอาเภอสองคอนมีความเจริญมากขึ้น จึงทาให้มีประชากรจากเขตอื่นย้ายเข้ามาอยู่อาศัย
เป็นจานวนมากซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาลที่มีจานวนประชากร 6,624 คน เป็นเพศ
หญิง (3,349 คน) มากกว่าเพศชาย (3,275 คน) จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตตาบลสองคอนดังกล่าว
อาจส่งผลให้ได้รบั มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สนธยา พล
ศรี (2550) กล่าวถึง ความส าคัญ ของการมี ส่วนร่วมเป็นสิท ธิขั้นพื้น ฐานของประชาชนที่ ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เป็นสิท ธิม นุษยชนที่ ป ระชาชนมี โอกาสเข้ามามี ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒ นาทุ ก ระดับ
สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด และหลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน นาไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน
ทาให้ดาเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน เป็นการพัฒนา
ศัก ยภาพบุ คคล กลุ่ ม และองค์ก รในชุ ม ชนให้ มี ป ระสิท ธิภาพ เป็ นการสร้างความพึ งพอใจร่วมกั น มี
ความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชน และทาให้เกิด
ความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของชุมชน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลสอง
คอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านภาพรวม อยู่ในระดับน้อย
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมแตกต่างกัน ในด้านที่มีระดับการมีส่วน
ร่วมมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ รองลงมา ด้านการรับผลประโยชน์ ด้าน
การติดตามและประเมินผล และด้านการรับผลประโยชน์ ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาจเป็น
เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเพราะต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเอง จึงส่งผลให้การมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ในระดับที่น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ จาลอง โพธิ์บุญ (2550) กล่าวว่า
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปฏิบัติงาน การ
ตัดสินใจ การติดตามผล การตรวจสอบการร่วมสร้างความตระหนักถึงจิตส านึก ของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล คือ อายุ อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว ที่อยู่อาศัย ระยะเวลาอยู่
อาศัย ช่วงเวลาที่พั กอาศัยที่ แตกต่างกัน มี ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมต่างกัน เพศ และระดับการศึกษา พบว่าไม่มีมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สาริสา วงศ์อนันต์นนท์ (2554) พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่ างกัน มีส่วน
ร่วมแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากพื้นที่และผลกระทบที่แตกต่างกัน รวมถึงการตระถึงการแก้ปัญหามลพิษ
เพราะส่วนใหญ่การได้รับผลกระทบย่อมอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินชีวิตในแต่ละบุคคล
ข้อเสนอแนะ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสองคอน ควรส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและ
กระบวรการบริหารงานให้แก่ประชาชน ซึ่งถือได้ว่ามีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านต่างๆทั้งทางด้านการวางแผนและตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และ
ด้านการประเมินผล ให้มากขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีใน
การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การจัดการส่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. ภาครัฐ ควรมีการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนคานึงถึงความสาคัญของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ รวมถึงเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐที่รณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่สนใจทามาหากินมากกว่าสนใจสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว หรือบางส่วนอาจมองเป็น หน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมในชุม ชนให้น่าอยู่ ดังนั้น เทศบาลควรลงพื้นที่ทากิจกรรมเพื่อ
สร้างความเข้าใจกั บ ประชาชนในพื้ นที่ และพยายามโน้ ม น้าวจิต ใจประชาชนในพื้ นที่ ให้ ม องเห็ นถึ ง
ความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม
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3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม ควรสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา พร้อม
ทั้งอบรมให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้บ ริหาร รวมถึงผู้ป ฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความ
ตระหนั ก รู้ถึง คุณ ค่าของกระบวนการผลิตที่ เป็ นมิ ตรต่อ สิ่ง แวดล้อ ม มี ก ารชี้แนะ ให้ ความรู้เ กี่ ยวกั บ
กระบวนการผลิต ที่ ถูก ต้ อ ง เพื่ อ การปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงเป็ น โรงงานอุ ตสาหกรรมที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีระบบการสารวจ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการก าหนดข้อบัง คับ ให้มีนัก วิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ล ะโรงงาน
เพื่อให้ความรู้ได้ชัดเจนในด้านสิ่งแวดล้อม และให้ข้อมูลในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการผลิตอย่าง
ใกล้ชิด
บรรณานุกรม
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. 2545. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
จาลอง โพธิ์บุญ. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม.3(1),141-174.
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินงานปฎิรูปประเทศ. (2560). แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ม.ป.ท.
วินัย วีระวัฒนานนท์. (2541). สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา. นครปฐม: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน.
สนธยา พลศรี. (2550). เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สาริสา วงศ์อนันต์นนท์. (2554). การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
องค์การบริหารส่วนตาบลสองคอน. (2560). องค์การบริหารส่วนตาบลสองคอน. สืบค้นจาก
http://www.songkon.go.th/base.php?content_id=6

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30

ปัจจัยนำเข้ำกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนำ
อำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
THE INPUT FACTOR FOR MANAGEMENT OF MELON MOOYAI RAUMJAI PATTANA
GROUP COMMUNITY ENTERPRISE IN LAT BUA LUANG DISTRICT, PHRA NAKHON SI
AYUTTHAYA PROVINCE.
นิศารัตน์ จิตรกสิวัฒนา1 และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง2
Nisarat Jitkasiwatthana1, and Chairat Wongkitrungruang2
1,2

สังกัด หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ nisarat.bp@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยนาเข้าการบริหารจัดการ โดยศึกษาเฉพาะ
ในพื้นที่อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของ
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อและบันทึกเสียง ซึ่งผลการวิจัย
ปัจจัยนาเข้าพบว่า มีโครงสร้างกลุ่ม แต่มีการทางานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ได้รับความรู้จากภายนอก
และประสบการณ์ของตน มีหน่วยงาน โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มาช่วยการประชาสัมพันธ์ ทาให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการผลิตที่คานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ผู้นามีภาวะผู้นา และตั้งอยู่
ในพื้นที่ของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทาให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน พาไปศึกษาดู
งาน พาไปพบกับตลาด คือ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้มีการทาสัญญาตกลงซื้อขายกั น และได้รับการ
สนับสนุนจากสานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
คำสำคัญ
ปัจจัยนาเข้า, การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน, เมล่อน
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the input factors for management
of Melon Mooyai Raumjai Pattana group Community Enterprise in Lat Bua Luang
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The target groups comprised 2 groups
which were community enterprise groups and relevant groups. The research methods
were in-depth interviews, group discussions and participatory observation. To collect
data, phone calls and sound recording were also employed. The results of input factors
research found that there was a group structure, but working together to help each
other, gained knowledge from outside and have their own experience. The Television
and newspaper agencies helped to publicize, becoming widely known, with production
that considered the main customer needs. The leader was as a leadership and located
in the area of Agricultural Land Reform. They received financial support, by
observational study, visited the market, which was the Top supermarket, and made a
sale contract. They also received support from the Phra Nakhon Si Ayutthaya
Agricultural Land Reform to establish a community enterprise to support from other
agencies.
Keywords
Input factor, Management community enterprise, Melon
ควำมสำคัญของปัญหำ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เป็น การรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน โดยมี กระบวนการ
ในการทางานในด้านต่างๆ มีการแบ่งงานกันทาตามความสามารถของบุคคล พร้อมกับควบคุม และ
ร่วมกันทางาน โดยมีผู้บริหารหรือผู้นา เพื่อสั่ง งาน ในการจัดการด้านต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ (เนตร์ พัณณา ยาวิราช, 2556: 2; ราชบัณฑิตยสถาน,
2556: 310; สาคร สุขศรีวงศ์ , 2552: 6; จินตนา กาญจนวิสุทธ์ 2558: 34) ซึ่ง ในจาเป็นต้องมี
จุดเริ่มต้นที่ดี คือ การมีปัจจัยนาเข้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ประกอบไปด้วย คน เงิน เครื่องมือ ข้อมูล
วัตถุดิบ และทรัพยากรในการบริหารต่างๆ ที่ต้องใช้ผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (วันชัย มีชาติ, 2559 และ กิ่งกาญจน์ วรนิทัศน์ และคณะ, 2552)
โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา เป็นตัวอย่างของวิสาหกิจชุม ชุน ที่ มี
ตลาดรองรั บ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ้ า นเลขที่ 5/1 หมู่ ที่ 4 ต าบลคู้ ส ลอด อ าเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี 2557 มีนายสวาท สุขนุ่น เป็นประธาน
กลุ่ม มีสมาชิกจานวน 31 ราย เริ่มแรกสมาชิกประกอบอาชีพทานา และสวนผักบุ้ง แต่ประสบกับ
ปัญหาเรื่องน้า และราคาข้าวที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้ขาดทุนและเป็นหนี้ ต่อมาพบว่าเมล่อนเป็นพืชที่
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เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่นาและใช้น้าน้อย เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ประกอบกับนโยบาย
รัฐบาลที่ส่ง เสริม การปลูกพื ช ใช้น้ าน้อย สานักงานปฏิรู ป ที่ดิน เพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้พาไปดูงานการปลูกเมล่อนในโรงเรือนแบบปิด และให้กู้รายละ 100,000 บาท
พร้อมกับให้องค์ความรู้ คิดชื่อตราสินค้า หาตลาดให้ ประกอบกับมีโครงการสินเชื่อ 1 ตาบล 1 SME
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ให้สินเชื่อกับกลุ่มจานวน 10 ล้านบาท และให้
ความรู้เรื่องการทาบัญชี นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัล ได้สร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร มาตรฐาน
GMP และขายภายใต้ชื่อ “Smile Melon” โดยขายส่งให้ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (เดลินิวส์, 2559; มอง
รอบทิศกระชับมิตรชุมชน, 2560; ฐานเศรษฐกิจ, 2560; กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2561) แสดงให้
เห็นว่าวิสาหกิจชุมชนนี้ มีปัจจัยนาเข้าสนับสนุนการเป็นวิสาหกิจชุมชนระดับก้าวหน้า ที่ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถนาออกขายตลาดใหญ่และแข่งขันกับตลาดทั่วไปได้
ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาปัจจัยนาเข้าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่
ร่วมใจพัฒนา อาเภอลาดบัวหลวง จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาภาพรวมของปัจจัยนาเข้า
เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สาคัญ ทาให้เป็น วิสาหกิจชุมชนได้ในปัจ จุบัน เป็น
แบบอย่างให้กับชุมชนที่ต้องการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่น ใช้
ในการวิเคราะห์ของตน และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม ได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สามารถอยู่รอดได้อย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยนาเข้าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา อาเภอ
ลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การโดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research Methodology)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้า มา
สนับสนุนและส่งเสริม จานวนทั้งสิ้น 12 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และข้อเท็จจริงที่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งใช้วิธีการกาหนด
เกณฑ์คุณลักษณะหรือคุณสมบัติในการเลือก
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ (1) ผู้วิจัย (2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
โดยใช้หัวข้อแนวการสัมภาษณ์ และข้อคาถามแต่ละกลุ่ม จะมีทั้ ง เหมื อนกันและแตกต่างกัน เป็น
คาถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยสัมภาษณ์ในเรื่องปัจจัย
นาเข้า ถามในประเด็น โครงสร้างกลุ่ม ทรัพยากรในการผลิต นวัตกรรม ความรู้ มีอะไรบ้าง จัดการ
อย่างไร และหน่วยงานของรัฐและเอกชน เข้ามาช่วยเหลือด้านไหน อย่างไร และรวมถึงที่มา บทบาท
เหตุผลในการเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐและเอกชน และ (3) อุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ สมุดบันทึก และโทรศัพท์
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นจึงได้นามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แบบสัมภาษณ์
มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยการสัง เกตแบบมี ส่วนร่ ว ม การเก็บข้อมูล ภาคสนามโดยใช้ แ บบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
แหล่งข้อมูลและกำรเก็บรวบรวม
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ สื่อออนไลน์ และเก็บข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์
กำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า ด้านข้อมูล คือ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หนังสือ และด้านบุคคล คือ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ซื้อ เพื่อนาข้อมูลไปเปรียบเทียบ เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเขียนอธิบายข้อมูล จาแนกชนิดข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา จากการสัมภาษณ์
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วได้ทาการวิเคราะห์เนื้อหา จากรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร งานวิจัย
สื่อออนไลน์ และการถอดเทปสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์และตีความ ก่อนนา
ข้อมูลที่ได้มาอธิบายและจัดเรียงเป็นประเด็น พร้อมทั้งอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผลกำรวิจัย
ปัจจัยนาเข้าในการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ปัจจัยนาเข้าภายใน
และปัจจัยนาเข้าภายนอก ส่วนที่ 1 ปัจจัยนาเข้าภายใน คือ โครงสร้างกลุ่ม ทรัพยากรในการผลิ ต
ความรู้ นวัตกรรม และผู้นา และส่วนที่ 2 ปัจจัยนาเข้าภายนอก คือ ลูกค้า หน่วยงานรัฐ และเอกชน
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยนาเข้าภายใน มีโครงสร้างกลุ่มที่เป็นทางการตามคาแนะนาของหน่วยงานรัฐ
ดังนี้ ประธาน รองประธาน ฝ่ายดูแลด้านการตลาดและผลผลิตกลุ่ม และฝ่ายทาบัญชีกลุ่ม แต่ในการ
ดาเนินงานจริง ไม่มีการแบ่งหน้าที่กัน จะเป็นในลักษณะช่ว ยกันดูแลลูกกลุ่ม และมีครอบครัวของ
ประธานกลุ่มเป็นหลักในการดาเนินการทั้งหมด ซึ่งลูกกลุ่มไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มเท่าที่ควร
“หลักๆ เรามีหน้าที่เอาแตงมาขายและช่วยแพ็ คแตงเท่านั้น เรื่องอื่นไม่รู้ อย่างไปซื้อแตงข้างนอกกี่
บาทต้องไปถามยุ้ยเอา” (ลูกกลุ่ม 2, 2562) และผู้ซื้อไม่รับรู้ในส่วนนี้ “ไม่ทราบเลยว่าเขาบริหารกัน
ยังไง มีเครือข่ายที่ไหนบ้าง” (ผู้ซื้อ 1, 2562)
ด้ า นทรั พ ยากรในการผลิ ต ประกอบไปด้ ว ย 6 ส่ ว น คื อ (1) ลู ก กลุ่ ม ทั้ ง ที่ เ ป็ น สมาชิ ก
เครือข่าย และแรงงานกลุ่ม (2) เงินลงทุนหลัก มาจากการกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวงเงิน 10 ล้านบาท และสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รายละ
1 แสนบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมุนเวียนในการสร้างโรงเรือนของมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ซึ่ง
ให้เงินกับกลุ่มมาบริหารเองจานวน 1 ล้านบาท และเงินส่วนตัวอีกเล็กน้อย โดยกลุ่มยังไม่มีเงินเก็บ
กองกลาง “ไม่มีเงินกองกลาง ลูกกลุ่มต้องเอาเงินไปใช้หนี้ก่อน” (ลูกกกลุ่ม 1, 2562) (3) โรงเรือน
ปัจจุบันรวมกันแล้วมีประมาณ 200 โรงเรือน เหตุผลที่เลือกปลูกในโรงเรือนเพราะป้องกันแมลง และ
เป็นไปตามมามาตรฐานของลูกค้า คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือมาตรฐาน GAP
(4) พันธุ์ที่ปลูกต้องมีลักษณะเนื้อเขียวและเนื้อส้ม โดยจะเป็นพันธุ์อะไรก็ได้ แต่ไส้เมล่อนต้องไม่เละ
อยู่ได้นาน 7 วันขึ้นไป (5) การเลือกใช้ปุ๋ยและสารเคมี ใช้สูตร ตราสินค้าไหนก็ได้ แต่ห้ามใช้ปุ๋ยหวาน
ของแตงโม และ 6. แหล่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ที่ใช้ในการปลูก โดยเมล็ดพันธุ์ประธานกลุ่มซื้อที่
สวนไทยเมล่อน จังหวัดอ่างทอง ซึ่งลูกกลุ่มสามารถซื้อที่ ประธานและร้านค้าทั่วไป ซึ่งถ้าลูกกลุ่มซื้อ
เมล็ดพันธุ์จากประธานสามารถจ่ายเงินหลังจากนาผลผลิตมาขายได้
ด้านนวัตกรรม (1) เป็นการใช้รูปแบบการปลูกและการให้น้าแบบใหม่ ที่ไม่เหมือนการทา
เกษตรสมัยก่อน คือ ปลูกในสถานที่ปิด ทาให้ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ปลอดภัย และให้น้าระบบน้าหยด
คือให้น้าและปุ๋ยผ่านสายยางน้าหยด ซึ่ง มีเครื่องควบคุมการเปิดและปิด (2) มีการประชาสัมพันธ์
รู ป แบบใหม่ คื อ หน่ ว ยงานที่ ม าช่ ว ยเหลื อ เช่ น ส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สื่ อ โทรทั ศ น์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ส นใจ และผู้ ซื้ อ หลั ก หรื อ ท็ อ ปส์ เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของตนเอง และป้ายชื่อที่ติดอยู่ที่สินค้าที่ขายให้ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทา
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างรวดเร็ว และ (3) รูปแบบการผลิตแบบใหม่ คือ การผลิตที่คานึง ถึงตลาดหรือ
ความต้องการของลูกค้ามาก่อน ทาให้กลุ่มสามารถอยู่ได้ ซึ่งแตกต่างจากวิสาหกิจชุมชนในอดีตที่จะ
รู้จักผลิตอย่างเดียว แต่ไม่รู้ว่าสินค้าที่ลูกค้าต้องการคืออะไร
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ด้านความรู้ได้มาจาก 4 แหล่ง คือ หน่วยงานรัฐ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ประสบการณ์ของ
ตนเอง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้
ด้านผู้นา กลุ่มมีผู้นาที่มีภาวะผู้นา คือ กล้าและยอมรับเปลี่ยนแปลง พร้อมรับการช่วยเหลือ
จากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน มีความขยัน มีประสบการณ์ มีอัธยาศัยที่ดี มีความสามารถในการหา
เครือข่าย วางแผนในอนาคต มีสานสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และลูกค้า ศึกษาหาความรู้
ใหม่และทดลองทาอยู่เสมอ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยนาเข้าภายนอก ด้านลูกค้าหลักและขายส่งให้ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมี
การทาสัญญาในครั้งแรก มีการรับประกันราคาที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณการสั่ งซื้อเมล่อน
เนื้อเขียวและเนื้อส้มในปัจจุบัน ครั้งละ 1,560 กิโลกรัม อาทิตย์หนึ่ง 4 ครั้ง มีเงื่อนไขในการรับซื้อ คือ
แปลงปลูกต้องผ่านมาตรฐาน GAP เมล่อนต้องเป็นเนื้อเขียวและเนื้อส้ม รูปทรงดี ลายสวย มีขั้ว
น้าหนัก 1.3-2.4 กิโลกรัมต่อลูก ความหวานไม่ต่ากว่า 13 บริกซ์ อยู่ข้างนอกได้นาน “เมล่อนต้องอยู่
ข้างนอกได้ 7 วันขึ้นไป ไม่งั้นเขาไม่เอา” (ลูกกลุ่ม 1, 2562) ไปจัดส่ง ครบตามจานวน วัน เวลาที่
กาหนด ที่ศูนย์กระจายสินค้าท็อปส์ สาขาสมุทรสาคร และต้องเช่าตะกร้าด้วย
ด้านหน่วยงานรัฐ สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาเหตุที่เข้ามาช่วยเหลือ เพราะกลุ่มทาการเกษตรอยู่บนพื้นที่ของ ส.ป.ก. และเป็นแผนงานในการ
พัฒนาพื้นที่ของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่แล้ว และไม่ใช่โครงการประชารัฐ มีบทบาท
ในพัฒนาและส่งเสริมเท่านั้น เมื่อเห็นว่ากลุ่มเข้มแข็ง จะไปพัฒนาที่อื่นต่อ “เราเป็นหน่วยพัฒนาและ
ส่งเสริม เมื่อเขายืนได้ด้วยตัวเองแล้ว เราจะไปพัฒนาที่อื่นต่อ ” (หน่วยงานที่ 1, 2562) และด้านที่
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พาไปศึกษาดูงานตามที่กลุ่มต้องการ ประสานกับผู้ซื้อ ช่วยคิด
ราคากลางเสนอผู้ซื้อ (ท็อปส์) ร่วมคิดโลโก้ ป้ายชื่อ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในตอนแรก หาวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านที่กลุ่มต้องการมาให้ ให้คาแนะนาโครงสร้างกลุ่ม พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ สินค้า
ผ่านงานแสดงสินค้าที่สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้จัด
สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุที่เข้ามาสนับสนุน คือ เป็นนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงเกษตรต้องการลดพื้นที่การทานาหรือปลูกพืชใช้น้าน้อยในฤดูแล้ง มีบทบาท
หลักคือ พัฒนาและส่งเสริม ให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่น “ต้องเป็นวิสาหกิจก่อน ถ้าเข้มแข็งแล้ว กลุ่มจะสามารถกู้ยืมเงินทุน เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตรได้” (หน่วยงานที่ 2, 2562) ช่วยในด้านการตรวจสอบความ
เหมาะสมของคุณภาพดินในพื้นที่ปลูก ให้องค์ความรู้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของเกษตรจังหวัดได้ร่วมกัน
คิดกับกลุ่มในการออกแบบตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หาผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ และเมื่อกลุ่ม
เข้มแข็งก็จะไปพัฒนาที่อื่นต่อ นอกจากนี้เรายังให้กลุ่มเอาสินค้าไปแสดงในงานที่ทางเกษตรจัดขึ้นด้วย
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลาดบัว หลวง จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุที่เ ข้ า มา
สนับสนุน มาจากหลังปี 2558 โครงการประชารัฐ ซึ่งมีกลุ่มเซ็นทรัลเป็นประธานกลุ่ม ให้ช่วยดูแลกลุ่ม
นี้ บทบาทคือ การส่งเสริม ประสาน และการกระตุ้น ให้สามารถขยาย ต่อยอดไปได้ เช่น เราก็มีการ
พูดคุยกับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ตอนแรกสร้างโรงเรือน ต่อไปสร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร
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ร้านกาแฟ ถ้าทางกลุ่มมีความสามารถ และทางมูลนิธิฯ เห็นว่าน่าจะต่อไปได้ เขาก็จะให้การสนับสนุน
“เรามีหน้าที่แค่ประสาน พอเสร็จก็หมดหน้าที่เรา” (หน่วยงานแห่งที่ 3, 2562)
เอกชน ที่เข้ามาช่วยเหลือ คือ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ด้านสาเหตุที่เข้ามาสนับสนุน เพราะ
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ติดต่อมาให้เข้าไปช่วยเหลือ ตรงตามเงื่อนไขในการช่วยเหลือ คือ เป็นวิสาหกิจ
ชุมชน ปลูกพืชทดแทนสินค้านาเข้า ซึ่งเมล่อนจากญี่ปุ่น มาพัฒนาให้คนไทยสามารถปลูกเองได้ ก็เข้า
ข่ายด้านนี้ และปกติเราจะสนับสนุนไม่เกินที่ละ 4 ปี “เราไม่ได้ช่วยตลอด ช่วยแค่ 3-4 ปี แล้วก็ไป”
(เอกชน, 2562) ด้านการทางาน มีการประสานงานกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมวิชาการเกษตร และ
อื่นๆ และมีการลงไปศึกษาวิจัยในพื้นที่ก่อนช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ ตรง ด้านที่ช่วยเหลือ
คือ การสร้างกองทุนหมุนเวียนในการสร้างโรงเรือน โดยให้กลุ่มบริหารจัดการเองและโดยเรามีก าร
ติดตาม ตรวจสอบ สร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ และร้านค้า ที่ขายสินค้าแปร
รูปจากเมล่อน นอกจากนี้ช่วยเรื่องการคิดต้นทุนการผลิต โรงเรือน ให้ความรู้และทาความเข้ากับกลุ่ม
เรื่องระบบการจ่ายเงินของท็อปส์
ลูกค้าหลัก คือ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และกลุ่มทาการขายส่งให้ มีการทาสัญญาในครั้ง แรก
โดยจะรับประกันราคา 60-70 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณการสังซื้อในเมล่อนเนื้อเขียวและเนื้อส้ม ใน
ปัจจุบัน ครั้งละ 1,560 กิโลกรัม มีเงื่อนไขในการรับซื้อ คือ แปลงปลูกต้องผ่านมาตรฐาน GAP “ขั้นต่า
ที่จะส่งท็อปต้อง GAP” (เอกชน, 2562) เมล่อนต้องเป็นเนื้อเขียวและเนื้อส้ม รูปทรงดี ลายสวย มีขั้ว
น้าหนัก 1.3-2.4 กิโลกรัมต่อลูก ความหวานไม่ต่ากว่า 13 บริกซ์ อยู่ข้างนอกได้นาน และต้องเช่า
ตะกร้าของศูนย์กระจายสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และไปจัดส่งครบตามจานวน วัน เวลาที่กาหนด
ที่ศูนย์กระจายสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาสมุทรสาคร
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ด้านโครงสร้างพบว่า มีทั้งโครงสร้างในการดาเนินงานที่เป็นทางการเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนและทาเอกสารต่างๆ และมีโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการในการดาเนินงานจริง คือ ช่วยเหลือกัน
แต่หลักๆ จะเป็นคนในครอบครัวประธานเป็นผู้ดาเนินการทั้ง หมด และเมื่อมีปัญ หาก็จะสามารถ
ปรึกษากันตลอด หาวิธีแก้ไขร่วมกัน เพราะวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน ที่
มีสนิทสนมกัน รู้จักกัน มานาน มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน พึ่งพิงอาศัยกัน มีงานก็ช่วยกัน เมื่อมาเป็น
วิสาหกิจชุมชนแล้ว จึงมีลักษณะการทางานเช่นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ของ จินตนา กาญจนวิสุทธ์ (2558) ที่กล่าวว่า เป็นการร่วมมือกันของคนในชุมชน ที่มีการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมแก้ ปัญหา มีการเรียนรู้ การจัดการร่วมกัน เพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิต นอกจากนี้กลุ่มไม่มี
เงินสารองหรือเงินเก็บกองกลาง เนื่องมาจากลูกกลุ่มไม่มีเงิน ซึ่งแสดงถึงปัญหาการจัดการด้านเงินทุน
สารอง และกลุ่มต้องพึ่งพิงเงินจากการกู้ยืม ซึ่งก็ประสบปัญหาไม่มีจ่ายในส่วนนี้เช่นกัน
ด้านทรัพยากรเงินทุนพบว่า ชาวบ้านประสบกับปัญหาราคาข้าว และผักบุ้งตกต่า ทาให้ไม่เงิน
เพียงพอมาลงทุนปลูกเมล่อนได้ ดังนั้นเงินทุนในการปลูกเมล่อนจึงมาจากการกู้ยืมเป็นหลัก ซึ่งการจะ
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เข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐทั้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อใน
วงเงิน 10 ล้านบาท จากโครงการ 1 ตาบล 1 SME และ ส.ป.ก. ให้กู้ยืมรายละ 100,000 บาท เป็น
กรณีพิเศษ และเอกชนอย่างมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ที่เข้ามาตั้ง กองทุนโรงเรือนหมุ นเวียน ให้นั้น
จาเป็นต้องรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นวิ สาหกิจก่อน สอดคล้องกับ งานวิจัยของเยาวลักษณ์ แก้วยอด
(2555) ได้พบว่า ต้องรวมกลุ่มกันเพราะต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุน ของสานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ด้านโรงเรือนพบว่า สาเหตุหลัก ที่ต้ องท าในโรงเรื อน เพราะให้ไ ด้มาตรฐานตามที่ ท็ อ ปส์
กาหนด คือ ขั้นต่าแปลงปลูกต้องได้รับรองมาตรฐาน GAP เพราะหลักของมาตรฐาน GAP ผลผลิตต้อง
ตัดในระยะปลอดภัย คือ ไม่ฉีดยาก่อนตัดผลผลิต 20-25 วัน ถ้าทานอกโรงเรือน เรื่องในควบคุมการ
ใช้ยาฆ่าแมลงคงเป็นไปได้ยาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร ยางประยงค์ (2559) ที่พบว่า
วิสาหกิจชุมชนมีแบบแผนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ มีมาตรฐานผ่าน
การรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยให้สินค้าขายได้
ด้านหน่วยงานรัฐพบว่า นอกจากสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอ
ลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จะมาช่ ว ยในส่ ว นของการผลิ ต แล้ ว ยั ง ช่ ว ยเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของกลุ่ม โดยการให้กลุ่มนาสินค้าหรือหน่วยงานนาผลผลิตไปแสดงให้เอง ตาม
งานแสดงสินค้าที่ตนเองเป็นผู้จัด ทาให้ผลผลิต เมล่อนของที่กลุ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ
รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิษา กลิ่นขจร (2558) ที่พบว่ามีการประชาสัมพันธ์กลุ่มในการ
เข้าร่วมสัมมนากิจกรรมต่างๆ ส่งผลิตภั ณฑ์ประกวด และจาหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ หรือตามที่
หน่วยงานขอ นอกจากนี้หน่วยงานรัฐทั้ง 3 หน่วยงาน มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเท่านั้น เมื่อเข้าไป
สนับสนุนตามแผนงานทุกอย่างแล้วจะไปพัฒนาที่อื่นต่อ และไม่มีการติดตาม ตรวจสอบ ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน (1) ควรมีการศึกษาบริบทของชุมชน มีการวางแผนในระยะยาว วิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคและวางแผนรับมือที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตทั้งตัวกลุ่ม และลูกกลุ่มด้วย ก่อนช่วยเหลือ
ด้านเงินทุน เพราะทุนของลูกกลุ่มมาจากการกู้ยืมทั้งสิ้น และการทาอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับ
ดิน และอากาศ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าดินไม่ดี อากาศแปรปรวน ผลผลิตเสียหาย แล้วเกษตรจะ
เอาเงินที่ไหนใช้หนี้สินที่กู้ยืมมา กลายเป็นภาระขึ้นมาเพิ่มอีก และ (2) แต่ละหน่วยงานควรเพิ่มฝ่าย
ติดตาม ตรวจสอบ แต่ละกลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือเป็นระยะ โดยมีงบประมาณ สนับสนุนในส่วนนี้ด้วย
เพื่อที่เมื่อกลุ่มไหนมีปัญหา จะได้แก้ไขได้ทันและทาให้กลุ่มนั้นสามารถดาเนินการต่อไปได้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมี (1) การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ว่าใครทาหน้าที่อะไร แบ่งแยก
อย่างชัดเจน เพื่อที่ภาระงานจะไม่ตกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง และควรมีการจัดประชุม เพื่อที่ลูกกลุ่มจะ
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ได้ทราบแผนงานและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมกับมีการจดบันทึกการประชุม ภาพ
บรรยากาศไว้ เพื่อเป็นข้อมูลส่งให้หน่วยงานต่อไป ควรมีการบริหารจัดการเก็บเงินกองกลางอย่างเป็น
ระบบ เพื่อที่กลุ่มจะได้ใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนา ปรับปรุงการผลิตต่อไป (2) ลูกกลุ่มทุกคนควรมีการ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาสภาพและแนวทางพัฒ นาการดาเนินงานการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ศึกษา ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
ใช้ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก และการสนทนากลุ่ม กั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย 2 กลุ่ม คือ คณะท างานติ ดตาม
ประเมิ นผลการควบคุม ภายใน และผู้บ ริห าร ใช้แบบสัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมู ล
รวบรวมเอกสารที่ เกี่ ยวข้องและความคิดเห็นจากกลุ่ม เป้าหมายวิเคราะห์ตีความให้ส อดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์นาเสนอข้อมูล เชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่าด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้จัดการ
ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มอบอานาจหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษรตามโครงสร้างหน่วยงาน กาหนด
แนวทางปฏิบัติงานให้มุ่งความซื่อสัตย์ สุจริต ควรพัฒนาโดยการมอบงานตามความรู้ ความชานาญ
และจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจเจ้าหน้าที่ ด้านการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานกาหนดวัตถุประสงค์
การดาเนินงาน และให้ห น่วยงานย่อยร่วมประเมินและก าหนดความเสี่ยงหาแนวทางแก้ไขปัญ หา
ควรก าหนดหลัก เกณฑ์ ที่ จ ะใช้ร่วมกั นพิจ ารณาระดับ ของความเสี่ยง ด้านกิ จ กรรมการควบคุม ได้
ก าหนดกิ จ กรรมขึ้ น เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม ความเสี่ ย ง และก าหนดให้ กิ จ กรรมการควบคุ ม อยู่ ใน
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มก าหนดตั ว ชี้ วัด ด้ า นสารสนเทศการสื่ อ สารได้ พั ฒ นาเว็ บ ไซต์
แอพพลิเคชั่น ให้ป ระชาชน และผู้เกี่ ยวข้องเข้าถึงข้อมู ล สื่อสารกั นอย่างสะดวก ด้านการติดตาม
ประเมิ นผล ได้รายงานการประเมิ นผลการควบคุม ภายใน 1 ครั้งหลังสิ้นปีงบประมาณ ควรจัดท า
รายงานการติดตามประเมิ น ผลการดาเนินงานการควบคุม ภายในรายเดือนหรือไตรมาสให้ทั นต่อ
สถานการณ์ เพื่อบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการเป็นระยะ
คาสาคัญ
การควบคุมภายใน / สภาพการดาเนินงานการควบคุมภายใน / แนวทางพัฒนาการ
ดาเนินงานการควบคุมภายใน
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ABSTRACT
This study aimed to found out the condition and development guidelines of
the internal control operate of a water management office administration based on 5
aspects of internal control elements. This research was qualitative and it applied the
methodology of in-depth interview and focus group discussion with two groups. Data
were collected from review of existing documentation and from target group. Data
were subjected to content analysis in conformance with the research objective.
Research instruments were semi-structure interview questions based on definitions
from literature review. This research found out that, in the environmental aspect, the
control was conducted in accordance with good governance, the assignment within
the organization was accomplished in conformity with the organizational structure,
and the honesty was taking into account while determining ethics and practice. The
assignment should be done considering the expertise of employees. For the aspect
of risk assessment, the organization had determined the operational objectives in
every single activity in order to let all the divisions participate in risk assessment, risk
determination and problem solution. The organization should define common
criteria for the organizational risks identification which can be applied to both central
and provincial entities. In the aspect of control activities, the activities were set up
with the mindset of risk reduction, avoidance or control. In addition, such control
activities must included in the working procedure and the KPI of any performance
must simultaneously imposed. In the aspect of information technology and
communication, the website and application were developed to facilitate people,
officers, and stakeholders to reach information they need. In the aspects of
monitoring, an assessment report was to be done at the end of fiscal year. However,
for the improvement, a monthly or quarterly reported on internal control should be
made in order to recorded the circumstances change periodically.
Keywords
Internal control / Internal control condition / Internal control development
ความสาคัญของปัญหา
น้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของสิ่ง มีชีวิตและระบบนิเวศน์ของโลก ซึ่ง น้าจืดนับว่าเป็น
ปัจจัยที่สาคัญมากต่อการดาเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง แม้ว่าในโลกมีองค์ประกอบเป็นน้าอยู่ถึง 3
ใน 4 ส่วน แต่กว่าร้อยละ 97 ของปริมาณน้าในโลกเป็นน้าทะเลในมหาสมุทร ส่วนที่เหลือเป็นน้าจืดมี
เพียงร้อยละ 3 ของปริมาณน้าในโลก การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรในโลก ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้น้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรโลกแล้วสภาวะโลกร้อนยังส่งผลต่อวัฏจักร
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ของน้าบนโลก ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง หรือภาวะน้าท่วมหนัก ซึ่งเป็น
สาเหตุ ให้ เ กิ ด ปัญ หาการขาดแคลนน้าอุ ป โภคบริโ ภคทั้ ง สิ้ น สถาบัน จั ดการน้ าระหว่างประเทศ
(International Water Management Institute : IWMI) ประมาณการว่าในราวปี ค.ศ. 2025 ประชากร
2 ใน 3 ของประชากรโลกจะเผชิญกับความขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคหากประชากรโลกยังมีการใช้
น้าปริมาณมากอย่างเช่นในปัจจุบัน ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้เผชิญกับ ปัญหา
เกี่ยวกับน้าอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดารงชีวิตของประชาชน
(องค์การกองทุ นสัตว์ป่าโลกสากลแห่งประเทศไทย, 2561) จากเหตุผลดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐจึง มี
ความจาเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้าจืดที่มีอยู่
อย่างจากัดให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และความคุ้ม ค่า ถือ เป็นสิ่ง ส าคัญ อย่างยิ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก าร
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หน่ วยงานภาครัฐมี
ความจ าเป็นที่ ต้อ งมีก ารตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และเกิดความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติง านทั้ งการก าหนดเป้ าหมาย ก าหนดแผนการดาเนินงาน ระยะเวลาการดาเนินงาน และ
งบประมาณที่ใช้ การควบคุมภายในถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญอันจะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงความเสียหายจากการ
ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นความสิ้นเปลือง ความสูญ เปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการทุจริต ผู้บริหาร
ภาครัฐได้ให้ความส าคัญ กั บ “การควบคุม ภายใน” จึงมี ก ารก าหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน
โดยอาศั ยความตามมาตรา 79 แห่ งพระราชบั ญญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ .ศ. 2561
(กระทรวงการคลัง, 2561) บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริห ารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลัง จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว
หน่วยงานภาครัฐด้านการบริห ารจัดการน้าที่ผู้วิจัยจะศึกษาในครั้งนี้ เป็นหน่วยรับตรวจ
ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มี ความจ าเป็นต้องให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ได้ถูกต้อง สามารถนาการควบคุมภายในไปปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ส ามารถยอมรั บได้ เพื่อลดความเสียหายจากการผิดพลาดของการ
ปฏิบัติงาน แม้หน่วยงานได้จัดระบบควบคุมภายในไว้ดีแล้ว แต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความเสี่ยงที่
เคยใช้ได้ผลดีในระยะเวลาที่ ผ่านมา กลายเป็นวิธีก ารที่ไม่ ได้ผ ล ล้าสมัยหรือไม่ จ าเป็น ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพการดาเนินงานการควบคุม ภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการบริหารจัดการน้า และแนวทางพัฒนาการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการบริห ารจัดการน้า เพื่อให้ก ารดาเนิน งานการควบคุม ภายในเป็นไปตามหลัก เกณฑ์
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กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐด้านการบริหาร
จัดการน้าแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒ นาการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐด้าน
การบริหารจัดการน้าแห่งหนึ่ง
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ น การศึ ก ษาเชิง คุ ณ ภาพ เพื่ อศึ ก ษาสภาพการดาเนิ น งาน และแนวทางพั ฒ นาการ
ดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้
การศึกษาดาเนินไปอย่างเป็นระบบและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัย
จึง ดาเนินการวิจัยโดยแบ่ง เป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การศึก ษาสภาพการดาเนินงานการควบคุม
ภายใน และตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการดาเนินงานการควบคุมภายในอันได้แก่ การศึกษา
ก่ อนลงสั ม ภาษณ์ คือ ศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง การเลือกกลุ่ม เป้าหมาย อัน ได้แ ก่
คณะทางานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคาสั่งแต่งตั้งของหน่วยงานที่ผู้วิจัยศึกษา
จานวน 12 คน ซึ่งดารงตาแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ผู้บริหารของหน่วยงานทีผ่ ู้วิจัยศึกษา ซึ่งดารง
ตาแหน่ง อานวยการระดับสูง จานวน 2 คน ขั้นตอนการสัมภาษณ์ มีการทาแผนสัมภาษณ์และการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทางานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งมีคาสั่งแต่งตั้งจากหน่วยงานที่ผู้วิจัยศึกษา จานวน 12 คน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง จากนั้นมีการจัดกระทาข้อมูล ได้แก่ การลดทอนข้อมูล การวิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล
การสรุปและการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยการสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมกัน
ยืนยันแนวทางพัฒนาการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานที่สรุปได้จากการศึกษาวิจัยและ
รายงานแนวทางพัฒ นาการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ผู้วิจัยศึกษาต่อผู้บ ริหาร
ระดับตาแหน่งอานวยการสูง จานวน 2 คน เพื่อขอความเห็นชอบการนาแนวทางการพัฒนาดังกล่าว
ไปใช้ในหน่วยงานต่อไป
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยทาการศึกษาสภาพการดาเนินงาน และแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ของหน่ วยงาน โดยวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการรวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งและความคิ ด เห็ น จาก
กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ตีความให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นาเสนอข้อมูลเชิงพรรณา โดยผลการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สภาพการดาเนินงานการควบคุมภายในมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในซึ่ง
แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลัก
ธรรมาภิบ าล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
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2546 อีกทั้งกาหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านที่ 2 การ
ประเมิ นความเสี่ยงหน่วยงานได้ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ในการดาเนิน งานของกิ จ กรรมเพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การประเมินความเสี่ยงโดยการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของทุกส่วนงานย่อยผ่านทางการประชุม
ผู้บ ริห ารทุก เดือ น ด้านที่ 3 กิ จกรรมการควบคุมได้กาหนดกิจ กรรมขึ้นเพื่อให้ก ารดาเนินงานตาม
กิจกรรมนั้นเป็นการลด หลีกเลี่ยง หรือควบคุมความเสี่ยง และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญให้
แต่ละบุคคล มีการกาหนดกิจกรรมควบคุมให้อยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งมีการกาหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน ด้านที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้
ประชาชน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและภายนอกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าถึงข้อมู ล ได้อย่า ง
สะดวก และด้านที่ 5 การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในซึ่ ง ก าหนดในหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 โดยดาเนินการรายงานประเมินผลการควบคุม ภายในเป็นรายครั้ง คือดาเนินการจัดท า
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 1 ครั้งหลังสิ้นปีงบประมาณ
ตอนที่ 2 แนวทางพั ฒ นาการดาเนิ นงานการควบคุ ม ภายใน พบว่า องค์ป ระกอบที่ 1
สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ให้ มี ก ารมอบหมายภาระงานให้ ต รงตามความรู้ ความชานาญข อง
ผู้ปฏิบัติงาน และมีการเพิ่มพูนทักษะ ความชานาญในแต่ละงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย โดย
การจัดฝึกอบรม การเรียนรู้โดยการสอนงานจากผู้ที่มีความชานาญ และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ส่วนในเรื่อ งคุณ ธรรม จริยธรรม ควรจัดให้มี กิ จ กรรมเพื่อเสริม สร้างพลัง ใจของเจ้าห น้ าที่ ในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ ยง ควรมีการกาหนด
หลักเกณฑ์สาหรับใช้ร่วมกันพิจารณากาหนดโอกาสเกิดและระดับความสาคัญของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เป็นระดับ น้อย ปานกลาง สูง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีหลักเกณฑ์เป็นไปในแนวทาง
เดี ย วกั น และสุ ด ท้ ายองค์ ป ระกอบที่ 3 การติ ด ตามประเมิ น ผลควรจั ด ท ารายงานการติด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือนหรือทุกไตรมาสเพื่อให้ทัน
ต่อการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อผลสาเร็จของภารกิจของหน่วยงาน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการดาเนินงานและแนวทางพัฒนาการดาเนินงานการควบคุมภายในของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น ศึ ก ษา ตามองค์ ป ระกอบการควบคุ ม ภายในทั้ ง 5 ด้ า น
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
ด้านสภาพแวดล้อ มการควบคุม มี ก ารบริห ารจัดการองค์ก ารภายใต้ห ลัก ธรรมาภิ บ าล
และกาหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต กาหนดอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามโครงสร้างองค์กร จากผลการวิจัยดังกล่าว
เป็นเหตุผลมาจากหน่วยงานที่ผู้วิจัยศึกษานั้นเป็นหน่วยงานภาครัฐ มี การกาหนดโครงสร้างองค์กร
อย่างชัดเจนตามคาสั่งกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงาน อีกทั้งมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรตามสายบังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนารัตน์ วสุวัฒนศรี (2551)
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เรื่องแนวทางการดาเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด หน่วยงานมี
การจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ
และมีการกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และงานวิจัยของจิราพร ผิวผาย (2554) เรื่องการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตาบล
เทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีม า หน่วยงานดังกล่าวก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนัก งาน ลูก จ้าง ท าคาสั่ง มอบหมายงานเป็นลายลัก ษณ์ อัก ษรตามสายบังคับ บัญ ชา
การพัฒนาการนั้นหน่วยงานควรมีการมอบหมายความรับผิดชอบภาระงานให้ตรงตามความรู้ ความ
ชานาญของผู้ป ฏิบัติงาน และมีก ารเพิ่มพูนทั กษะ ความชานาญในแต่ละงาน โดยการจัดฝึกอบรม
เรียนรู้โดยการสอนงานจากผู้ที่มีความชานาญ และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อเสริม สร้างพลัง ใจของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติง านโดยมุ่ งเน้นความซื่อสัตย์ สุจ ริต ที่ เป็นเช่นนี้
เนื่องจากหน่วยงานราชการต้องมีองค์ประกอบการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมที่
ชัดเจน และกากับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริม
สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้
เทคนิคที่ผู้บังคับบัญชาควรมีก็จะเป็นเรื่องของการโค้ช (Coaching) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนา
รัตน์ วสุวัฒ นศรี (2551) ศึก ษาแนวทางการดาเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด พบว่า หน่วยงานควรพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและจาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานแต่ล ะประเภท ซึ่ง เป็นความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน จัดบรรยากาศในหน่วยงานให้บุคลากรเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และดังนี้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559, น.7-18) ได้กล่าวถึง
องค์กรที่จะประสบผลสาเร็จต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ภายในองค์กรด้วยการสอนงาน พัฒนาทีมงาน
พัฒ นาผู้ป ฏิบัติงานจากภายใน โดยการสอนงานเป็นกระบวนการที่ก ระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และพฤติก รรมของผู้ป ฏิบัติงาน โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ
ฝึกฝนทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ด้านการประเมินความเสี่ยง ได้กาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานแต่ละกิจกรรม และให้
หน่ว ยงานย่อ ยมี ส่ วนร่ วมประเมิ น ความเสี่ ย ง ก าหนดความเสี่ ย งและแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
จากผลการวิจัยดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากหน่วยงานที่ผู้วิจัยศึกษาผู้บริหารให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในหน่วยงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนาหน่วยงาน
สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของพนารัต น์ วสุวัฒ นศรี (2551) ศึก ษาแนวทางการดาเนินงานการควบคุม
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด พบว่าหน่วยงานกาหนดให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และร่วมกันวิเคราะห์งานและปัญหาเพื่อร่วมกันประเมิน
ความเสี่ ยง แนวทางพั ฒ นาการดาเนิ น งานการควบคุม ภายในด้า นการประเมิ น ความเสี่ย งของ
หน่วยงานควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อกาหนดระดับความสาคัญของความเสี่ยง
และความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อผลสาเร็จของภารกิจของหน่วยงานและมีโอกาสที่จะเกิดระดับ น้อย
ปานกลาง หรือสูง โดยให้กาหนดหลักเกณฑ์ที่ จะใช้ร่วมกันพิจารณาทั้งหน่วยงานให้ชัดเจน ดังเช่น
องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ (2553) ได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยระบุประเภท
ความเสี่ยง เทคนิคในการระบุความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินค่า ความเสี่ยง สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของจิราพร ผิวผาย (2554) ศึกษาการพัฒ นาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลเทพาลัย
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การจัดเรียงความสาคัญของความเสี่ยงจะถูกประเมินเฉพาะใน
หน่วยงานของตน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยงไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจาราตัดสิน
ระดับความเสี่ยงที่แน่ชัด จึง ระบุแนวทางการพัฒนาว่าการวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง จะต้อง
ประเมิ น ระดับ ความส าคัญ ของปัจ จัยเสี่ยง โดยการนาปั จ จัย เสี่ยงมาพิจ ารณาความส าคัญ ว่ามี
ผลกระทบต่อหน่วยงานและมีโอกาสเกิดในระดับใด โดยวัดเป็นระดับน้อย ปานกลาง สูง
ด้านกิจกรรมการควบคุม หน่วยงานกาหนดกิจกรรมขึ้นเพื่อการดาเนินงานตามกิจกรรมนั้น
เป็นการควบคุมความเสี่ยง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าทีค่ นเดียว
รับผิดชอบงานหลายขั้นตอน และกิจกรรมควบคุมนั้นถูกบรรจุอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นงาน
ประจา กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาเป็นเหตุผลมาจากหน่วยงานที่ผู้วิจัยศึกษานั้น
เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมี การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายบังคับ บัญชา และกาหนด
ตัวชี้วัด ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของบุษบา
ครอบครอง (2556) เรื่องการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง พบว่า มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการ
ประเมินความเสี่ยง แบ่งแยกหน้าที่การทางานอย่างชัดเจนโดยออกเป็นคาสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
ประจาปีของหน่วยงาน มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามสายงานโดยหัวหน้างานที่รับผิดชอบ
ด้านสารสนเทศการสื่อสาร มีการพัฒ นาเว็บ ไซต์ และแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ป ระชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก อี ก ทั้ ง เปิดรับ ฟั ง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การร้องเรียน และส ารวจความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของพนารัตน์ วสุวัฒนศรี (2551) เรื่องแนวทางการ
ดาเนินงานการควบคุม ภายในของศูนย์ก ารศึก ษาพิเศษประจาจังหวัด พบว่า มี การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆจากบุคคลภายในและภายนอก และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับข่าวสารต่างๆ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ด้านการติดตามประเมิ นผล ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมิ นผลการควบคุม
ภายในซึ่งกาหนดในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง
คือ 1 ครั้งหลังสิ้นปีงบประมาณ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากหน่วยงานที่ผู้วิจัยทาการศึกษานั้นเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 จากเดิ ม ที่ ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ยกเลิก
ไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร ผิวผาย (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในของเทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีม า พบว่า หน่วยงานมี การแต่งตั้ง
คณะทางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามผลการดาเนินงานควบคุมภายใน และ
รายงานให้ผู้กากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรปีล ะ 1 ครั้ง และให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
ประเมินการควบคุมภายใน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยสภาพการดาเนินงานและแนวทางพัฒ นาการดาเนินงานการควบคุม
ภายใน ผู้วิจัยขอเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐนั้นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกัน
กาหนดนโยบายที่ชัดเจนเสนอแนวทางพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถถ่ายทอดแนวทาง
พัฒนาต่างๆลงไปตามสายบังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง และมีการ
จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานการควบคุมภายในเพื่อ
ผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ถูกต้องครบถ้วน มีความใส่ใจและให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
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การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน
กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
COMMUNITY ORGANIZATIONS
CASE STUDY: BAMBOO WOVEN OCCUPATION GROUP, BANG CHAO CHA HOUSE
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึก ษาองค์กรชุมชนกลุ่มอาชีพจักสานบ้านบางเจ้าฉ่า
จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน กล่าวคือ องค์กร
ชุมชนมีฉันทามติร่วมกันที่ จะพึ่งพาตนเอง การยึดหลักคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหา
ความยากจน และมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษมาผสมไว้ในเครื่องจักสานเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ
องค์กรชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ปัญหาความยากจน
ABSTRACT
This article aims to study the community organization of wicker work
handicraft at Bang Chao Cha Community Ang Thong. The findings show that people
carried out poverty by using community organization. Community organization had the
self-sufficiency, moral and participant consensus to solve poverty and use local
wisdom that inherited great skills from past generation for innovating the design and
decorating their product.
Keywords
Local knowledge, Wicker, Community organization, Poverty
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ความสาคัญของปัญหา
ในอดีตชาวบ้านชุมชนบางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีรายได้
หลักจากการประกอบอาชีพการทาเกษตรกรรม เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ มีน้าจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเจ้าที่สาคัญในจังหวัด
อ่างทอง การทานารูปแบบเดิมในชุมชนบางเจ้าฉ่า การไถนาและการนวดข้าวนิยมใช้แรงงานจาก วัว
ควาย เป็นหลัก ในการหว่านข้าว ดานา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใช้แรงงานคน การวิดน้าเข้านา
ข้าวชาวบ้านจะเจาะร่องน้าเพื่อ ให้น้าจากคลองไหลผ่าน จากนั้นจะใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า
ชงโลง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวิดน้าเพื่อให้น้าไหลเข้านาได้เร็วขึ้น การกาจัดศัตรูพืชมีการใช้ปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยชีวภาพ ที่ทาจากสมุนไพรมาหมักแล้วฉีดพ่นในนาข้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทา
นาของชุมชนบางเจ้าฉ่า ผลผลิตข้าวที่ได้จ ะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ เก็บไว้บริโภค เป็นพันธุ์ข้าว
สาหรับปลูกในรุ่นถัดไป และขายให้กับโรงสีหากมีผลผลิตข้าวจานวนมากเพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน
ชุมชนบางเจ้าฉ่ายึดการพึ่งพาตนเองในการทานา ไม่ นิยมจ้างงาน ทาให้ต้องใช้ความอดทนสูง และ
ได้ผลผลิตไม่มาก ผลผลิตที่ได้มีเพียงพอแค่บริโภคในครัวเรือนส่วนที่นาออกมาขายมีเล็กน้อยเท่านั้น
เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากความเจริญก้ าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชาวบ้าน
ชุมชนบางเจ้าฉ่าจึงเปลี่ยนวิธีการทานารูปแบบใหม่ ที่ทาให้ได้ผลผลิตมากขึ้นเพื่อนามาขายและสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวมากกว่าเพื่อการบริโภค รูปแบบดังกล่าวมีการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว
เช่น รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถตีนามาเป็นเครื่องทุ่นแรง ทาให้ใช้เวลาน้อยลง การใช้สารเคมีในการผลิต
เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งต้นข้าวเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรง การใช้ยาฆ่าแมลงในการกาจัดศัตรูพืชและ
แมลง สามารถกาจัดศัตรูพืชได้ในระยะเวลารวดเร็วกว่าการใช้วิธีการแบบดั้งเดิม การทานาแบบใหม่
ใช้เวลาที่รวดเร็วกว่าและได้ผลผลิตข้าวปริมาณมากทาให้เป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา ถึงแม้มีต้นทุน
ในการทานาสูง เพราะทุกขั้นตอนมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ามัน ค่าแรงงานคน ค่ายาฆ่าแมลง ค่าปุ๋ย เป็น
ต้น แต่เมื่อราคาข้าวตกต่าประกอบกับราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และค่าแรงของ
การจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ชาวบ้านบางส่วนต้องประสบปัญหาการขาดทุน เมื่อถึงระยะเวลาการ
เพาะปลูกครั้งต่อไปชาวบ้านจึงต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ เช่น ธนาคาร
เพื่อนบ้าน คนรู้จัก เงินนอกระบบ เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ส่งผลให้
ชาวบ้านในชุม ชมชนบางเจ้าฉ่าประสบปัญ หาภาวะหนี้สินสะสมไม่สามารถชาระหนี้ได้ห มด ทาให้
ชาวบ้านมีรายได้น้อยกว่าร่ายจ่ายก่อให้เกิดปัญหาความยากจนตามมา (สุรินทร์ นิลเลิศ, 2561)
จากปัญหาดังกล่าวท าให้ในปีพ.ศ. 2540 ผู้นาชุมชนและชาวบ้านในชุมชนบางเจ้าฉ่า ได้
รวมกลุ่มกันปรึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้น และได้มีการหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่น
“การทาเครื่องจักสานไม้ไผ่” ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน
ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไผ่สีสุกอยู่เป็นจานวนมาก ตั้งแต่อดีต
ชาวบ้านในชุมชนบางเจ้าฉ่า ได้นาไม้ไผ่สีสุก มาประดิษฐ์เครื่องจักสานเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ไว้
ใช้ภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนบางเจ้าฉ่า ดังนั้น จึงเกิด
การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ออกมาจาหน่าย หมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า ถือ
เป็นจุดกาเนิดการท าเครื่องจักสานแห่ง แรกในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งงานฝีมือจัก สานที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดอ่างทองส่วนมากจะเป็นผลงานของชาวอาเภอโพธิ์ทองแทบทุกครัวเรือน กลุ่มผลิตเครื่องจัก
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สานไม้ ไผ่ ชุมชนบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จัง หวัดอ่างทอง เป็นแหล่ง หัตถกรรมเครื่องจักสานที่
สาคัญที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนบางเจ้าฉ่านิยมหันมายึดทาอาชีพการทาผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสารไม้ไผ่มากขึ้นเพราะรายได้ดีกว่าการทานา เมื่อปีพ.ศ.2545 สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดาเนินมาเยี่ยมชม กลุ่มผลิต
เครื่องจักสาน ชุมชนบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และได้พระราชทานคาแนะนาให้
ราษฎรปลูกไม้ไผ่สีสุก เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทาเครื่องจักสาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือประเภทนี้
ไว้ งานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่ามีความละเอียดประณีตสวยงาม และไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ทา
ให้สามารถพัฒนาเป็นงานฝีมือตามความต้องการของตลาด และส่งออกขายยังต่างประเทศได้ จน
ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพ (เฉลา เจริญศิลป์, 2561)
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาการแก้ ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน ของกลุ่มอาชีพจัก สานไม้ ไผ่
บ้านบางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง จาก
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ตาบลบางเจ้าฉ่าจานวน 15 ราย ประกอบด้วยผู้นาชุมชน คณะกรรมการ และ
ชาวบ้านกลุ่มตัวอย่าง ชาวบ้านในชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ที่สามารถให้ ข้อมูล ความรู้ที่ดี เครื่องมือใน
การวิจัยประกอบไปด้วย การค้นคว้า และวิเคราะห์เอกสาร โดยจาแนกรูปแบบข้อมูลเป็น 2 ประเภท
คือ เอกสารชั้นต้น ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากผู้นาชุมชน คณะกรรมการกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้า
ฉ่า ชาวบ้านกลุ่มตัวอย่าง และเอกสารชั้นรอง ได้แก่ หนังสือ บทความหรือเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เป็นต้น ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปร่วมรับฟังการอบรมกับกลุ่มชาวบ้านที่มี
การอบรมสัมมนาในเรื่องของ OTOP และเข้าไปศึกษาสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ขั้นตอนการทา
เครื่องจักสาน ตลอดจนวิธีการบริหารงานของกลุ่มจักสาน การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชาวบ้าน
ผลการวิจัย
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน
1.1 หลักการพึ่งพาตนเอง
อุดมการณ์ที่ชาวบ้านมีร่วมกัน คือ การพึ่งตนเอง ซึ่งหมายถึง การนาเอาทรัพยากรที่มี
อยู่ในหมู่บ้านมาใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาจากแหล่งภายนอก ทั้งนี้เริ่มต้นจากผู้นาชุมชนและสมาชิกรวมตัว
กันเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งแนวทางที่ค้นพบคือ การนาไม้ไผ่ซึ่งขึ้นอยู่
บริเวณทั่วไปในพื้นที่มาเป็นวัสดุอุปกรณ์หลักในการทาเครื่องจักสาน โดยภูมิปัญญาในการทาเครื่องจัก
สานของชาวบ้านนั้นโดยปกติแต่ละครัวเรือนจะประดิษฐ์เพื่อใช้ในครัวเรือนของตนเอง ทุกขั้นตอนใน
การประดิษฐ์เครื่องจักสานเป็นการใช้ฝีมือของชาวบ้านเป็นหลักไม่มีการใช้เครื่องจักร และเดิมทีไม่มี
การจ้างผลิตเพื่อนามาจาหน่ายทุกเดือนจะมีการประชุมกลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงเรื่องยอดสั่งซื้อ
จากภายนอกชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านไปประดิษฐ์เครื่องจักสานตามที่ลูกค้าสั่ง และนามาส่งให้กับทาง
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กลุ่ม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่จะนาไปจาหน่ายให้กับประชาชน
ทั่วไปและลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ
ซึ่งการอบรมนี้ไม่ได้เน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านการทาเครื่องจักสานเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการอบรม
ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านนาสิ่งที่ตนเองมีอยู่มาพัฒนาเป็นอาชีพ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
การจัดให้ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม การส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยง
สุกร และโค เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกมีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิด
รายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนบางเจ้าฉ่ายังมี โรงเรียน OTOP Academe หรือศูนย์การเรียนรู้
งานจักสานไม้ไผ่ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ซึ่งคนในชุมชนไม่หวงวิชาความรู้ โดยมีการเปิด
สอนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้ริเริ่มนาแนวคิดภูมิปัญญางานจักสาน
เผยแพร่ให้กั บเยาวชนในสถานศึกษาในตาบล โดยทางกลุ่มส่ งตัวแทนเข้าไปสอนงานจัก สานเพื่อ
นาไปสู่งานอาชีพ และเป็นการทางานร่วมกันกับนักศึกษาโดยมีการต่อยอดการออกแบบที่ทันสมัย มี
เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์อาชีพจักสานให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้มีการฝึกอบรมทักษะการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของชุม ชนเพื่ อ ให้ชาวบ้านมี ความรู้ สามารถนาความรู้ที่ ได้นั้นไปต่อยอดให้เ กิ ด
มูลค่าเพิ่ม และถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้
1.2 หลักคุณธรรม
วัฒนธรรมองค์กร กลุ่มจัก สานบางเจ้าฉ่ามี ข้อปฏิบัติที่ ทุก คนต้องปฏิบัติตามคือ การ
ยึดถือระบบคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาในการบริหารกลุ่ม ชาวบ้านทุกคนจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในการทาเครื่องจักสาน เช่น การรับงานไปผลิต 10 ชิ้นชาวบ้าน
ต้องทาให้เสร็จตามที่ตกลงกันไว้ เป็นต้นมิฉะนั้นจะส่งผลต่อยอดการสั่งสินค้าจากร้านค้าภายนอกได้
นอกจากนี้กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่ายังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเรื่องราว
ต่าง ๆ ได้เสมอโดยไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ผลประโยชน์ กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่ามีแนวทางการ
จัดการด้านผลประโยชน์ของชาวบ้าน คือ ทางกลุ่มมีการแบ่งรายได้ให้ชาวบ้าน จากการที่ชาวบ้านนา
เครื่อ งจัก สานมาแลกเปลี่ยน โดยทางกลุ่มเป็นผู้รับ ซื้อเครื่องจักสานและนาไปจ า หน่ายยัง ตลาด
ภายนอกชุมชน กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่ากับชาวบ้านจะแบ่งรายได้จากการขายเครื่องจักสานคนละครึ่ง
เช่น กระบุง 1 คู่พ ร้อมคานหาบราคา 2,500 บาท เมื่อจาหน่ายได้ทั้งสองฝ่ายจะแบ่งคนละ 1,250
บาท นอกจากผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับจากการนาเครื่องจักสานมาจาหน่ายแล้ วยังมีรางวัลพิเศษ
หรือสิ่งจูงใจอีกหนึ่งอย่าง คือ ถ้าหมู่บ้านใด สามารถผลิตเครื่องจักสานได้มากกว่า 100 ชิ้นต่อเดือน
ทางกลุ่มจะมีเงินพิเศษให้หมู่บ้านละ 3,000 - 5,000 บาทเพื่อเอาไว้ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน การเงิน
รายได้ จ ากการจ าหน่ า ยเครื่ อ งจั ก สานทางกลุ่ ม กั บ ชาวบ้ า นจะมี ก ารแบ่ ง กั น คนละครึ่ ง โดยมี
ผู้รับผิดชอบเรื่องการเงินเป็นผู้ออกใบสาคัญรับเงินสด หรือบิลให้กับสมาชิก เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ทุก
ครั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้าน
1.3 การมีส่วนร่วม
ผู้นา ในชุมชนตาบลบางเจ้าฉ่า ลักษณะผู้นาชุมชนเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดที่
จะพัฒนาให้ชุมชนมีความก้าวหน้าชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี ผู้นาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง
เข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่เคารพ รักใคร่ของชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านในตาบลบางเจ้าฉ่าสามารถพูดคุ ย
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เรื่องส่วนตัว และปรึกษาหารือเรื่องปัญหาชุมชนกับผู้นาชุมชนได้ ทาให้ผู้นาชุมชนและชาวบ้านทราบ
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
การมีส่วนร่วม ในชุมชนตาบลบางเจ้าฉ่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะมีอายุ 40
ปีขึ้นไป โดยมีทั้งผู้สูงอายุ บุคคลที่ไม่มีงานประจา ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทานาทาสวนซึ่งพอเลิก
จากนาหรือสวนจะมาทาเครื่องจักสานเพื่อเป็นอาชีพเสริม
โครงสร้างองค์กร กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่าตั้งอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ผู้นา และ
ภายใต้ระเบียบของกลุ่ม กลุ่มมีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชน โดย
มีสมาชิกทั้งหมดจานวน 7 คน โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่เป็นของตนเองประกอบไปด้วย ประธาน รอง
ประธานคนที่ 1 รองประธานคนที่ 2 กรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่าย
สถานที่ และเลขานุการ
กฎระเบียบ กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่ามีข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการและชาวบ้าน ที่เกิดจาก
การที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่างประกาศบังคับใช้เอาไว้ปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงานเพื่อให้ชาวบ้านปฏิบัติตาม สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมกลุ่มต้องมีทักษะในการทาเครื่องจักสาน
เพื่อประดิษฐ์และนาเครื่องจักสานเหล่านั้นมาส่งให้กับทางกลุ่มเพื่อนาไปจาหน่ายตลาดภายนอกโดย
กลุ่มจะมีค่าตอบแทนให้กับชาวบ้าน ในแต่ละเดือนจะมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงเรื่องยอดสั่งซื้อ
จากภายนอก และนาจานวนยอดสั่งซื้อดังกล่าวแบ่งให้ชาวบ้านไปประดิษฐ์เครื่องจักสานเพื่อนามาส่ง
ให้กับทางกลุ่มเพื่อรวบรวมส่งไปยังผู้สั่งซื้อ
การสื่อสาร กลุ่มชาวบ้านในตาบลบางเจ้าฉ่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกลุ่มจักสานเป็นผู้ที่มีอายุ 40
ปีขึ้นไป และเป็นชาวบ้าน การพูดคุย การติดต่อประสานงาน หรือมีกิจกรรมนั้น ชาวบ้านนิยมใช้การ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดยจะใช้การบอกเล่าต่อ ๆ กันไป เพราะเข้าใจง่าย สามารถบอกต่อกับคน
อื่นได้ชัดเจน
2. ภูมิปัญญาในการทาเครื่องจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่า
เครื่องจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่า เดิมชาวบ้านสานกระบุง ตะกร้า เครื่องมือหาปลาตาม
แม่น้าลาคลองปัจจุบันรูปแบบการจักสานเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด การจักสานของ
ชาวบ้านบางเจ้าฉ่ามีใช้ไม้ไผ่สีสุกจักเป็นตอกเส้นบางสีเหลืองนวล สานขึ้นรูปขึ้นลายจนได้เป็นชิน้ งานที่
ละเอียดสวยงามและมีความประณีต เช่น กระบุงตะกร้าขนาดจิ๋วเป็นของฝากของที่ระลึก โดยเครื่อง
จักสานเหล่านั้นจักสานด้วยลวดลายโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ลายซุ้มกระจัง
ลายหงส์ และลายดาว ผลิตภัณฑ์จักสานที่ได้รับความนิยมจากคนทั้งในและต่างประเทศ คือ กระเป๋า
ถือสุภาพสตรีที่มีการบุผ้าภายในผลิตภัณฑ์สร้างความสวยงามทันสมัยให้กับชิ้นงาน เครื่องจักสานของ
บ้านบางเจ้าฉ่ามีการรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยชาวบ้านจะเรียกว่า การเคลือบ
เงา ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตช่วยให้ชิ้นงานสวยงามขึ้นทั้ งสีสันและลวดลายที่ดูชัด
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ขึ้น อีกทั้ งยัง ป้องกันความชื้น เชื้อรา แมลงและช่วยให้ชิ้นงานแข็งแรง การเคลือบเงาที่นิยมใช้คือ
สเปรย์แล็คเกอร์ น้ามันวานิช และยูนิเทน
ผลิตภัณฑ์จักสานบางเจ้าฉ่าได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมาก เมื่อปี พ.ศ.2558 เครื่องจัก
สานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่าได้รับรางวัลโอทอปยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายทั้งใน
จังหวัดและในระดับประเทศ ปัจจุบันเครื่องจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่าได้รับความนิยมจากคนไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนญี่ปุ่น แต่ละปีชาวญี่ปุ่นจะมียอดการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จักสานบางเจ้าฉ่า
มากกว่า 1,000 ชิ้น การผลิตในปัจ จุบันมีทั้ งผลิตตามแบบที่ผู้ซื้อต้องการและจากแบบที่ชาวบ้าน
ออกแบบเอง
อภิปรายผลการวิจัย
กลุ่ม บ้านบางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ท อง จัง หวัดอ่า งทอง มี ลัก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ บริเวณโดยรอบของชุมชน
จะมีต้นไผ่สีสุกขึ้นอยู่เป็นจานวนมากทาให้ชาวบ้านในชุมชนบางเจ้าฉ่า มีวัตถุดิบในการทาเครื่องจัก
สานเป็นจานวนมากและไม่ต้องไปหาซื้อวัตถุดิบจากภายนอกชุมชน เป็นการลดต้นทุนได้ดีอย่างหนึ่ง
นอกจากจะมีทุนทางธรรมชาติแล้วกลุ่มบางเจ้าฉ่ายังมีผู้นาชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้ชาวบ้านในชุมชนมีความไว้วางใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยชาวบ้านมีการรวมตัวเพื่อร่วมกั นหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทวีป แก้ วคง (2541: 30) งานวิจัยเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง กรณีศึกษา ตาบลบ้านนา อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในการสร้างระบบเศรษฐกิ จของชุมชนให้ เข้มแข็ง ได้แก่ การมี ทรัพยากรทางธรรมชาติในชุม ชนที่
เพียงพอ การมีระบบการจัดการระบบชุมชนที่ดี การมีผู้นาชุมชนที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะพัฒนา
ชุมชนเป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้าน และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะร่วมมือ
กันพัฒนาชุมชนให้มีรายได้โดยการนาสิ่งที่ตนเองมีอยู่มาพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐ
ให้น้อยที่ สุด ก่อ ให้เกิ ดความเป็นชุม ชนที่ เ ข้ม แข็ง และสอดคล้องกั บงานวิจัยของอดุล ย์ วังศรีคูณ
(2543 : 24) งานวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มแข็ง
ในชุมชนนั้นจะต้องเริ่มจากผู้นาชุมชน และชาวบ้านจะต้องรับรู้ถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน จากนั้นนา
ปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยผู้นาชุมชนและชาวบ้านจะต้อง
ร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย จะทาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีและสะท้อนให้
เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1) ในเรื่องของการสื่อสารก่อนจะมีการประชุมในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ทางกลุ่มควรมีการติดต่อ
ประสานงานด้วยตนเองกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลหรือกาหนดการ
ต่างๆอย่างชัดเจน
2) ทางกลุ่มควรมีการปลูกฝังหรือถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาเครื่องจักสานให้กับเยาวชนคนรุน่
ใหม่ในชุมชน และผู้ที่สนใจในงานหัตถกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาในการทาเครื่องจักสาน
และลวดลายต่างๆเลือนลางหายไป และสามารถถ่ายทอดต่อไปได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเรื่องความต้องการ และความนิยมในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
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พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณในเขตพื้นที่ อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PREPARATION BEFORE RETIREMENT IN LATBUALUANG DISTEICT
PHRANAKHONSIAYUTTHAYA
เบญชญา แสงสุริยา1 และวรรณลดา กันต์โฉม2
Benchaya Saengsuriya1 and Wanlada Kanchom2
1

หลักสูตร สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณในเขตพื้นที่
ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรในการศึกษามาจากการ
สุ่มตัวอย่างแบบโควต้าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25-59 ปี ในเขตในเขตพื้นที่ จานวน 200 คน โดยแบ่งเป็นเพศ
ชาย 100 คน และเพศหญิง 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เกษียณ และส่วนที่ 3 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product
moment Correlation)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(X = 3.83, SD = .72) มากที่สุด คือ ด้านร่างกาย ในระดับมาก (X = 3.93, SD = .77) ด้านที่ต่าสุด
คือ ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ในระดับมาก (X = 3.77,SD = .93) ส่วนพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเกษียณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.92, SD = .51) และปัจจัยการเตรียมความ
พร้ อ มก่ อ นวั ย เกษี ยณ ด้ า นการใช้ เ วลาว่า ง ด้ า นจิ ต ใจ ด้า นทรัพ ย์ สิน เงิน ทอง ด้า นร่า งกาย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r= 0.990, r= .802, r= .759, และ r= .693 ตามลาดับ)
คาสาคัญ
ความพร้อมก่อนการเกษียณ
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ABSTRACT
This article aims to study preparation before retirement in Latbualuang district
Phranahhonsriayutthaya. There is a quota sample group of 200 people at the age of
25-29 years old in Latbualuang Area. The research instruments consisted of 3
questionnaires ; 1) personal data, 2) the factors of preparation before retirement and
3) the preparation before retirement. The data were collected and then analyzed for
means, standard deviations and Pearson’s product moment correlation.
The findings show that the factors of preparation before retirement was found
as the high level (X = 3.83, SD = .72). The highest level was the physical preparation
and the higher level was the hobby ( X = 3 . 7 7 ,SD = . 9 3 ) . The preparation before
retirement was found as the high level (X = 3.92, SD = .51). Moreover, the factors of
preparation before retirement on hobby, mind, money, physical preparation were
statistically significantly related with the preparation before retirement .05 (r= 0.990,
r= .802, r= .759, r= .693 respectively)
Keywords:
Readiness before retirement
ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มี
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ
มากกว่าเด็กและคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้การจัดอันดับของ
ประเทศในเอเชีย ที่มีอัตราประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นอันดับที่
2 รองจากประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ประเทศไทยเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ เมื่อมีคนแก่หรือคนชรามากขึ้น อัตราคนทางาน
ลดน้อยลง ผลผลิตก็น้อยลงตามไปด้วย ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลงเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ ผู้สูงอายุต้องเกษียณจากการงานที่ไม่มีรายได้ ต้องอาศัยรายได้จากเงินที่เก็บออมไว้ ถ้า
หากไม่มีเงินออมไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการดารงชีพเป็นภาระแก่สังคมที่ต้องช่วยเหลือ
เกื้อกูลการจัดสวัสดิการต่างๆให้เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อถึงวัยสูงอายุสภาพร่างกายและจิตใจมีการ
เปลี่ ยนแปลงและต้ อ งปรับ ตั ว และที่ ส าคั ญ เมื่ อ มี อายุ ม ากขึ้น สภาพร่ างกายก็ เ ริ่ม เสื่อ มถอยลง
(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 7 มีนาคม 2561)
จากเหตุการณ์ข้างต้นการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่สาคัญ ช่วงหลังการเกษียณอายุจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมไปถึงทางด้านการเงิน การเตรียมใจไว้
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ก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในวัยเกษียณ สุขภาพร่างกายที่
แข็ง แรงก็ เ ป็นสิ่ง จ าเป็นที่ต้อ งเตรียม ซึ่ง การมี สุขภาพที่ ดีย่อมหมายถึง การใช้เ วลาที่เ หลือให้เ ป็น
ประโยชน์ ลดการเป็นภาระแก่ผู้อื่น มีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งการเตรียมแผนการใช้เวลา เพื่อให้
สามารถใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายได้อย่างมีเป้าหมาย รู้ว่าช่วงเวลาใดจะทาอะไร เช่น เวลาทางาน เวลา
ตรวจสุขภาพ เวลาท่องเที่ยวพักผ่อน เวลาออกกาลังกาย เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ความผูกพันในครอบครัว
ก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเอื้ออาทรระหว่างกันช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อมีการคาดเดาเวลา
หลัง การเกษียณเพื่ อให้ส ามารถคานวณเงินหลังเกษียณ ว่ามี ความเพียงพอกั บเวลาที่ เหลือในการ
ดารงชีวิต ซึ่งต้องมีการประมาณรายได้หลังเกษียณ เช่น เงินบาเหน็จ บานาญ เงินรับบริจาคกองทุน
ประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ รายได้จากการลงทุน การประกันชีวิต (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 8 มีนาคม 2561) โดยตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีประชากรและประชากรในวัยที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นจานวนมากเลยเล็งเห็นถึงความสาคัญ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุก่อนการเกษียณ
บทความวิจัย ในครั้ง นี้ผู้ศึก ษาจึง ต้องการศึก ษาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ สู ง อายุ ก่ อ นการเกษี ย ณในเขตพื้ น ที่ ต าบลลาดบั ว หลวง อ าเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อให้เกิดผลจากข้อเสนอแนะ รู้ถึงการพัฒนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
ผู้สูงอายุก่อนการเกษียณโดยจะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และทางด้านการเงิน โดยการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิต
โดยไม่คิดถึงว่า เมื่อถึงวัยเกษียณไปแล้วจะต้องเป็นภาระให้แก่ลูกหลานทั้งนี้ยังช่วยให้ไม่ต้องกังวลเรือ่ ง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อร่างกายทรุดโทรมไปตามอายุไข จะได้เป็นการป้องกันและใช้ชีวิต
หลังเกษียณได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณในเขตพื้นที่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25-59 ปี ในเขตพื้นที่ ตาบลลาด
บัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัย ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 200
ชุด โดยแบ่งเป็นเพศชาย 100 คนและเพศหญิง 100 คน โดยทั้งหมดจะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25-59 ปี
ในเขตพื้นที่ ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมีนาคนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 22561
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
สร้างแบบสอบถามแบบปลายปิดปลายเปิด ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาสูง สุด
รายได้ต่อเดือน อาชีพ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ จานวน
40 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความพร้อมด้านจิตใจ ด้านความพร้อมด้านร่างกาย ด้านการ
เตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินเงินทอง ด้านการเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง มี
ลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติก รรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ ในเขตพื้นที่
ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็น
มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณในเขตพื้นที่ อาเภอลาดบัว
หลวง จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธยา ในภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก (X = 3.83, SD = .72) และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านร่างกาย อยู่ในระดับมาก (X = 3.93, SD = .77)
รองลงมา ด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก (X = 3.83, SD = .71) ด้านที่ต่าสุดคือ ด้านกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง ในระดับ มาก (X = 3.77,SD = .93) ส่วนพฤติก รรมการเตรียมความพร้อมก่ อนการเกษียณ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.92, SD = .51) ดังตารางที่ 1-2
ปัจ จั ย การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อนวั ย เกษี ยณทั้ ง 4 ด้า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านการใช้
เวลาว่าง (r= 0.990) รองลงมาคือด้านจิตใจ (r= .802) ด้านทรัพย์สินเงินทอง (r= .759) ส่วนปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่าที่สุดคือ ด้านร่างกาย (r= .693) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของปัจจัยการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เกษียณในเขตพื้นที่ ตาบลลาดบั วหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนก
เป็นรายด้านและโดยรวม (n =200)
̅
การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ
S.D.
ระดับ
𝐗
1.ด้านจิตใจ
3.83
0.71
มาก
2.ด้านร่างกาย
3.93
0.77
มาก
3.ด้านทรัพย์สินเงินทอง
3.80
0.35
มาก
4.ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
3.77
0.93
มาก
ภาพรวม
3.83
0.72
มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เกษียณในเขตพื้นที่ ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกเป็น
รายด้านและโดยรวม (n =200)
̅
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ
S.D.
ระดับ
𝐗
1.ท่านมีการศึกษาหลักคาสอนของศาสนาเพื่อจิตใจที่สงบ 3.17 0.78
ปานกลาง
สุขโดยการไม่ยึดติดและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
2.ท่านฝึกตนเองให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะ 3.91 0.70
มาก
เกิดขึ้นภายหลังเกษียณอายุ
3.ท่านมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่บวกเสมอต้นเสมอปลาย
3.98 0.76
มาก
4.ท่านคิดว่าภาวะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูแล 3.84 0.77
มาก
เอาใจใส่
5.ท่านดูแลเอาใจใส่ไม่ปล่อยตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทาง 3.92 0.68
มาก
สุขภาพที่ตามมาเมื่อถึงวัยสูงอายุ
6.ท่านรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
3.91 0.80
มาก
7.ท่านควบคุมค่าใช้จ่ายให้สมดุล
3.89 0.77
มาก
8.ท่ านศึก ษาวิธีก ารจัดสรรเงินเพื่ อให้ส ามารถดารงชีวิต 3.93 0.79
มาก
หลังเกษียณ
9.ท่านคิดว่างานอดิเรกเป็นเรื่องสาคัญต่อการเกษียณอายุ 3.84 0.80
มาก
ไปแล้ว
10.ท่ านเลือ กงานอดิเ รกที่ มี ป ระโยชน์ต่อตนเองและต่อ 3.86 0.76
มาก
ผู้อื่น
รวม
3.92 0.51
มาก
ตารางที่ 3 ค่าสัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์ร ะหว่างปัจ จัย การเตรียมความพร้อมก่ อนการเกษียณกั บ
พฤติก รรมการเตรีย มความพร้ อ มในเขตพื้นที่ ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบั วหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จาแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n =200)
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
1.ด้านจิตใจ
.802*
2.ด้านร่างกาย
.693*
3.ด้านทรัพย์สินเงินทอง
.759*
4.ด้านการใช้เวลาว่าง
.990*
หมายเหตุ * p< .01
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สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณทั้ง 4 ด้าน โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด
คือ ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านจิตใจ ด้านทรัพย์สินเงินทอง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่าที่สุดคือ ด้าน
ร่างกาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมในเขตพื้นที่ ตาบลลาดบัว หลวง
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยสามารถ
อภิปราย ดังนี้
ปัจจัยด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมในเขตพื้นที่ ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะการ
วางแผนงานอดิเรกทาเมื่อเกษียณอายุไปแล้วเพื่อผ่อนคลาย สอดคล้องกับ Good (1973 อ้างถึงใน
นวรัตน์ พ.ต.ต, 2545) ให้คานิยามเกี่ยวกับความพร้อมว่าเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนา
และความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ความเกิดจากลักษณะวุฒิภาวะ ประสบการณ์และอารมณ์
ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถทากิจกรรมนั้นๆ
ปัจจัยด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมในเขตพื้นที่
ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะท่านเตรียมรับ การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสังคม เช่น ตาแหน่งทางหน้าที่การงานที่เปลี่ยนไปหลังจาก
เกษียณอายุ สอดคล้องกับ อัญชลี มุละดา (2560) ความพร้อม หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถใน
การดาเนินกิจกรรมที่มีผลสาเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะประกอบไปด้วย วุฒิภาวะทางร่างกาย ระบบ
อวัยวะต่าง ๆ ผสานกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญ ทั้งแรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ที่ผ่านมา
และความต้องการ
ปัจจัยด้านทรัพย์สินเงินทอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมใน
เขตพื้นที่ ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลสอดคล้องกับบรรลุ
ศิริพานิช (2550) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินเงินทอง มีการประมาณรายรับในแต่ละ
เดือนเพื่อออมเงินไปใช้ในภายภาคหน้า และวิเคราะห์แหล่งที่มาของรายรับ เช่น เงินบาเหน็จบานาญ
รายได้จากเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ รายได้จากดอกเบี้ย/ค่าเช่า รายได้ที่ได้รับจากบุตรหลานและ
แหล่งต่างๆ รวมทัง้ จากการทางานหลังเกษียณอายุ เกี่ยวเนื่องไปถึงการประมาณรายจ่ายในแต่ละเดือน
โดยใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับ คาดว่าจะต้องใช้ภายหลังเกษียณ และมีการเตรียมเงิน มีการลงทุนที่จะ
ให้เกิดรายได้เพื่อใช่ในด้านต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร เงินสาหรับทาบุญ
และควบคุมค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับ ตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกไป มีการดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยและ
เงินเฟ้อทีจ่ ะเกิดขึ้น
ปัจจัยด้านร่างกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมในเขตพื้นที่
ตาบลลาดบัวหลวง อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะท่านสามารถดูแลระบบ
ขับถ่ายของตนเองให้เป็นปกติ สอดคล้องกับกมลรัตน์ หลาสุวงค์ (2540 : 45) ให้ความหมายไว้ว่า
ความพร้อ ม หมายถึง สภาพความสมบูร ณ์ ทั้ ง ร่างกายจิต ใจและทรั พย์สิ นเงินทอง ที่ พ ร้อ มจะ
ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางด้านร่างกาย ได้แก่ วุฒิภาวะ (Maturity) ซึ่งหมายถึง การเติบโตอย่างเต็มที่
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ของอวัยวะร่างกาย ทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความพอใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือพอใจที่จะกระทาสิ่ง
ต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อนการเกษี ย ณในเขตพื้ น ที่ อาเภอลาดบั วหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาในด้านต่างๆพบว่าประชากรในเขตพื้นที่ อาเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรได้รับการพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินเงินทองเรือ่ ง
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้หรือติดตามข่าวสารด้านการลงทุนให้เกิดรายได้ที่งอกเงยเพื่อใช้ในวัย
เกษียณ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยจะดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการออมเงินก่อนการ
เกษียณในเขตพื้นที่ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ
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ศิริพร โคลดประโคน1 และรัฐชาติ ทัศนัย2
Siriporn Klodprakhon1 and Rathachat Tassanai2
1รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ และเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดย
จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน 19,537 คน ซึ่งกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยกาหนดค่าคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน
392 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
ที่ ใ ช้ใ นการวิจั ยเป็น แบบสอบถาม แบ่ ง เป็น 3 ขั้ นตอน ได้แ ก่ ตอนที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ วไปของผู้ต อบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ สารวจรายการ ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็น
เมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ มีลักษณะข้อคาถามแบบ
ปลายเปิด สาหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คื อ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA
และทาการทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe
ผลการศึก ษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่ง เสริม การเป็นเมืองกี ฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ จานวน 392 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 51 – 60 ปี มี ส ถานภาพสมรส จบระดั บ การศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึก ษาหรือ ต่ากว่า ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุร กิ จ ส่วนตัว และมี ร ายได้ป ระมาณ 10,000 –
15,000 บาท/เดื อ น ประชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการส่ง เสริม การเป็ น เมื อ งกี ฬ าของจั ง หวั ด บุ รีรั ม ย์
กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามลาดับ และพบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่าง
กัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาล
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ตาบลอิสาณ แตกต่างต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนมีสถานภาพ ระดับ
การศึก ษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การเป็นเมืองกี ฬาของจัง หวัด
บุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ ไม่แตกต่างต่างกัน
คาสาคัญ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เมืองกีฬา เทศบาลตาบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the participation of people in
promoting the sports of Buriram Province, the education of people in the municipality
of Isanani and the comparison of public participation. The data regarding occupations
and incomes was collected from sample groups of people living in Isan Municipality,
Muang District, and Buriram province. By using Taro Ya Man's formula (1973) at a 95%
confidence level by setting the error value at 05 to 392 sample sizes in the research
(accidental sampling) data were collected using research tools. The research was
divided into 3 steps. Part 1 is a detailed survey of respondents’ general information.
Part 2 is Public participation in the promotion of provincial politics. There are three
case studies Tien municipal Isan is a model to estimate the level of about 5 Episode
3 and the involvement of the public in. Promoting the sporting city of Buriram Province
in the case of the people in Isan municipality has a clear proposal for the statistics
used in the analysis. Average percentage, frequency, standard deviation, t-test, oneway ANOVA and one-way differential test were the statistical methods used.
The results of the study showed that the participation of people in promoting
the sporting city of Buriram Province, a case study in the municipality of Isan, number
3 9 2 people, education at the primary or lower level, occupation, trade / private
business and income levels of about 10,000 - 15,000 baht / month. People participate
in promoting The educational situation of the people in Isan Municipality is at the
highest level, with the participation of the beneficiaries at the highest level, followed
by participation in the evaluation of participation in Participation in the sequential
arrangement and found that most people participate in promoting the sporting city of
Political implications with statistical significance at the level of 0 5 As for the people
with different status, education level, occupation and income, different participation
in promoting sports city of Buriram Province, a case study of people in Isan Municipality
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บทนา
ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจมาหลายด้านแต่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะการกระจาย
รายได้ไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียมกัน บางพื้นที่ยังรองบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนา บางพื้นที่มีการ
พัฒนาไปแล้วและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ชัดในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยที่ยังรอ
การพัฒนา เป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมล้าในทางเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละจังหวัดในประเทศไทยต้องหาทาง
พัฒนาตนเองโดยจะรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทยเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะรัฐบาลมุ่งเน้นการกาหนดนโยบายและทุ่มเงินงบประมาณเพียง
อย่างเดีย วซึ่ง อาจเป็น การแก้ ปัญ หาไม่ ตรงจุด การพัฒ นาที่ ดี ควรมี ความร่ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ ายทั้ ง
ฝ่ายรัฐบาลและเอกชนในการตัดสินใจ ด้านงบประมาณ ด้านแนวคิดต่างๆในการพัฒนาประเทศให้มี
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น เช่นการเป็นเมืองกีฬา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุสาหกรรมกีฬาเป็นส่วนสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศ ด้านอุสาหกรรมการกีฬา การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬาเพื่อ
ส่ง เสริม การท่ อ งเที่ ยว ทั้ งนี้อุ ตสาหกรรมกี ฬาถือว่าเป็นอีก อุตสาหกรรมที่ น่าสนใจที่ เ ติบโตอย่าง
แพร่หลายในทุกประเทศทั่วโลก โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการกีฬาโลกสามารถสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 56 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอั ตราการเติบ โตต่อเนื่องประมาณ 3.8% ต่อปี ซึ่ง สร้างผลทวีคูณทาง
เศรษฐกิ จในอัตรา 2.3 สาหรับ อุส าหกรรมกีฬาในประเทศไทยนั้นในช่วง 6 ปีที่ผ่า นมามีอัตราการ
เติบโต 4.6% ในปี 2558 มีผลประกอบการรวม 2.4 แสนล้านบาท จานวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับอุสาหกรรมกีฬาทั้งหมด 9,842 ราย (ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์. 2561) และปัจจุบันก็มีการสนับสนุน
จากรัฐให้เกิดสตาร์ทอัพในอุสาหกรรมกีฬามากขึ้น รวมถึงประชาชนก็เกิดกระแสนิ ยมกีฬาในประเทศ
ทั้งฟุตบอลไทยลีก และกิจกรรมการวิ่งต่างๆ ที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยและ
เป็นจัง หวัดที่ มี ขนาดใหญ่ มี เนื้อ ที่ ร วมทั้ ง สิ้น 10,322.885 ตารางกิ โ ลเมตร มี ป ระชากรประมาณ
1,579,248 คน จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อย “จากข้อมูล GDP รายชื่อจังหวัดในประเทศ
ไทย เมื่อปีพ.ศ.2552-2558 บุรีรัมย์จัดอยู่ในลาดับที่32 ของประเทศ”ที่มา
https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์จังหวัด
บุรีรัมย์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากเมืองที่อยู่นอกสายตาของผู้คนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวตาม
แนวคิด เมืองประสาท 2 ยุค อันหมายถึงเมืองประสาทหินในยุคขอมโบราณและประสาทยุคใหม่อย่าง
สนามช้างอารีนา (Chang Arena) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สาคัญที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือช่วยกัน
ทา คือ การใช้กี ฬาในการพั ฒ นาเมื อง แนวคิดในการสร้างเมื องบุรีรัม ย์ เป็นเมื องกี ฬา เริ่ม ต้นที่
นายเนวิน ชิดชอบ ที่จุดกระแสความนิยมฟุตบอลขึ้นในบุรีรัมย์ จนกลายเป็นที่ประสบความสาเร็จทั้ง
ในแง่ของฟุตบอล และได้ครองใจแฟนบอลชาวบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นอีกทั้งเป็นที่รู้ จักทั้งในประเทศ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

65

และต่างประเทศ สนามช้างอารีนา กลายเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยว ทาให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ของบุรีรัมย์เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว ระบุว่าเมื่อ
ปี 2552 เคยมีนักท่องเที่ยว เพียง 879,452 คน รายได้จากการท่องเที่ ยว มีเพียง 808.48 ล้านบาท
และมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1,186,759 ในปี 2556 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,659.79
ล้านบาทและยังมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี จากการที่ภาครัฐและภาคเอกชนใช้กีฬาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒ นาบุรีรัมย์ ท าให้เกิ ดการท่ องเที่ ยวเชิ ง กีฬา หรือ Sport Tourism ขึ้นในบุรีรัม ย์ส่ง ผลให้มี
นักท่องเที่ยวพักค้างคืนในบุรีรัมย์นานขึ้น ซึ่งกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เก็บ
สถิติในปี 2557 พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ นัก ท่ องเที่ ยวจะอยู่ในบุรีรัม ย์คือ 1.96 – 2.55 (สมพร คารัม ย์
,2560) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มีการจ้างงานมากขึ้น
มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เทศบาลตาบลอิสาณ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ อาณาเขตพื้นที่ตาบลอิสาณเป็นพื้นที่
ที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางกีฬาที่สาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น สนามช้างอารีนา นอกจากนี้ใน
ต าบลอิ ส าณยั ง มี วั ด พระอารามหลวงที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตตั ว เมื อ ง และวั ด อี ก แห่ ง อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตั วเมือ งอยู่นอกฝั่งสวนสาธารณะ คือ วัดอิสาณ และยังมีห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ที่ ต้อ นรับ นัก ท่ อ งเที่ยวและประชาชนทั่วไป มี โ รงแรม รีส อร์ท อพาร์ท เม้ นท์ หอพัก ที่
เพียงพอต่อ การรองรับนักท่ องเที่ยวที่ เดินทางมาพัก ผ่อนและนักท่ องเที่ยวที่ เดินทางมารับ ชมการ
แข่งขันกีฬาที่สนามช้างอารีนา และร้านอาหารที่หาทานได้สะดวกราคากันเอง มีปั๊มน้ามันที่ให้บริการ
ถึง 5 แห่ง ปั๊มแก๊ส 1 แห่ง ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเทศบาลตาบลอิสาณที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะมีสนามช้างอารีนาเป็นจุดศูนย์กลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลอิสาณมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย การ
ให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท การบริการรถรับ -ส่ง และการเปิดร้านอาหาร เป็นต้น ทาให้มี
การจ้างงานเพิ่มมากขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมา
เที่ยวและรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สนามช้างอารีนา
อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสาคัญ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ได้มีการกล่าวถึงจากทฤษฎีของ William Erwin (1976) “การมีส่วนร่วม
หมายถึง กระบวนการให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนเกี่ ยวข้องในการดาเนินงานพัฒ นา ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง” ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากอยากทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมอย่างไรกับองค์การบริหารส่วนตาบลอิสาณที่จะส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา โดยจะศึกษาและ
สอบถามจากประชาชนเขตเทศบาลตาบลอิสาณ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปตลอดจนแนวคิดในการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณในการส่งเสริมการ
เป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
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สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบล อิสาณ
แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย์ : กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิส าณ ใช้วิธีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative
rescarch) ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลการกาหนดค่าให้กับตัวแปร
และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอิส าณ
อาเภอเมือ งจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 19,537 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 9,344 คน และเพศหญิง
10,193 คน (งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลอิสาณ, 2560) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ ทา
โร่ยามาเน่ ที่ความคลาดเคลื่อน .05 จานวน 392 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะข้อคาถาม
เป็นแบบสารวจรายการ (check Lists) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมือง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการประเมิ นผล จานวน 21 ข้อ มีลัก ษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ มี
ลักษณะข้อคาถามแบบปลายเปิด (Open - ended)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัด
บุรีรัม ย์ กรณีศึก ษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิ ส าณ โดยการหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัด
บุรีรัม ย์ กรณีศึก ษาประชาชนในตาบลอิส าณ จ าแนกตามเพศ วิเ คราะห์โ ดยใช้ก ารทดสอบค่าที
(Independent Samples t-test) และจ าแนกตามอายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพ อาชี พ และ
รายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe)
ผลการวิจัย
1. สภาพข้อมูลทั่วไปตลอดจนแนวคิดในการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
36.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
ร้อยละ 29.6 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 22.4 และอายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 14.3 ตามลาดับ สถานภาพ
ส่วนใหญ่ คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 16.6
สถานภาพอย่าร้ าง/แยกกั น อยู่ คิด เป็น ร้อยละ 14.0 และสถานภาพ หม้ า ย คิดเป็นร้ อยละ 6.9
ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า คิดเป็นร้อย
ละ 41.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 39.0 ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ13.0
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 6.4 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 0.8 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.1รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง/อาชีพอิสระ
ร้อยละ 23.7 อาชีพเกษตรกรร้อยละ 23.2 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.2 อาชีพ
พนัก งานบริษัท เอกชน ร้อ ยละ7.4 และอาชีพอื่นๆ โปรดระบุ …ร้อยละ 5.4 แม่ บ้านร้อยละ 4.1
นักศึกษาร้อยละ 1.3 ตามลาดับ และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้10,000 – 15,000 บาท/
เดือน ร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 30.6 รายได้
15,000 – 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 16.1 และรายได้ม ากกว่า 20,000 บาท/เดือนร้อยละ 0.8
ตามลาดับ
2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาล
ตาบลอิสาณ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สอดคล้องกับ
ภาพรวมทุกด้าน ดังนี้
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2.1 ด้านการมี ส่วนร่วมในการตั ดสินใจ มี ค่า เฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ 4.38 รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนอยู่ในระดับ 4.25 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดออกความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนอยู่ในระดับ 4.23 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบาย/โครงการหรือกิจกรรมในชุมชนอยู่ใน
ระดับ 4.19 ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับ 4.18 และน้อยที่สุดคือ
ท่านได้เข้าร่วมจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการของชุมชนอยู่ในระดับ 4.8
2.2 ด้านการมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติก าร มี ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับ มากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัว เช่น ทรัพย์สิน ที่ดิน
และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนโยบายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ 4.36 รองลงมาคือ
ท่านมีส่วนร่วมในด้านการระดมแนวคิดเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับ 4.34 ท่านมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับ 4.28 ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติตาม
แผนนโยบาย/โครงการหรือกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ 4.25 และน้อย
ที่สุดคือท่ านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินเพื่อให้บ รรลุตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ อยู่ในระดับ 4.23
2.3 ด้านการมี ส่วนร่วมรับ ผลประโยชน์ มี ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับ มากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ท่านมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาชุมชนด้า นการพัฒนากีฬา
และนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุดคือ 4.47 รองลงมาคือ ท่านมี
ส่วนร่วมกับเทศบาลในการจัดทาแผนนโยบายหรือโครงการในด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ อยู่ใน
ระดับ 4.44ท่านมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการจัดทาแผนนโยบายหรือโครงการด้านศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี อยู่ในระดับ 4.42 และน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการจัดทาแผนนโยบาย
หรือโครงการในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา และท่านมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการ
จัดทาแผนนโยบายหรือโครงการในด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่ง 2
ข้อนี้ อยู่ในระดับเดียวกันคือ 4.37
2.4 ด้านการมี ส่วนร่วมในการประเมิ นผล มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในปฏิบัติงานของ
เทศบาล อยู่ในระดับมากที่สุดคือ 4.47 รองลงมาคือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเป็นเมือง
กีฬาตามแผนนโยบาย/โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล และท่านได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้
ทรัพ ยากรของเทศบาล ซึ่ง 2 ข้อ นี้อยู่ในระดับเดียวกั นคือ 4.39 ท่ านได้มี ส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานและปฏิบัติตามแผนนโยบาย/โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล อยู่ในระดับ
4.21 และน้อยที่สุดคือ ท่านได้เ ข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาล อยู่ในระดับ 4.17
3. ผลการเปรียบเที ยบประชาชนที่มี เ พศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา อาชีพ และ
รายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชน
ในเทศบาลตาบลอิสาณ แตกต่างกัน สาหรับประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมือง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

x

เพศ
(t ,
Sig)

1.การมี ส่วนร่วมในการ
4.22
ตัดสินใจ
2.788*
2.การมี ส่วนร่วมในการ
4.29
ปฏิบัติงาน
5.045*
3.ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ
4.41
ผลประโยชน์
2.893*
4.การมี ส่วนร่วมในการ
-1.073
4.33
ประเมินผล
*มีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .05

อายุ
(F, Sig)

ระดับ
สถานภาพ
การศึกษา
(F, Sig)
(F, Sig)

อาชีพ
(F, Sig)

รายได้
(F,
Sig)

4.847*

3.047*

2.811*

2.667*

.912

5.458*

1.749

1.100

1.375

.939

18.320*

.553

.453

.137

.901

3.442*

.286

.087

1.567

.619

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึก ษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่ง เสริม การเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สาหรับประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ พบว่า โดยภาพรวมและรายขั้นตอน อยู่ในระดับ
มากที่ สุด สอดคล้อ งกั บ สมมติฐานที่ ตั้ง ไว้ ซึ่ง ขัดแย้ง กั บ งานวิจัยของวิษณุ หยกจินดา (2557) ได้
ศึก ษาวิจัยเรื่อง การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาชุมชน หมู่ บ้านทุ่ งกร่าง ตาบลทับ ไทร
อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
หมู่ บ้านทุ่ ง กร่าง ตาบลทับ ไทร อ าเภอโป่ง น้าร้อน จัง หวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
งานวิจัยของโสภิดา ศรีนุ่น (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลเมื องเบตง อ าเภอเบตง จัง หวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ในระดับปาน
กลาง และงานวิจัยของจิรวรรณ อินทรีย์สังวร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ ยวกั บ การจัดท าแผนพัฒ นา 3 ปี กรณีศึก ษาองค์การบริห ารส่วนตาบลโป่งแพร่ อาเภอแม่ ล าว
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จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนา 3 ปีนั้น อยู่ในระดับปานกลาง ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ทุกๆนโยบายใน
การวางแผนเพื่อจัดทาโครงการต่างๆ ในการพัฒนาชุม ชนนั้น ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ย่อมได้รับ ผลประโยชน์แ ละมี ส่วนได้เ สียทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อมจากการโครงการนั้ นๆ อีก ทั้ ง
ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
นั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทาให้ผลการประเมินผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกมาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งความคิดเห็น
ของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่อยู่ระดับมากที่สุด เนื่องจากประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเข้าประชุมเพื่อเสนอแนวคิดออกกความคิดเห็นหรือนาเสนอเรื่องต่างๆ ในการพัฒนา
การมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายและกาหนดแนวทางเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชน
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติก าร ประชาชนมี ส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่ สุด ซึ่งความ
คิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติก ารที่ อยู่ร ะดับ มากที่ สุด เนื่องจาก
ประชาชนร่วมทากิจกรรมในการสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัว เช่น ทรัพย์สิน ที่ดิน และอื่นๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนนโยบายในการพัฒนาชุมชนที่ตั้งไว้
3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งความคิดเห็น
ของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ที่อยู่ระดับมากที่สุด เนื่องจากประชาชนร่วม
ทากิจกรรมโครงการพัฒนาในด้านต่างๆที่จัดขึ้น ในชุม ชน และการได้พัฒนาตนเองจากการร่วมท า
กิจกรรมโครงพัฒนาชุมชนเทศบาลอิสาณ เช่น โครงการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา โครงการส่งเสริม
อาชีพ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
4. การมี ส่วนร่วมในการประเมิ นผล ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งความ
คิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า การมี ส่วนร่วมในการประเมินผลที่ อยู่ร ะดับ มากที่ สุด เนื่องจาก
ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบและสัง เกตการณ์ การทางานของผู้รับ จ้างภายนอกที่ เข้ามา
พัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาเนินงานของโครงการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ชุมชนโดยตลอด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ และการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบล
อิสาณ จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้เข้าร่วม
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของชุมชน อาจเป็นเพราะประชาชนไม่ ก ล้าที่ จ ะ
ตัดสินใจด้วยตนเอง และยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในการใช้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ดัง นั้นเทศบาลตาบลอิ ส าณ ควรให้ความส าคัญ เรื่องการใช้สิท ธิของประชาชน โดยให้ความรู้แก่
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ประชาชนในการใช้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการตัดสินใจ ในการร่วมกาหนดแนวคิด
และแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนร่วมกัน
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินเพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่กาหนดไว้
ดังนั้นเทศบาลตาบลอิสาณ ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม กับหน่วยงานอื่นมากขึ้น เช่น การทา
กิจกรรมร่วมกัน การวางแผนพัฒนาร่วมกัน ในการพัฒนาชุมชนให้บรรลุตามแผนงานที่ กาหนดไว้
3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมกับเทศบาลในการจัดทาแผนนโยบายหรือโครงการในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นเมือง
กีฬา และการมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการจัดทาแผนนโยบายหรือโครงการในด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ดังนั้นเทศบาลอิสาณ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับเทศบาล
ในการทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมปั่นจักรยาน เป็นการ
ได้รับประโยชน์ทางสุขภาพ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นอีกด้วย
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้เข้า
ร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิบัติง านตามแผนพัฒ นาของเทศบาล ดัง นั้น
เทศบาลตาบลอิสาณ ควรมีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และรู้สึกว่า ได้มีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณในเชิงคุณภาพ เพื่อทาการศึกษาแบบเจาะลึกถึง
ปัญหาที่แท้จริงของเทศบาลตาบลอิสาณ
2. ควรศึกษาการปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเป็น
เมืองกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาประชาชนในเทศบาลตาบลอิสาณ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนได้อย่างตรงจุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์ 1.เพื่อศึกษาการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการด าเนิ น งานของฝ่ ายสอบสวน สถานี ตารวจภู ธรพระอิ น ทร์ร าชา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา งานวิจัย นี้เป็นการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีกลุ่มตัวอย่างได้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสอบสวนจานวน 8 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัม ภาษณ์ เจาะลึก (in-depth interview) นั้น ผู้ศึก ษาวิจัยได้นาข้อมู ล ที่ ได้จ ากการสัม ภาษณ์
เจาะลึ ก (in-depth interview) นั้ น มาใช้ ในการกระบวนการวิ เคราะห์ และประมวลข้ อ มู ล โดย
ด าเนิ น การร่ ว มกั บ กระบวนการรวบรวมข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากเอกสาร
(documentary research) โดยกระบวนการและวิธีก ารวิเคราะห์อันจะได้ดาเนินการกระบวนการ
ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า
1) การด าเนิ น งานของฝ่ ายสอบสวน คื อ การสอบสวนเริ่ ม ต้ น จากการรับ ค าร้อ งทุ ก ข์
กล่าวโทษจากผู้เสี ยหายหรือ ผู้ ก ล่าวหา จากนั้ นพนัก งานสอบสวนจึง ท าการสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานว่ามีความผิดจริงตามคาร้องทุกข์หรือข้อกล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีความผิดตามข้อกล่าวหาก็
ทาสานวน ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลต่อไป ซึ่งพนักงานสอบสวนจาเป็นต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการเจรจาที่ถูกต้องและมีความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องทุกข์ จึง
จ าเป็น ต้อ งมี ก ารจัดการความรู้ซึ่ง ท าให้ เกิ ดการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุป ระสงค์และตรงตาม
เป้าหมายต่อการทางานและส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการทางานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) แนวทางการจัดการความรู้เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภาพ คือ ขั้นตอนหลัก ของกระบวนการ
จัดการความรู เพื่ อ ใช้ในหน่ วยงานราชการไว้ 7 ขั้นตอน ซึ่ง สอดคล้องกั บ งานวิจัยของ ส านัก งาน
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1) การค้นหาความรู้ ซึ่งจะมีการอบรมชี้แจงกฎหมายใหม่ ๆ และเหตุก ารณ์ต่าง ๆ ที่ น่าสนใจ เพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางในการทางานต่อไป 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ มีการอ่านสื่อการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทางานและได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้บังคับบัญชา 3) การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ มีการแยกแยะของงานในส่วนที่ต้องทาให้มีความชัดเจนกับงานที่ทา 4) การประมวลและการ
กลั่นกลองความรู้ นาประสบการณ์ความรู้ที่มีมานาเสนอในที่ประชุมงานสอบสวนเพื่อร่วมกันศึกษา
วิเคราะห์ แก้ไขและนามาใช้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ 5) การเข้าถึงความรู้ มีการติดตาม
การแก้ไขกฎหมายและคาสั่ง ต่าง ๆ ที่ มี การสั่งการเกี่ยวกับ การปฏิบัติง านในด้านงานสอบสวนอยู่
สม่าเสมอ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ นาความรู้ที่ได้มาประชุมแลกเปลี่ยนในกลุ่มงานสอบสวน
และสายงานอื่นให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานสอบสวน 7) การเรียนรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและ
การส่งเสริมให้พนักงานสอบสวนติดตามความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านกฎหมายและระเบียบคาสั่งต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ
คาสาคัญ
การจัดการความรู้ , ประสิทธิภาพการดาเนินงาน , ฝ่ายสอบสวน
ABSTRACT
The objective of this study 1. To study the operation of the probe. Police
Indra Raja Ayutthaya 2. Guidelines for the implementation of knowledge
management to enhance the operational efficiency of the investigation. Police Indra
Raja Ayutthaya This research is a research method of qualitative research (Qualitative
Research) by a group including the police department investigated a total of 8
people and analyze the data obtained from the interviews (in-depth interview) that
the trial has brought. information from the interviews (in-depth interview) that is used
to process and analyze the data processing operations with the data collected from
battle. The research of documents (documentary research) process and how to
analyze a process according to the research. The research found that
1) Implementation of the investigation. The investigation was started to get
complaints. Blaming the victim or the accused The officers had interrogated Evidence
that the guilty plea by the accused or not. If the alleged breach was made
expressions. Send a prosecutor filed charges against the accused to the court. The
officers need to be knowledgeable about the laws and treaty right and is fair to the
victim or the complainant. It has to be knowledge management, which resulted in
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the achievement of the objectives and goals of operation and result in a quick and
efficient work even more.
2) approaches to knowledge management to optimize the process of
knowledge management process. For use in government agencies, in line with the 7
stages of research. Office of Public Sector Development (Sector ) To make operations
more efficient: 1) the search for knowledge. Which will be trained to explain the new
law and other events of interest to determine the guidelines for further work, 2)
creating and acquiring knowledge. Readers are learning from the experience and
knowledge gained from bosses 3) knowledge management as a system.
Discrimination on the part of the job that needs to be made clear with the work
done 4) processing and refining knowledge drums. Knowledge brings the experience
that has been presented at the meeting investigated to study, analyze, edit, share
and reuse treated properly and benefits 5) access to knowledge. Following the
amendments to the laws and commands that are executed on the operation in the
investigation is consistent 6) Sharing knowledge exchange. The knowledge acquired in
the work group meeting and questioned other to gain knowledge about the probe 7)
learning..
Keywords
Knowledge management , Operational performance , The investigation
department
ความสาคัญของปัญหา
บริบทของสังคมโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกระแสความต้องการพัฒ นา
องค์กรดูเหมือนจะแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกแต่ละองค์กรนั้นก็ต้องหาแนวทางให้องค์กรของตนอยู่รอด จึง
จาเป็นที่ จ ะต้องกระตุ้นให้มี ก ารใช้ความรู้เดิม ที่ มี อยู่นาไปต่อยอดความรู้ให้เกิ ดประโยชน์ม ากขึ้น
ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความรู้ “ความรู้”เป็นทรัพยากรที่สาคัญมีความแตกต่างจากประเภทอื่นๆ
เพราะความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งทาให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ความรู้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนการทางานของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ดัง นั้นกระบวนการในเรื่องของการจัดการความรู้จึงมี บ ทบาทส าคัญ ต่อองค์ก รในทุ ก ระดับ
(พรรณี สวนเพลง, 2552)
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการดาเนินงาน
ที่เน้นการพัฒนาการบริหารงานและการพัฒนาความรู้ ผ่านกระบวนการต่างๆ คือ การจาแนก การ
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วิเคราะห์ และจัดระเบียบความรู้ เพื่อสรรหาข้อมูลและคัดเลือกเผยแพร่ข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมและ
ทาให้เกิดการแบ่งปันความรูใ้ นเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหรือเพื่อให้องค์กร
มีแนวทางในการจัดระบบการทางานมากขึ้น
โดยทั่วไปการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่จะทาให้องค์กรสามารถสร้างแสวงหา จัดเก็บ
และต่อ ยอดความรู้ซึ่งสามารถนามาใช้ในการพัฒ นาองค์กรให้มีก ารท างานที่ ตอบสนองได้อย่ างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็น
การสร้างผลงานที่ดีก ว่า โดยอาศัยทัศนคติและความสามารถของคนในองค์กร และมีการรวบรวม
ความรู้ที่ใช้ได้เหล่านั้นเอาไว้ให้บุคคลอื่นๆ ในองค์กรได้นาไปต่อยอดได้ง่ายขึ้น (กีรติ ยศยอยิ่ง, 2549)
การมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน หมายถึง การทางานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยสูญเวลาและ
เสียพลังงานน้อยที่สุด ได้แก่การทางานได้เร็วและได้งานที่ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทางาน
เป็นบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ใช้กลวิธี หรือเทคนิ คการทางานที่จะสร้าง
ผลงานได้ เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจและสมบูรณ์ (สมใจ, 2544) ในการปฏิบัติงานที่ดีและ
มีประสิทธิภาพได้ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในการทางานของพนักงานหรือบุคคลากรที่มีต่อการ
ทางานอย่างเข้าใจจึงจะทาไห้เกิดผลงานที่ดีก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดและ
การปฏิบัติงานให้บ รรลุจุดมุ่ งหมายอย่างเต็ม ความสามารถถือว่าเป็นความส าเร็จ ในการท างานที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตลอดจนในการพัฒนาความรู้ความสามารถในตนเองอย่างก้าวหน้าเมื่อนั้นจะทา
ไห้ประสบความสาเร็จและการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (ณัฐพล รุ่งเรือง, 2559)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนเป็นหัวใจสาคัญและเป็นบันไดขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
ประกอบด้วย อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ที่มีบทบาทสาคัญ ในการที่จะเสริมสร้างความถูกต้องชอบ
ธรรมให้กับสังคม การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนต้องให้ดาเนินการไปตามรูปแบบ ขั้นตอน
และวิธีก ารที่ก ฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ คาสั่ง และมติ ที่ เกี่ ยวข้องตลอดทั้ งการ
ส่งเสริมงานในด้านต่างๆ อย่างทันท่วงทีอันจะช่วยเหลือ หรือจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานการสอบสวนรวม
ตลอดผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพื่อจะช่วยก่อให้เกิดผลสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
ดั ง นั้ น การจั ด การความรู้ ก ารด าเนิ น งานของฝ่ า ยสอบสวนหรื อ ธุ ร การคดี ข องสถานี
ตารวจภูธรพระอินทร์ราชาจึงเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับงานด้านอานวยความยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับ
งานเอกสาร และอื่นๆเกี่ยวข้องกับงานสอบสวน มีหน้าที่ เก็บรักษาและจาหน่ายของกลางในคดีเก็บ
รักษาของกลางที่พ นักงานสอบสวนได้ยึดไว้ประกอบกั บการดาเนินคดีและดาเนินการเกี่ยวกับการ
จาหน่ายของกลางที่ยึดไว้ โดยต้องคอยติดตามผลคดี เพื่อจะได้ดาเนินการเกี่ยวกับของกลางได้รวดเร็ว
รับเรื่องราวการขอคืนของกลางเสนอผู้บงคับบัญชาเมื่อคดีถึงที่สุด
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จากความสาคัญดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา โดยศึกษาในเรื่อง
ของกระบวนการจัดการความรู้ว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในส่วนใด เพื่อที่จ ะนามาพัฒ นาต่อยอด
การจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการจัดการความรู้เป็นกระบวนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบเป็นการจัดระเบียบและเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การด าเนิ น งานของฝ่ า ยสอบสวน สถานี ต ารวจภู ธ รพระอิ น ทร์ ร าชา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง
2. รูป แบบการจัดการความรู้เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน มี
อะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล
โดยการสัม ภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัม ภาษณ์แบบมี คาถามที่แน่นอนกับผู้ให้
ข้อมูลคนสาคัญ เพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงค์ 2 ประเด็น คือ 1.เพื่อศึกษาการดาเนินงานของฝ่าย
สอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอิ นทร์ร าชา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา 2.เพื่อ ศึก ษาแนวทางการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ให้ความส าคัญกั บเจ้ าหน้าที่ตารวจฝ่ ายสอบสวนจ านวน 8 ท่ าน ซึ่ ง
แบ่ งเป็ นชั้นสั ญญาบั ตรจ านวน 7 ท่ าน และชั้นประทวนจ านวน 1 ท่ าน โดยมี เกณฑ์ คั ดเลือกมาจาก
ระยะเวลาในการทางานเป็นเวลานานและมีความรู้ในเรื่องสอบสวนมากพอ
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เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือ
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่าย
สอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
แบบสัมภาษณ์ มีจานวน 8 ชุด เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้เก็บรวมรวมข้อมูลจากการ
สัม ภาษณ์กลุ่ม เป้าหมายเกี่ยวกั บ การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการดาเนินงานของฝ่าย
สอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
อี ก แนวทางหนึ่ ง นั้ น ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (in-depth
interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อคาถามที่ สามารถนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้นา (guided interview) อันเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการ
กาหนดโครงสร้างของข้อคาถามที่มีความชัดเจนตายตัว โดยเป็นการกาหนดแนวข้อคาถามแบบเปิด
กว้าง หรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มีผลทาให้ข้อความ
ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง โดยเทคนิคของการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น เป็นเทคนิคการะบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพที่ความเหมาะสมอย่างยิ่งในการนามาใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคล
ที่ เป็ นผู้รู้และความชานาญหรือ มี ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่ ก าลัง ดาเนิน กระบวนวิธีก ารวิจัย โดย
กระบวนการวิธีการวิจัยในลักษณะเช่นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และความชานาญหรือมีความ
เชี่ยวชาญที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายแง่มุม โดยผู้ศึกษาวิจัยหรือผู้
สัมภาษณ์สามารถที่จะดาเนินการสัมภาษณ์และสามารถที่จะสอบถาม ติดตามและซักไซ้ไล่เรียงข้อมูล
ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกย่อยที่สาคัญและมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของคาตอบ จากผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ อันทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และ
ข้อเท็ จจริงในการปฏิบัติที่มี ความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ที่มีทั้งมิ ติของความลึกและมิติของความ
กว้างในเรื่องที่ดาเนินกระบวนวิธีการวิจัยนั้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาวิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) นั้น มาใช้ใน
การกระบวนการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดยดาเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึ ก ษาค้ น คว้ าข้ อ มู ล จากเอกสาร (documentary research) โดยกระบวนการและวิ ธีก าร
วิเคราะห์อันจะได้ดาเนินการกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมู ล โดยพิ จ ารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern) แล้วนา
พิ จ ารณาแบ่ ง ออกเป็ น ประเด็ น ย่ อ ย (sub-themes) และหั ว ข้ อ ย่ อ ย (categories) อั น เป็ น
กระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่ม ต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมสู่ก ารวิเคราะห์ป ระเด็นย่อยของ
กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ในระหว่างการดาเนินกระบวนการ
สัม ภาษณ์เจาะลึกนั้นทางผู้วิจัยได้ดาเนินกระบวนการสะท้ อนควบคู่ไปด้วย โยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดาเนินการกระบวนการสะท้อน เพื่อเสริมสร้างให้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมีความแกร่งและแม่น
ตรงมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้
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1. นาข้อความจากการสัมภาษณ์และจดบันทึกมาจาแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Tecsnique) ประกอบบริบท (Context)
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนาเสนอต่อไป
ผลการวิจัย
1. การด าเนิ น งานของฝ่ า ยสอบสวน สถานี ต ารวจภู ธ รพระอิ น ทร์ ร าชา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา การดาเนินงานจะมีประสิทธิภาพได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดการความรู้ แต่
ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนอีกส่วนหนึ่งว่าจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรเพือ่ ที่จะทาให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ เป็ นขั้นเป็นตอน บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว เพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อมั่นว่าจะนาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในกับงานของฝ่ายสอบสวนและ
เชื่อมั่นในการมอบหมายงานในครั้งต่อไป
2. แนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่าย
สอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนวทางการจัดการความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน ฝ่ายสอบสวนจะทาหน้าที่ การรวบรวมพยานหลักฐาน
และการดาเนินการทั้ งหลายอื่นตามบทบัญ ญั ติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด
และเพื่อจะเอาผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ หรือจะทายังไงก็ได้จะเอาหลักฐานมาให้เห็นข้อเท็จจริงกับ
พิสูจน์ว่าการกระทาความผิดนั้นมีผู้กระทาผิด และเอาคนทาผิดมาฟ้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาลงโทษ
เป็นการดาเนินงานที่เน้นการพัฒนาการบริหารงานและการพัฒนาความรู้ ผ่านกระบวนการต่างๆ คือ
การจาแนก การวิเคราะห์ และจัดระเบียบความรู้ เพื่อสรรหาข้อมูลและคัดเลือกเผยแพร่ข้อมู ลให้
ถูก ต้ อ งเหมาะสมและท าให้ เ กิ ด การแบ่ ง ปั น ความรู้ในเรื่อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ขององค์ ก รเพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถหรือเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการจัดระบบการทางานมากขึ้น การดาเนินงานของฝ่าย
สอบสวนจะมีป ระสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหา
ความรู้ ซึ่งจะมี การอบรมชี้แจงกฎหมายใหม่ ๆ และเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ที่ น่าสนใจ เพื่อก าหนดเป็น
แนวทางในการท างานต่ อ ไป 2) การสร้ า งและแสวงหาความรู้ มี ก ารอ่ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์การทางานและได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้บังคับบัญชา และการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีการแยกแยะของงานในส่วนที่
ต้องทาให้มีความชัดเจนกับงานที่ทา ต้องมีการแบ่งงานที่ได้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้งานเสร็จและ
ถูกต้องตามเวลาที่กาหนด 4) การประมวลและการกลั่นกลองความรู้ นาประสบการณ์ความรู้ที่มีมา
นาเสนอในที่ประชุมงานสอบสวนเพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ แก้ไขและนามาใช้ปฏิ บัติอย่างถูกต้อง
และเกิดประโยชน์หรือศึกษาจากตารากฎหมายทั่วไปและพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
และนามาประมวลและกลั่นกลองเพื่อให้เป็นระบบให้เข้าใจง่าย 5) การเข้าถึงความรู้ มีการติดตามการ
แก้ไขกฎหมายและคาสั่งต่าง ๆ ที่มีการสั่งการเกีย่ วกับการปฏิบัติงานในด้านงานสอบสวนอยู่สม่าเสมอ
และนาความรู้ที่ได้มาหรือที่มีอยู่ไปเผยแพร่หรือกระจายความรู้ให้กับผู้ที่สนใจให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
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6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ นาความรู้ที่ได้มาประชุมแลกเปลี่ยนในกลุ่มงานสอบสวนและสาย
งานอื่น ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานสอบสวน 7) การเรียนรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและการ
ส่งเสริมให้พ นักงานสอบสวนติดตามความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านกฎหมายและระเบียบคาสั่งต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ เรียนรู้จากบุคลากร จากตารากฎหมายทั่ วไปและนาความรู้ไปใช้ป ระโยชน์ในการแก้ ไข
ปัญหาและตัดสินใจและปรับปรุงองค์กรและสายงานให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อเป็นการดาเนินงาน
ให้เป็นระบบและเป็นขั้นตอน แต่กระบวนการจัดการความรู้ทงั้ 7 ขั้นตอนนี้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทา
ให้การดาเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพทั้งหมด แต่ต้องถือได้ว่าเป็นไปตามระเบียบของสานั กงานตารวจ
แห่งชาติ โดยมีการแบ่งงานที่ชัดเจนตามหน้าที่และตาแหน่งที่เหมาะสม
อภิปรายผลการวิจัย
การด าเนิ นงานของฝ่ า ยสอบ สวน สถานี ต ารวจภู ธ รพ ระอิ น ท ร์ ร าชา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนเป็นหัวใจส าคัญและเป็นบันไดขั้นแรกของกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งประกอบด้วย อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ที่มีบทบาทสาคัญ ในการที่จะเสริมสร้างความ
ถูกต้องชอบธรรมให้กับสังคม การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนต้องให้ดาเนินการไปตาม
รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง และมติ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดทั้งการส่งเสริมงานในด้านต่างๆ อย่างทันท่วงทีอันจะช่วยเหลือ หรือจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานการ
สอบสวนรวมตลอดผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพื่อจะช่วยก่อให้เกิดผลสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัตน์ รอดทอง (2547: 3) ได้กล่าวว่า พนักงาน
สอบสวนเป็นหัวใจสาคัญ และเป็นบันไดขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมที่มี บทบาทส าคัญ ในการ
เสริมสร้างความถูกต้องและความเป็นธรรมให้กับสังคมและยังมีหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาและ
กฎหมายต่าง ๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พิสูจน์ความผิดและนาเอาผู้กระทาผิดมาส่งฟ้อง ลงโทษ
ตามกฎหมาย เพื่อดาเนินการการให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานี
ตารวจภูธรพระอินทร์ราชา ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
การค้นหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง พ.ร.บ.ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวนและติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ ให้เข้าใจอยู่
เสมอ
การสร้างและการแสวงหาความรู้ ศึกษาหาหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยอาจแสวงหาจากประสบการณ์การทางานและได้รับจากการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้บังคับบัญชาหรือจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ แบ่งงานให้เป็นสัดส่วน ให้มีความชัดเจนกับงานที่ทา มีการ
แบ่งหน้าที่ความรับ ผิดชอบให้ชัดเจนและมี สร้างระบบการทางานที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าใจง่ายและ
ค้นหาง่ายมากขึ้น
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ นาประสบการณ์ ความรู้ม านาเสนอในที่ ป ระชุม งาน
สอบสวนเพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ แก้ไขและนามาใช้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
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การเข้าถึงความรู้ เป็นการแสดงออกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าสามารถคลี่คลาย
สถานการณ์หรือเหตุซึ่งหน้าได้บรรลุผล นามาซึ่งการสูญเสียที่น้อยที่สุด คือ การเข้าถึงองค์ความรู้ที่ผู้
ปฏิบัติได้นามาใช้อย่างถูกวิธี เป็นการนาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ นาความรู้ที่ได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นใน
ด้านคดีใหม่ ๆ หรือจากการได้ที่สัมผัสมาปรับใช้ในการทาหน้าที่ในกลุ่มงานสอบสวนและผู้ที่สนใจได้
รับรู้เกี่ยวกับงานสอบสวน
การเรียนรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและการส่งเสริมให้ผู้นาทาหน้าที่สอบสวน ติดตาม
ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านกฎหมายและระเบียบคาสั่งต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ หรือเรียนรู้จากตารา จาก
บริบทสังคม จากการถ่ายทอดถ่ายรุ่นสู่รุ่น ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สาคัญอย่างยิ่งคือ การเรียนรู้จาก
มิตรภาพเป็นสิ่ง ที่มี ค่าและควรจ า จะบันทึ กไว้เสมื อนเป็นตาราที่ อ่านไม่ มีวันจบ ซึ่ง สอดคล้องกั บ
งานวิ จั ย ของ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอขั้ น ตอนหลั ก ของ
กระบวนการจัดการความรูเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการไว 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การค้นหาความรู้ คือ
การค้นหาองค์กรหรืองานที่ทาว่ามีความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใดบ้าง อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์กร
จาเป็นต้องมี เพื่อให้องค์กรทราบว่าต้องการความรู้อะไร ความรู้ใดมีความสาคัญแก่องค์กร 2) การ
สร้างและการแสวงหาความรู้ คือ แผนที่ความรู้ เป็นวิธีการในการดึงดูดความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่อาจ
อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นที่มารวบรวมไว้เพื่อจัดทาเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ เมื่อมีเนื้อหาความรู้ที่ต้องการ องค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็น
ระบบเพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ ส ามารถค้ น หาและน าความรู้ดั ง กล่ าวไปใช้ ป ระโยชน์ ระบบจะถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ คือ การจัดทาอย่างเป็นระบบแล้งองค์กรต้อง
ประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้ได้ง่าย 5) การเขาถึงความรู้ คือ ความรู้ที่
ได้มานั้นจะไร้ค้าหากไม่นาไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ ดังนั้น องค์กรจะต้องมีวิธีการในการ
จัดเก็ บ และกระจายความรู้ทั้ ง ประเภทความรู้ที่ ชัดแจ้ง และความรู้ที่ ไม่ ชัดแจ้ง เช่น เข้าถึงได้จ าก
เว็บไซต์ แผ่นพับ หนังสือที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้ คือ การจัดทา
เอกสาร จัดฐานความรู้ รวมทั้งการทาสมุดหน้าเหลือง โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วย
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 7) การเรียนรู้ คือ
การเรียนรู้ของบุคลากรหรือสื่อต่าง ๆ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปคือ แนวทางการจัดการความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน ฝ่าย
สอบสวนจะทาหน้าที่ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ หรือจะทายังไง
ก็ได้จะเอาหลักฐานมาให้เห็นข้อเท็จจริงกับพิสูจน์ว่าการกระทาความผิดนั้นมีผู้กระทาผิด และเอาคน
ทาผิดมาฟ้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาลงโทษ เป็นการดาเนินงานที่เน้นการพัฒนาการบริหารงานและ
การพัฒนาความรู้ ผ่านกระบวนการต่างๆ คือ การจาแนก การวิเคราะห์ และจัดระเบียบความรู้ เพื่อ
สรรหาข้อมูลและคัดเลือกเผยแพร่ข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมและทาให้เกิดการแบ่งปันความรู้ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งขององค์กรเพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถหรือเพื่อให้องค์กรมี แนวทางในการจัดระบบการ
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ทางานมากขึ้นการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวนจะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ 4) การประมวลและการกลั่นกลองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 7) การเรียนรู้ เพื่อเป็นการดาเนินงานให้เป็นระบบและเป็นขั้นตอน แต่กระบวนการจัดการ
ความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้การดาเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพทั้งหมด แต่ต้อง
ถือได้ว่าเป็นไปตามระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมีการแบ่งงานที่ชัดเจนตามหน้าที่และ
ตาแหน่งที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชาควรมีนโยบายการจัดโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวน
2) ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนหรือโครงการเกีย่ วกับการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้หรืองานอื่นๆ
3) ผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นความสาคัญและนามากาหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานที่ชัดเจน
รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ต่อเนื่อง
4) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดาเนินการจัดการความรู้(KM) จนประสบการความสาเร็จ
กับหน่วยงานที่กาลังพัฒนาที่ยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
5) สร้างความเข้าใจ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
และการสร้างระบบสารสนเทศ IT ที่เอื้อต่อการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สถานีตารวจพระอินทร์ราชา มีการจัดโครงการส่งเสริมในการปฏิบัติตามกระบวนการ
การจัดการความรู้โดยการให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามขั้นตอน และเพื่อความสงบสุขของประชาชนในชุมชน
2) สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชาควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการความรู้อย่างน้อยปี 2 ครั้ง โดยจัดแบบ 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากร
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึก ษาหาข้อ มู ล จากประชาชนในมุ ม มองการปฏิบัติง านตามกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของฝ่ายสอบสวนและเจ้าหน้าที่ในสถานีตารวจภูธรพระ
อินทร์ราชา
2) ควรศึก ษาระบบการท างานต่างๆของบุ คลากรในหน่วยงานเกี่ ยวกั บ การปฏิบั ติตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝา่ ยสอบสวน สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา
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3) ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของเครือข่ายให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยการจัดทาเอกสารหรือสารสนเทศความรู้ของเครือข่าย
4) หน่วยงานควรมีการดาเนินงานวิจัยในเรื่องนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อทาการประเมินและติดตาม
แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ รวมถึงการเห็นความส าคัญ และนาความรู้และนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นการทาการศึกษาแบบเชิง
ปริมาณ ผลการศึกษา พบว่า (1) ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 229
คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 อยู่ในชั้นปีที่ 1 จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 คณะวิทยาการจัดการมี
จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 (2) ด้านสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ให้บริการ พบว่า ปัจจัย
ที่ส่ง ผลต่อ รูปแบบการให้บ ริก ารห้องสมุ ดที่ มี ป ระสิท ธิภาพ คือ ห้องสมุ ดมี ห นัง สือไว้ให้บ ริก ารที่
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (S.D.= 0.47) (3) ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ คือ การจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าบรรณารักษ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 (S.D.= 0.77) (4) ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการ
ให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ คือ ดูการจัดห้องศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 4.36 (S.D.= 0.59) (5) วิธีก ารพัฒนาห้องสมุ ดให้มี ป ระสิท ธิภาพ พบว่า ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อ
รูปแบบการให้บริการห้องสมุ ดที่มีประสิทธิภาพ คือ การท าเป็น E-Library มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
(S.D.= 0.72) (6) การให้ บ ริก ารห้ องสมุ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ พบว่า ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่ อ รูป แบบการ
ให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ คือ มีการให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
(S.D.= 0.69)
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ABSTRACT
This article aims to: 1. To study the form of effective library services 2. To
study how to develop libraries to be efficient in providing services This is a quantitative
study. The results showed that The data of most respondents is female, with the
number 229 Percentage 5 7 . 3 In the year 1 number 100 Percentage 2 8 . 7 Faculty of
Management Science number 103 Percentage 2 8 . 2 In terms of technology and
information media that provide services, it is found that the factors that affect the form
of effective library services are libraries that have books for various services Percentage
4.35 (S.D.= 0.47) The officers found that the factors that affect the form of effective
library services Training for educators, librarians Percentage 3.91 (S.D.= 0.77) terms of
environment and location, it was found that the factors that affect the type of library
services that are effective are watching the arrangement of study rooms in single and
group forms. Percentage 4.36 ( S.D.= 0.59) How to develop libraries to be effective,
found that the factors that affect the form of effective library services are the E-Library
Percentage 4.12 (S.D.= 0.72) Providing effective library services found that the factors
that affect the form of effective library services are providing services with accurate
information Percentage 4.01 (S.D.= 0.69)
Keywords
Library services, efficiency
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ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมได้มุ่งเน้นให้เห็นความสาคัญของการศึกษา การค้นคว้า การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรอบรู้ในด้านต่างๆ มีความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพและรู้เท่า
ทันทุ กสถานการณ์และพร้อมที่ จะปรับ ตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมที่เ กิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ระบบสารสนเทศจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญในการศึกษาเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งในการ
ค้นคว้าหาความรู้ การหาข้อมู ลเพื่ อให้เกิ ดความรู้ และห้องสมุ ดที่เ ป็นแหล่งสะสมสารสนเทศจึง มี
บทบาทสาคัญที่เป็นแหล่วงรวบรวมข้อมูล แหล่งรวมปัญญา แหล่ว งรวมความคิดการพัฒนาตนเองให้
มีความคิดสร้างสรรค์ที่สาคัญ
ปัจจุบันแนวโน้มการจัดการศึกษาของประเทศไทยมุ่งเน้น การศึกษาการเรียนการสอนที
สอนให้นักศึกษาสามารถนาเอาความรู้ทีมีอยู่มาพัฒนาตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดค้น
นวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ของสังคม ซึ่งห้องสมุดนั้นมีส่วนในการช่วยใน
การพัฒนาองค์ความรู้ของคนได้เป็นสถานที่ค้นคว้าหนังสือ วารสาร เอกสาร งานวิจัย ยังรวมถึง การใช้
บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าเป็นแหล่วงรวบรวมข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้เข้ามา
ใช้บริการในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ กล้าที่จะคิดกล้าที่จะแสดงออกในมุมมองของตนเอง
ที่ ได้ ศึก ษามา ตามความถนัด ตามความต้ องการของแต่ ล ะบุคคลและยั ง เป็ นการพั ฒ นาตนเอง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตารา ผลงานวิจัย
ต่างๆ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยดาเนินการศึกษา
ดังต่อไปนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ในเรื่องรูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จ านวน 1,860 คน สุ่มกลุ่ม ตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ จานวน 380 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา
ทบทวนวรรณกรรม บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบสอบสัมภาษณ์หรือคาถามในการวิจัย
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ซึ่งแบบสัมภาษณ์ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและนาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมื อวิจัยเพื่ อวัดผลและประเมิ น 3 ท่ าน เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสัม ภาษณ์
ความเหมาะสมของข้อคาถามและการใช้ภาษา จากนั้นนาผลการผลตรวจสอบแบบสัมภาษณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ให้
ข้อมูล โดยการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเก็บข้อมูลจากนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ข้อมู ลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาคันคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ตารา วรรณกรรม บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสริมในประเด็นที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาให้
สมบูรณ์มากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยดาเนินการดังนี้
การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูก ต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล
การลงรหัส ข้อ มู ล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ ตรวจสอบข้อมู ล แล้วมาก าหนดใส่ร หัส การ
วิเคราะห์ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
แปลความหมายค่า เฉลี่ ย ทั ศนคติของนัก ศึก ษานัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อรูป แบบการให้บ ริก าร
ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ
57.3 อยู่ในชั้นปีที่ 1 จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 คณะวิทยาการจัดการมีจานวน 113 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.2 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3
2. ด้านสื่อ เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศที่ ให้บ ริก าร พบว่า ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อ รูป แบบการ
ให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ คือ ห้องสมุดมีหนังสือไว้ให้บริการที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.35 (S.D.= 0.47)
3. ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ รูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ
คือ การจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าบรรณารักษ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D.= 0.77)
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4. ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่
มีประสิทธิภาพ คือ ดูการจัดห้องศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (S.D.=
0.59)
5. วิธีการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการ
ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ คือ การทาเป็น E-Library มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (S.D.= 0.72)
6. การให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการ
ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ คือ มีการให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (S.D.= 0.69)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยขอนาเสนอ การ
อภิปรายผลการวิจัยเป็นรายด้านดังนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ มี 3 ตัวแปร คือ ด้านสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ซึ่งอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1.1 ด้านสื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ให้บริก าร โดยผลการวิจัย พบว่า ห้องสมุดมี
หนังสือไว้ให้บริการที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด ยังคงมีทรัพยากรในการให้บริการในห้องสมุด
ไม่ เ พี ยงพอและหนัง สือ ยัง ไม่ มี ความทั นสมั ยต่อการค้นคว้า ยัง ไม่ ตอบสนองต่อความต้องการใน
การศึกษาของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องสุกัญญา มกุฏอรฤดี. (2555). ทรัพยากรสารสนเทศ มีทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลายมีคุณค่า ใหม่และทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยใช้
แนวคิดในการจัดหาทรัพยากรเมื่อผู้ใช้ต้องการได้ทันทีไม่ใช่การจัดหาล่วงหน้าหรือมีผู้ต้องการใช้
1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ โดยผลการวิจัย พบว่า การจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าบรรณารักษ์
อยู่ ใ นระดั บ มาก มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารจั ด การอบรมให้ ค วามรู้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารของบุ ค ลากร
บรรณารักษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถที่
เชี่ยวชาญ ให้เกิดประสิทธิผลกับการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และยังสามารถพัฒนา
ตนเองเพื่ อ นาไปปรับ ใช้ในการให้บ ริก ารแก่ ผู้ใช้บริก ารในห้องสมุ ด ซึ่ง สอดคล้องกั บ ชุติม า สัจ
จานันท์ . (2550). บุคลากรมีทีงานที่มีคุณภาพ มี ความรู้ความสามาร บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ พร้อมจะให้บริการด้วยความเป็นมิตร หัวหน้าห้องสมุดและบรรณารักษ์
ต้องมี วิสั ยทั ศ น์ก ว้ างไกล มี แ นวคิ ดแปลกใหม่ คิด นอกกรอบเดิม ๆ เป็ นแบบอย่างผู้นาแห่ง การ
เปลี่ยนแปลงที่ดี และกระตุ้นให้บุคลากรทุกอย่างเต็มความสามารถและความเต็มใจพร้อมที่จะพัฒนา
ห้องสมุดในเชิงสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้าตลอดเวลา
1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ โดยผลการวิจัย พบว่า การจัดห้องศึกษาค้นคว้า
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ในการให้บริการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุ ด
ควรจัดการบริการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการบริการห้อง
สาหรับการศึกษาแบบกลุ่มและแบบเดียวให้สามารถรองรับปริมาณในการเข้าใช้ของนักศึกษาทีม่ อี ตั รา
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ความต้องการใช้ที่สูง มหาวิทยาลัยควรจัดบริการที่เพียงต่อความต้องการใช้บริการของนักศึกษาหรือ
บุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์, 2548 : 13 สถานที่และบรรยากาศ มีสถานที่
ที่สวยงาม และสะอาด บรรยากาศดี หน้าเข้าใช้บริการมีการจัดบริเวณที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ล่ะกลุ่ม
เช่น ห้องศึกษาแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม ห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องจัดกิจกรรมแบต่างๆ สถานที่จัด
ห้องนิทรรศการ มุมกาแฟ ฯลฯ
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ในหัวข้อ
วิธีการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า การทาเป็น E-Library อยู่ในระดับมาก
การทาE-Library จะทาให้มีความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเดินไปห้องสมุด พร้อมทั้งยัง
มีบริการApplication ใน Smartphone และ Tablet ทาให้ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญ
ที่ให้บริการสารสนเทศ จึงต้องมี การปรับเปลี่ยน และพัฒนา ในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ น้าทิพย์ วิภาวิน, 2545 : 95 (1) มีการ
นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามาเกี่ยวข้องในการดาเนินงานของห้องสมุด
ทั้งในด้านประบวนการทางานและด้านการบริการผู้ใช้ (2) มีระบบโปรมแกรมอัตโนมัติในการจัดการ
งานด้านต่างๆของห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม -คืน
งานสืบค้นข้อมูล และงานด้านวารสาร (3) มีทรัพยากรที่เป็นข้อมูลอยู่ในรูปแบบดิจิตอล ได้แก่ ข้อมูล
ที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย (4) มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างข้อมูล การ
จัดเก็ บ การค้น หา และการเผยแพรระบบเครื อข่ าย ธาดาศั ก ดิ์ วชิร ปรี ชาพงษ์, 2548 : 13 (1)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic library) หมายถึง ห้องสมุดที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศใน
รูป สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิกส์ และสืบ ค้นระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย (2) ห้องสมุ ดดิจิทั ล (Digital
library) หมายถึง ห้องสมุดที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล (Digital library) และ
สามารถค้นหาสารสนเทศได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยไม่จ ากัดเวลาสถานที่ (Any time, any
where) (3) ห้องสมุดเสมือน (Virtual library) หมายถึง ห้องสมุดในจิตนาการ คือไม่มีตัวอาคาร และ
ทรัพยากรสารสนเทศ และใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาสารสนเทศจากทั่วโลก (4) ห้องสมุดลูกประสม
(Hybrid library) หมายถึง ห้องสมุดที่นาเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า มีการ
ให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม จะ
ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องแม่นยาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องซึ่งจะนาพา
ไปซึงการให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง สอบถามความต้องการของผู้ใช้ให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้อง และ
ตรงประเด็นให้การค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ รวมถึงให้คาแนะนาวิธีการค้นหาข้อมูลที่เน้นการให้ผู้ใช้
ได้เรียนรู้ และสามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ใช้ส ามารถสืบค้นหรือต่อยอดการค้นหาข้อมู ล
ตามที่ต้องการได้ต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสานักงาน
เขตลาดพร้าว 2) เพื่อศึกษาความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานเขตลาดพร้าว 3)
เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ในการปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการ
สานักงานเขตลาดพร้าว
วิธีการดาเนินวิจัย ใช้วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสานักงานเขตลาดพร้าว
จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงอยู่ ใ นระดั บ สู ง (𝑋̅ = 4.31, S.D.)
ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการอยู่ ในระดั บ สู ง (𝑋̅ = 4.12) และภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการอย่างมีนับสาคัญทางสถิติ โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (β1 = .458, p < .005)
คาสาคัญ
ภาวะผู้นา, ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
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ABSTRACT
The current research aimed to 1) investigate the transformational leadership
at Latphrao District Office. 2) investigate the government officer work achievements
at Latphrao District Office and 3) investigate an influence of transformational
leadership on the government officer’s work achievement at Latphrao district office.
The research methodology is based on the quantitative research method,
and the sample group is 100 people at government officer at the Latphrao district
office, The questionnaires were used for data collection then the analysis of the data
was conducted by using Simple Regression Analysis.
The results indicated that transformational leadership is at a high level (𝑋̅ =
4.31, S.D.), the government officer’s work achievement is at a high level (𝑋̅ = 4.12)
and the transformational leadership has an influence on the government officer’s
work achievement at a statistical significance level with the positive correlation (β =
.458, p < .005).
Keywords
Leadership, Transformational Leadership, Work Achievements
ความสาคัญของปัญหา
ในการแข่งขันด้านการบริหารองค์การของในโลกยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ จนทาให้ทุกองค์การเกิดผลกระทบขึ้นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การภาครัฐที่จะต้อง
ตระหนักและหาวิธีทางต่างๆ ที่จะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกการแข่งขันในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือแม้กระทั่งปัจจัยภายในขององค์การเอง โดยปัจจัยภายนอกนั้นจะ
มี ก ารวิเคราะห์ ถึงโอกาสและอุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้นในมุ ม ต่างๆ ทั้ งในด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง
วัฒนธรรม เทคโนโลยีการแข่งขันและภัยธรรมชาติ ในส่วนของปัจจัยภายในเองก็มีความสาคัญไม่น้อย
กว่าปัจจัยภายนอก ทั้ง การวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบที่
ส าคัญ ของปั จ จัยภายในคือ คนหรือทรัพยากรบุคคล ที่ เป็นก าลังส าคัญ ที่ สุดในการขับ เคลื่อนให้
องค์ก ารให้ส ามารถบรรลุเป้าหมาย และมี ศั ก ยภาพในการแข่งขันได้นอกจากนั้น วัฒ นธรรมของ
องค์การเองก็มีส่วนประกอบสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมีผลทาให้องค์การนั้นๆจะประสบความสาเร็จใน
ด้านการดาเนินกิ จ กรรมมากน้อ ยเพียงใด ขึ้นอยู่กั บ ความสามารถในการเก็ บ รัก ษาบุคคลากรที่ มี
ศัก ยภาพ ที่ มี ส่วนส าคัญ ในการบริห ารงานขององค์ การ โดยการสร้างแรงจูง ใจไม่ ให้ บุคลากรที่ มี
ความสาคัญเหล่านี้ ไม่ให้ลาออกจากการทางานซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์การได้ และทาให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อรรถวิท ชื่นจิตต์, 2557 : 1) ซึ่งการบริหารราชการจึงเป็น
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อีกเรื่องสาคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถ
ทางานร่วมกั นได้อย่างมี ประสิท ธิภาพ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้าซ้อนกัน และการพัฒ นา
ระบบราชการที่ ส าคั ญ คื อ การปรับ เปลี่ ยนสมรรถนะของข้ าราชการไทยเพื่ อให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานในองค์การหรือ
หน่วยงานต่างๆ จะต้อ งมีผู้นาในการดาเนินการ ซึ่ง ผู้นาถือเป็นปัจ จัยที่ ส าคัญ ที่ จะท าให้องค์ก าร
ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับควรมีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับพันธกิจหลักในสวนองค์การนั้นๆ และควรมีการกระจายอานาจการตัดสินใจในการ
บริหารไปสู่บุคลากรระดับต่างๆ ภายในองค์การเพื่อให้ทุกคนสามารถทางานได้ตรงตามเป้าหมาย และ
สามารถบรรลุประสิทธิผลในการบริหารงาน (พิจักษณา วงศาโรจน์, 2557 : 1)
ทั้งนี้ภาวะผู้นาถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในงาน เพราะเป็นการใช้อิทธิพลใน
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ในสถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารและอ านวยการเป็ น
กระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตน
ต้องการทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (อนุวัต กระสังข์, 2560 : 113) โดยแนวคิดที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในภาวะผู้นาที่ได้รับความสนใจการศึกษา วิจัยในปัจจุบัน ซึ่งจะเน้นการมุ่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการสนับสนุนจากผูน้ าในการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างการเปลีย่ นแปลง
ที่ ส่งผลเชิงบวกต่อ ความเป็ นอยู่ที่ ดีของผู้อื่น และขององค์ก ารโดยรวมได้ เพราะมนุษ ย์ทุ ก คนมี
ศักยภาพพอที่จะนาการเปลี่ยนแปลงได้ (จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร, 2549 : 1)
สานักงานเขตลาดพร้าวเป็นองค์การภาครัฐ มีพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน
จานวนมาก เพราะสานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่
จานวนมาก มีความเปลี่ยนแปลงในในด้านสังคม เศรษฐกิจของชุมชนอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากร การขยายตัวของพื้ นที่ อยู่อาศัย และพื้นที่ เศรษฐกิ จ ส านัก งานเขตต้อ ง
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริห ารงาน ในการให้บ ริการประชาชน ให้ทั น และเร็วกั บ
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีพลวัตรอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นงานวิจัยเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านัก งานเขตลาดพร้าว เพื่อนาผลการศึก ษานาไปสู่ก ารเสนอแนวทางในการพัฒ นา
หน่วยงานทั้งในด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหาการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้นาของสานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับใด
2. ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับใด
3. ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ในการปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการของ
สานักงานเขตลาดพร้าว หรือไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสานักงานเขตลาดพร้าว
2. เพื่อศึกษาความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานเขตลาดพร้าว
3. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ ส่ง ผลต่อ ความส าเร็จ ในการปฏิบัติง านของ
ข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าว
สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้นาของสานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับมาก
2. ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับมาก
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการของ
สานักงานเขตลาดพร้าว
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสานักงานเขตลาดพร้าว ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือการวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการของสานัก งานเขตลาดพร้าว ใช้วิธี การ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล ,
2543) จากจานวนประชากรทั้ งหมด 135 คน เมื่ อคานวณแล้ว ได้ก ลุ่ม ตัวอย่าง 100 คน และใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม และใช้สูตรกระจายสัดส่วน (นิยม ปุราคา, 2517:167) ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
สังกัด
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ฝ่ายปกครอง
16
12
ฝ่ายทะเบียน
18
13
ฝ่ายโยธา
19
14
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
11
8
ฝ่ายรายได้
12
9
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
12
9
ฝ่ายการศึกษา
7
6
ฝ่ายการคลัง
14
10
ฝ่ายเทศกิจ
11
8
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
15
11
รวม
135
100
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การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ทาการทดสอบเครื่องมือกับ ข้าราชการ จานวน
งานเจตจตุจักร จานวน 30 คน ผลที่ได้พบว่าแบบสอบถามมีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ .970
และเมื่ อ ทดสอบแยกตัวแปร พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี ค่า Cronbach's Alpha
เท่ากับ .865 และตัวแปรความสาเร็จในการปฏิบัติงานมีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ .965
การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS คานวณ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตัว
แปร และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติอนุมาน คือการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
การถดถอย ( Simple Regression Analysis) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมู ลส่วนบุคคล จากการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน
100 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31–40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 32 การศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญา ร้อยละ 53 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคิด
เป็นร้อยละ 58 และมีประสบการณ์ทางาน มากกว่า 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 63
2.การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 : ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้นา สานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้นา สานักงานเขตลาดพร้าว ได้ผลดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2
(n = 100)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

̅ 𝐒. 𝐃. แปลผล
𝐗

การมีภาวะผู้นาเชิงบารมี

4.35 0.66

มาก

การสร้างแรงบันดาลใจ

4.26 0.67

มาก

การกระตุ้นทางปัญญา

4.23 0.73

มาก

การตระหนักถึงปัจเจกบุคคล 4.41 0.65

มาก

รวม

4.31 0.68

มาก
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จากผลการศึกษาดังตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ผลรวมของภาวะผู้นาองค์การการเปลี่ยนแปลง
ของสานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.31) ถือว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สมมุติฐานที่ 2 : ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิเคราะห์ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าว
ได้ผลดังตารางที่ 3
(n = 100)
̅ 𝐒. 𝐃. อยู่ในระดับระดับ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 𝐗
บุคลากรมีความพึงพอใจในทีม

4.10 0.68

มาก

บุคลากรมีการสื่อสารที่ดี

4.08 0.67

มาก

ด้านการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.17 0.67

มาก

4.12 0.67

มาก

รวม

จากผลการศึกษา ดังตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ผลรวมของความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสานักงานเขตลาดพร้าวอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.12) ถือว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้
สมมุติฐานที่ 3 : ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการของ
สานักงานเขตลาดพร้าว
จากผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการของสานักงานเขตลาดพร้าว ได้ผลดังตารางที่ 4
ตัวแปรอิสระ

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ตัวแปรตาม (ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน)
P - Value

Coefficients (Beta)

.000

.458*

R Square=.210 SE.Est = .48889 F = 26.015 n = 100
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ ดังนี้
(β= .458*)
ภาวะผูน้ าการ

ความสาเร็ จในการ

เปลี่ยนแปลง

ปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
จากผลการศึ ก ษาดั ง ตารางที่ 4 สรุ ป ผลได้ ว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการปฏิบัติของข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าว ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ถือว่า
ยอมรับ สมมติฐานการวิจัยที่ ตั้งไว้ โดยมี ความสัม พันธ์ไปในทิ ศทางเดียวกั น และภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสามารถอธิบ ายการเปลี่ ยนแปลงต่ อความส าเร็จ ในการปฏิ บัติ ง านของข้ าราชการ
สานักงานเขตลาดพร้าวได้ร้อยละ 21
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาผู้วิจัย นาเสนอการอภิรายผลตามผลการศึกษาดังนี้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสานักงานเขตลาดพร้าว ทั้งรายได้และภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตระนักถึงปัจเจกบุคคล และการมีภาวะผู้นาเชิงบารมี แสดงให้เห็นว่า
ภาวะผู้นาองค์การของผู้บริหารระดับสูง นั้นเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่
เอาใจและเกียรติบุคลากรในองค์การอยู่เสมอ รับฟังปัญหา และสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา และยังปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ บุคลากร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ โชคชัย ขุนศรี และคณะ (2554 : 74) ได้เสนอว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของข้าราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
ความสาเร็จของข้าราชการ สานักงานเขตลาดพร้าวทั้งภาพรวม และรายได้อยู่ในระดับสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ทางานของข้าราชการการสานักงานเขตลาดพร้าวนั้นมีประสิทธิภาพในการทางาน บุคลากรสามารถ
สรุป ผลการท างานและแก้ ไขปัญ หาได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้วิธีการ ปรึก ษาหารือและ
ร่วมมื อ กั นในการแก้ ไขปัญ หาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ซึ่ง ผลการศึกษาสอดคล้องกั บ มุ ทิ ตา วรกั ล ยากล
(2555 : 97) ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล
นครรังสิตเกี่ยวกับความสาเร็จในปฏิบัติงาน พบว่า ความสาเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานักงาน
เขตลาดพร้าว และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายอิทธิผลระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่ ส่งผลต่อ ความสาเร็จในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 21 แสดงให้เห็นว่า หากผู้นาใน
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องค์การมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่าใด จะส่งผลให้โอกาสในการเพิ่มความสาเร็จในการ
ทางานของบุคลากรในองค์การเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการวิจัย
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงให้กับหัวหน้าทุก
ระดับ ทั้งหัวหน้างาน หัวหน้ากอง เพราะถือได้ว่าเป็นผู้นาที่ต้องหน้าที่รับผิดชอบในการนา และดูแล
บุคลากรในส่วนที่ แต่ละคนรับ ผิดชอบ หากผู้นาทุ ก ส่วนงานใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม จะส่งผลต่อความสาเร็จให้กับบุคลากร ซึ่งความสาเร็จของหน่วยย่อยที่เกิดขึ้น ย่อมส่งไป
ผลความสาเร็จของการปฏิบัติของบุคลากรได้โดยภาพรวมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึก ษาภาวะผู้ น าในรูป แบบ รวมถึง ปั จ จัย อื่น ๆ นอกเหนื อ จากภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
2.2 ควรเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพประกอบ เพื่ อ อธิบ ายปรากฏการณ์ และที่ ได้ จ ากผล
การศึกษาจากข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ให้ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาการจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา : แขวงการทาง
หลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการทางานแขวงการทางหลวง
จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการทางานแขวงการทางหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ความจากเอกสารโดยนากระบวนการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
ตีความข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ข้าราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการแขวงการทางหลวง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อานวยการฝ่าย
วิศวกรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติก าร หัวหน้างานแผนกสารสนเทศ หัวหน้างานสารบรรณ
หัวหน้างานการการเงินการบัญชี หัวหน้างานพัสดุและสัญญา หัวหน้างานวางแผน และหัวหน้างาน
ฝ่ายบารุงปรับซ่อมเพื่อสามารถให้เหตุผลและการวิจารณ์ที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเสี่ยง
ในการท างาน แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุ มธานี มี ดังนี้ 1. ความเสี่ยงทางการเงิน ในส่วนด้าน
การเงินนั้นจะพบได้บ่อยๆคือ การเบิกงบประมาณล่าช้า เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน 2. ความเสี่ยงทางการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนด้านการปฏิบัติงานนั้น ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 3. ความเสี่ยงทาง
นโยบาย กลยุทธ์ ในส่วนด้านนโยบาย กลยุทธ์ นโยบายที่มีอยู่นั้นอาจจะล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน 4.
ความเสี่ยงทางกฎระเบียบ ในส่วนด้านกฎระเบียบ บุคลากรในหน่วยงานทาความเข้าใจกับกฎระเบียบ
แบบเดิมมาเป็นเวลานาน 5. ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ในส่วนด้านเศรษฐกิจการเมือง
ราคาสินค้าในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับซ่อมไม่คงที่ 6. ความเสี่ยงทางธรรมชาติ ในส่วนด้านภัย
ธรรมชาติที่พบบ่อย ได้แก่ ฝนฟ้าคะนอง น้าท่วม ลม พายุ 7. ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี ในส่วนด้าน
เทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่สูงพอ 8. ความเสี่ยงทางการก่อการร้าย เสี่ยงต่อการชิง
ทรัพย์ 2) แนวทางการจัดการความเสี่ยงในการทางาน แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี องค์ กรมี
การจัดการความเสี่ยงที่ดี โดย มีการ กาหนดวัตถุประสงค์ วางแผน ควบคุมติดตามประเมินผล โดยนา
ผลตรวจสอบมาวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงมาทาเป็นเป้าหมายและวางแผนการให้ความรู้กับ
บุคลากรในหน่วยงานและติดตามผล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการทางาน
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คาสาคัญ
การจัดการความเสี่ยง ,แขวงการทางหลวง
ABSTRACT
This article is a study of work risk management using a. case study on the
Highway District of Pathum Thani Province, with the objectives: 1) To study the risks of
working for the Highway District Pathumthani Province, and 2) To study the guidelines
for risk management of working for the highway Pathum Thani Province using a
qualitative research model (Qualitative Research). Descriptive analysis from documents
was used to implement the planning process, setting the objectives, collecting the
data, analyzing the data. And interpreting the data Interviews were used with 10
people. The sample group consisted of civil servants, namely the director of the
Highway District, the deputy executive director, the deputy director of engineering, the
deputy director of operations, the head of the information department, the
correspondence supervisor, the head of finance, accounting and procurement, the
contract supervisor planning supervisor and the supervisor of the maintenance
department adjusting to be able to provide reasonable reason and criticismappropriate
results can be summarized as follows: 1) the work risks at the Highway district pathum
thani province were as follows: 1. financial risks in terms of finance, it is often found
that there were budget drawdowns such as land expropriation 2. Operational risks in
terms of performance and lack of work experience, 3. Policy risk strategy in terms of
policy. and strategy, such that existing policies may be outdated, 4. Regulatory risks in
terms of regulations personnel in the agency have understood the old rules for a long
time, 5. Economic, political and economic risks. The prices of products and the
purchase of repair equipment were not fixed, 6. Natural risks such as natural disasters,
like thunderstorms, floods, and storms, 7. Technology risks in terms of technology,
such as the Internet network is not good enough, and 8. Terrorism risks 2) Guidelines
for managing the work risks at the Highway District Pathum Thani Province. The
organization should have good risk management by setting objectives, planning,
controlling, monitoring, and evaluating using the results of the analysis of the risk
assessment in order to set up clear goal, and plan for the education of the personnel
in the department and then follow up in order to help reduce the risks at work.
Keywords
Risk management , Highway District
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ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆหลายด้านหรือเรียกได้ว่าเป็นยุคโลกาภิวัฒน์
อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี
ซึ่ง ในส่ว นของการเปลี่ย นแปลงดัง กล่าวก็ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด ทั้ ง โอกาส อุ ป สรรค และความผิดพลาด
ขณะเดียวกั นก็ มีความเสี่ยงเกิ ดขึ้นด้วยเช่นกั น ในการดาเนินชีวิตของคนในยุคปัจ จุบัน
จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงมากมาย โอกาสที่จะดาเนินงานผิดพลาดเสียหายไม่
ประสบผลส าเร็ จ ตามแผนงานหรื อ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบ ต่ อ การด าเนิ น งานไม่ มี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเสียหายหรือ ความล้มเหลวต่อองค์กร หน่วยงานได้
การที่องค์กรต่างๆนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ จะช่วยเป็นหลักประกันในการ
ดาเนินการต่างๆ ว่าจะมีการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากการบริ หาร
ความเสี่ยงเป็นทิศทางการทานายอนาคตอย่างมีเหตุผลมีหลักการ และหาวิถีทางลดหรือป้องกันความ
เสียหายอันที่ก่อขึ้นในการทางานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นๆ ที่ไม่มีการนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพราะการ
ที่ได้มีการจัดเตรียมการและ ตั้งมือรับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ องค์กรอื่นไม่มี
การนาแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะ
ประสบกับปัญหาและ ความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข ดั งนั้นการที่นากระบวนกาบริหาร
ความเสี่ยงมาช่วยในการบริหารงานจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆที่กาหนดไว้และเป็นการป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียได้ (ธร สุนทรายุทธ, 2550: 18 )
แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี มีการทางานแบ่งออกเป็น 2 ด้าน มีทั้งด้านบริหารและ
ด้านการปฏิบัตนิ อกสถานที่ จึงมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไม่มากนัก นอกเหนือจากการออกปฏิบัติงาน
นอกสถานที่แล้วก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเพราะหน้างานจะมีความเสี่ยงที่คล้ายๆกันและการปฏิบตั งิ าน
ก็จะเจอปัญหาและอุปสรรคที่คล้ายกัน ผู้วิจัยจึงอยากศึกษา การจัดการความเสี่ยง เพื่ อเตรียมการ
ป้องกัน หลีกเลี่ยง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคหรือความสูญเสียโอกาส ซึ่งจะทาให้องค์กร ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการ
บริหารที่จะให้หน่วยงานดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน จากหลักการ
และเหตุผลดัง กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง สนใจศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกับ การจัดการความเสี่ยงในการท างาน
ภายในองค์กร กรณีศึกษา แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงในการทางานภายในองค์กร กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี อธิบายความสาคัญ
ของปัญหา หรือภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ความเสี่ยงในการทางานภายในองค์กร กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
มีอย่างไรบ้าง
2. แนวทางการจัดการความเสี่ยงในการทางานภายในองค์กร กรณีศึกษาแขวงการทาง
หลวง จังหวัดปทุมธานี มีอย่างไรบ้าง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา แขวงการทางหลวง
จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ก ารวิเ คราะห์เ ชิง
พรรณนาความจากเอกสารโดยนากระบวนการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์รวบรวมข้อมู ล
วิเคราะห์ข้อมูลตีความข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสามารถให้เหตุผลและการ
วิจารณ์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาด้วยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาความเสี่ยง
ในการทางาน กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี 2. เพื่อหาแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยสรุปแล้วเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ได้แก่ ผู้อานวยการแขวงการ
ทางหลวง จัง หวัดปทุ มธานี จานวน 1 คนรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารแขวงการทางหลวงจัง หวัด
ปทุมธานี จานวน 1 คน รองผู้อานวยการฝ่ายวิศวกรรมแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี จานวน 1
คน รองผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงการทางหลวงจั งหวัดปทุมธานี จานวน 1 คน หัวหน้างาน
แผนกสารสนเทศแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี จานวน 1 คน หัวหน้างานสารบรรณแขวงการ
ทางหลวงจังหวัดปทุมธานี จานวน 1 คน หัวหน้างานการการเงินการบัญชีแขวงการทางหลวงจังหวัด
ปทุมธานี จานวน 1 คน หัวหน้างานพัสดุและสัญญาแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี จานวน 1
คน หัวหน้างานวางแผนแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี จานวน 1 คน หัวหน้างานฝ่ายบารุง
ปรับซ่อมแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี จานวน 1 คน
ผลการวิจัย
จากการศึก ษาผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึก ษา ออกเป็น 2 ส่วน ดัง นี้ ตามวัตถุประสงค์
การศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา แขวงการ
ทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา แขวง
การทางหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี ความเสี่ยงประเด็นหลัก ในการทางาน ประกอบด้วย 1. ด้าน
การเงิน 2. ด้านการปฏิบัติง าน 3. ด้านนโยบาย/กลยุท ธ์ 4. ด้านกฎระเบียบ 5. ด้านเศรษฐกิ จ /
การเมื อ ง 6. ด้านภัยธรรมชาติ 7. ด้านก่อการร้าย นงนภัส เที่ ยงกมล ( มปป:86-87 ) จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 10 คน ได้ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คือ ในหลักการทางาน ใน
หน่วยงานราชการซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเจอกับปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่
แตกต่างกัน มีโอกาสเกิดความผิดพลาดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายกลยุทธ์ ด้านกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจการเมือง ด้านภัยธรรมชาติ และด้านการก่อการ
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ร้าย เนื่อ งจากความเสี่ยงเหล่านี้อ งค์ก ารไม่ ส ามารถรับ รู้ว่าจะเกิ ดความผิดพลาดอะไรขึ้นในการ
ปฏิบัติงานจึงต้องมีการเตรียมการรับมือ เพื่อป้องกันความผิดพลาดนั้นให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับ
ได้ แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่ให้บริการในด้านความสะดวกในการใช้ถนนในการสัน
จรไปมา เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชนในการดารงชีวิตและการขับเคลื่อนเดินทาง
สะดวก แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี จะต้องเผชิญกับปัญหาการทางานที่ล่าช้าเพราะขาด
ระบบการจัดการทางเทคโนโลยีและปัญหาด้านการบริหารงาน ต่างๆที่ ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นทาง ด้าน
การเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย/กลยุทธ์ ด้านกฎระเบียบ ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง ด้านภัย
ธรรมชาติ และด้านการก่อการร้าย โดยรวมแล้วสาเหตุความเสี่ยงที่มีอยู่ ต้องได้รับการแก้ไขปัญหากับ
ความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อให้เกิ ดประสิทธิภาพในการทางาน สาเหตุความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน
เหล่านี้เกิดจากพนักงานแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการความเสี่ยงไม่ดีพอจึงต้องจัด
ให้ความรู้กับบุคลากรและนาไปประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วย
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลดความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
1. ความเสี่ยงทางการเงิน ผลจากการศึก ษาจากการสัม ภาษณ์ผู้ให้ข้อมู ลส าคัญ พบว่า
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานด้านนี้ว่า ความเสี่ยงด้านการเงินพบได้บ่อยครั้งคือการเบิกจ่ายเงินล่าช้า
การเบิกงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การปฏิบัติงานมีการตกค้างเรื่องใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆ เรื่องเก่าก็ยัง
ดาเนินการไม่เสร็จสิ้นทาให้เจ้าหน้าที่ต้องทางานแข่งกับวันและเวลาตามที่เรื่องร้องเรียนกาหนดไว้
2. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมู ลส าคัญ
พบว่า ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน ด้านนี้ว่า ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
จึงทาให้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางในแต่ละฝ่ายไม่ทั่วถึงกันกับทุกงานที่ได้รับผิดชอบ และความรู้
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานบางคนอาจมีประสบการณ์ทางานน้อยจึงทาให้การปฏิบัติงานตกค้างกับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในแต่ละเรื่องที่รับเข้ามาก็ทาให้เกิดความล่าช้า กลับการให้บริการประชาชน
3. ความเสี่ยงทางนโยบาย กลยุทธ์ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า
ความเสี่ยงในด้านนโยบาย กลยุทธ์จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยง
ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย ด้านนี้ว่า ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่ปฏิบัติตามแบบนโยบาย กลยุท ธ์
ที่องค์ก รตั้งไว้ จึง ไม่ สามารถรับรู้หรือก าหนดได้ว่าเมื่อเกิ ดปัญหาดังกล่าวขึ้นแล้ว จะทาการแก้ไข
อย่างไร ให้ทันต่อ สถานการณ์นั้น อีกทั้งนโยบายที่มีอยู่นั้นอาจจะล้าสมั ย ไม่เป็นปัจจุบันทาให้เกิ ด
ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ก็จะทาให้การปฏิบัติงานนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้ง
ไว้ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงด้านนโยบาย กลยุทธ์ อาจต้องปรับปรุงเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน
ให้เป็นแบบแผนปัจจุบัน
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ความ
เสี่ยงในด้านกฎระเบียบ จากกลุ่ม ตัวอย่ างจ านวน 10 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ ด้านนี้ว่าในการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในองค์กร ใน
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทาให้บุคลากรรับรู้หรือปรับตัวได้ไม่ทันต่อสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากทาความเข้าใจกับกฎระเบีย บแบบเดิมมาเป็นเวลานาน อาจจะต้องมีการจัดอบรมเพื่อให้
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ความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบใหม่ ซึ่งจะเกิดปัญหาขึ้นในการสละเวลาปฏิบัติงานไปเข้าอบรมทา
กิจกรรม ในช่วงเวลานี้สามารถทาให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในเวลานั้นนั้นได้
5. ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
พบว่า ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ด้านนี้ว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การเมืองเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องดูแล รับผิดชอบ ในการจัดเช่าวัสดุอุปกรณ์ ในการบารุงถนน
อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันตามยุคของเศรษฐกิจเงินเฟ้อเงินเฟ้อ ส่งผลให้การดาเนินงานระบบเดิมที่มี
อยู่แล้ว ต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตรงตามสถานการณ์นั้นๆการนาเข้าวัสดุอุปกรณ์ เกิด
ความล่าช้า ไม่พร้อม ไม่ทันต่อการดาเนินงาน ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประชาชนผู้ใช้ถนนจึงต้อง
มีการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจไว้เพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้า และสามารถเตรียมการแก้ไขให้ทันต่อ
สถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
6. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมู ลสาคัญ พบว่า
ความเสี่ยงทางด้านภัยธรรมชาติ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทางด้านภัย
ธรรมชาติ ด้านนี้ว่า ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติพบได้บ่อยครั้ง คือ ฝน ฟ้าคะนอง น้าท่วม ลมพายุ
ส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นปิดทางจราจรโคมไฟถนนอาจได้รับความเสียหายอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึง่ ภัย
ธรรมชาตินี้องค์กรไม่สามารถ กาหนด หรือรับรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมือไหร่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทางาน
อย่างหนักเพื่อแข่งกับเวลาและต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว
7. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี จากกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 10 คน มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี ด้านนี้ว่า ในการปฏิบัติงานมักพบความเสี่ยงทางเทคโนโลยีอยู่บ่อยครั้ง ระบบเมนเฟรมมี
ปัญหา เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่สูงพอ ข้อมูลหายไปสาเหตุจากคอมพิวเตอร์เสีย ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เอกสารข้อมูลและความรวดเร็วเป็นสิ่งที่สาคัญมาก ถ้าขาดอย่างใด
อย่างหนึ่ง แน่นอนว่าเกิดข้อผิดพลาด เกิดความเสียหายทางราชการ อยู่ในระดับที่มาก ดังนั้นจึงต้องมี
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เพื่อวางแผนป้องกันให้ความเสี่ยงเหล่านี้อยู่ในระดับที่องค์การ
ยอมรับได้
8. ความเสี่ยงด้านการก่อการร้าย ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่ า
ความเสี่ยงด้านการก่อการร้าย จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเสี่ยงการ
ก่อการร้าย ด้านนี้ว่า ในการปฏิบัติงานล่วงเวลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คือ เวลา 16.30 น. ถึง
21.30 น. ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่เพียงลาพังและอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้ร่วมงานไม่มากนัก องค์กรจะต้องมี
การวางแผนป้อ งกันความปลอดภัยให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่เ พื่อป้องกันเหตุการณ์ ปล้น ชิง
ทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีองค์กรไหนอยากให้เกิดขึ้น และองค์กรไม่สามารถรับรู้
ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เมื่อไหร่ ทั้งนี้แต่ถ้าองค์กรมีการวางแผนป้องกัน มีมาตรการที่รัดกุม ก็จะสามารถ
หลีกเลี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงนี้ได้
โดยสรุปในทุกองค์กรนั้นจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน ในส่วนของ แขวง
การทางหลวง จังหวัดปทุมธานี พนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันนั้นจะเผชิญกับความเสี่ยงในแต่ละ
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แผนกที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ที่พบเจอจะเป็นในส่วนของการทางาน ด้านเทคโนโลยี เพราะต้อง
ให้บริการที่ตอบโจทย์อย่างรวดเร็ว ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ฉะนั้นองค์ก รจะต้องมีก ารจัดการความเสี่ยงที่มี อยู่ให้ลดน้อยลง หรือไม่
เกิดขึ้นเลย
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา
แขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการ
ทางานกรณีศึกษาแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
รูปแบบ COSO ของกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ( 2557:21 ) ประกอบด้วย 8 หลักดังนี้
1. การกาหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร มีการวางแผนการปฏิบัติงานในทุกๆวัน
โดยการทางานจะแบ่งตามหน้าที่ ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับ งานโดยแบ่งตามความสามารถที่
ตนเองถนัดมากที่สุด การปฏิบัติง านมีระเบียบขั้นตอน ครอบคลุม อยู่แล้วเพื่อให้งานดาเนินไปด้วย
ความราบรื่น ลดปัญหาความผิดพลาด การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่สม่าเสมอ
และมีการตรวจสอบงานก่อนส่งมอบเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงานต้องตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่ได้กาหนดไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้
ได้งานที่ดีมีคุณภาพ บุคลากรต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย และควรคานึงถึง
ความเหมาะสมอยู่เสมอยึดถือระเบียบงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและตัวผู้ปฏิบัติงาน
เองด้วย
3. ระบุเหตุการณ์ หน่วยงานมีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิ ดอะไรขึ้น เช่น การ
ไฟฟ้าเกิ ดขัดข้อ งกะทั นหัน คอมพิวเตอร์มี ไวรั ส อุป กรณ์ต่างๆช ารุดเสียหาย ทั้ ง หมดนี้จ ะมี ก าร
ดาเนินการตรวจสอบในทุกๆวันก่อนการเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อลดความล่าช้าและความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน
4. การประเมินความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของแต่ละวันแต่ละแผนกจะมีงานที่
ตนเองได้รั บ มอบหมาย และท าเป็ นประจ าซึ่ง มี ความชานาญเฉพาะทางอยู่ แล้ ว แต่ถึ ง แม้ จ ะมี
ประสบการณ์ในการทางานมานานก็สามารถเกิดความผิดพลาด และความเสียหายขึ้นได้โดยเกิดจาก
การไม่รอบคอบ ทุกสิ้นเดือนจะมีการประชุมของทุกฝ่ายมาเผยแพร่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานของแต่ละแผนกของแต่ละหน่วยงาน โดยจะดูจากการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดาเนินงานของหน่วยงานนั้นนั้นพร้อมทั้งดาเนินการแก้ไขชี้แจง เผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กร
ทราบร่วมกันเพื่อนามาประเมินตามลาดับความสาคัญ
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง หากเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติง านหรือเกิ ด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดเดาได้นั้นจะมีการแก้ไขเฉพาะหน้าที่ตามที่ได้รับการฝึกอบรมมาและนาเหตุการณ์
นั้นนั้นมาทบทวนเป็นตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้าแล้วซ้าอีก ด้วยวิธีการยอมรับความเสี่ ยงคือ
การป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย
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6. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง มีกิจกรรมจัดอบรมด้านการป้องกันความปลอดภัย
โดยจะมีกิจกรรม แผนการซักซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยเป็นกิจกรรมที่เน้นย้าความปลอดภัยกับการ
ที่เรา องการคาดการณ์ไม่ถึงซึ่งสามารถเกิดได้ในหน่วยงานราชการเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
7. สารสนเทศและการสื่อสารความ ในแต่ล ะเดือนจะมี ก ารจัดประชุม เสนอขอ
แลกเปลี่ ยนเกี่ ยวกั บ การปฏิ บัติ ง านและระหว่ า งเวลาปฏิบั ติง านโดยมี ช่ องทางการสื่อ สารผ่ า น
Facebook LINE ของแต่ละวันโดยจะนาข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาแชร์ร่วมกันว่าเกิด
อะไรขึ้นบ้างในการปฏิบัติงานงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพร้อมนาเสนอความเสี่ยงเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขต่อไป
8. การติดตามและประเมินผล เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดอันตรายหรือส่งผลต่อราชการ
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการรายงานต่อหัวหน้าแต่ละแผนกให้ทราบโดยทันที และนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาทบทวนหาสาเหตุและติดตามประเมินผลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้า และจะมีการประชุมใน
ทุกสัปดาห์เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และในการปฏิบัติงานนั้นจะมี
การตรวจสอบขณะปฏิบัติงานว่ามีหัวหน้างานควบคุมการทางานเอกสารสาคัญหรือไม่ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดไม่ให้เกินกว่าองค์กรยอมรับได้
โดยสรุปแนวทางการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรซึ่งเป็น
เรื่องที่ ทุก คนภายในองค์กรไม่ ว่าจะเป็นผู้บ ริห ารข้าราชการพนักงานหรือลูก จ้างมี ส่วนร่วมในการ
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานนโยบายซึ่งไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและทาด้วยตนเองทุกคนภายใน
องค์กรมีส่วนผลักดันให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่วาไว้ โดยมีขั้นตอนที่
ทุก คนภายในองค์กรมี หน้าที่ รับผิดชอบร่วมกั นโดยให้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียลดน้อยลงหรือไม่
เกิดขึ้นเลย และหาแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา : แขวงการทาง หลวง
จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงในการทางาน กรณีศึกษา : แขวงการทาง หลวงจังหวัดปทุมธานี
1.1 ความเสี่ยงทางการเงิน ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า (ฝ่ายการเงินการ
บัญชี) คือ มีเงินสารองในการเบิกจ่ายน้อยกว่าที่ต้องใช้จริง ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีการตกค้างใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เรื่องใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆ เรื่องเก่าก็ยังดาเนินการไม่เสร็จสิ้นทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ทางานแข่งกับวันและเวลาตามที่เรื่องร้องเรียนกาหนดไว้ (ฝ่ายงานสารบรรณ)
1.2 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการทางาน แต่ถ้าไม่ เข้าใจในกระบวนการทางานก็จ ะทาให้มีความเสี่ยงสูง
(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) และทาให้เกิดความผิดพลาดและอุบัติเหตุได้ ซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความไม่พร้อม
พักผ่อนไม่เพียงพอและประมาท (หัวหน้าฝ่ายบารุงปรับซ่อม) อาจเป็นเพราะประสบการณ์ทางานยัง
น้อยและไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทาให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการทางาน
และทาให้เ กิ ดอั นตรายต่อ ร่างกายและการสูญเสียที่ อาจถึงแก่ ชีวิต ซึ่ง สอดคล้องตามแนวคิดของ
Thygerson อ้างถึง ใน เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ , ( 2548 : 6 ) ที่ ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุ เกิ ดจาก
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พฤติกรรมของมนุษย์หรือ การกระทาที่ไม่ ปลอดภัยและสิ่ง แวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเ หตุ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุรสิงค์ วรคุณาลัย, (2551) วิจัยเรื่อง การรับรู้ความปลอดภัยใน
การทางานและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าบริษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) พบว่าการเกิดอุบัติเหตุส่วนมากมาจากคน เช่น การทางานที่ไม่ถูกต้อง ความ
ประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
1.3 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ในการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบภายในองค์ก ร ในการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วทาให้บุค ลากรรับรู้หรือปรับตัวได้ไม่ทันต่อ
สถานการณ์ในการปฏิบัติง าน เนื่องจากท าความเข้าใจกั บ กฎระเบียบแบบเดิม มาเป็นเวลานาน
(หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ)
1.4 ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ในการบารุงถนนอาจจะมีราคาที่แตกต่างกัน
ตามยุคของเศรษฐกิจเงินเฟ้อเงินเฟ้อ (ฝ่ายบารุงปรั บซ่อม) ส่งผลให้การดาเนินงานระบบเดิมที่มีอยู่
แล้ว ต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตรงตามสถานการณ์นั้นๆการนาเข้าวัสดุอุปกรณ์ เกิดความ
ล่าช้า ไม่พร้อม ไม่ทันต่อการดาเนินงาน
1.5 ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ เป็นภัยอันตรายต่างๆ ที่พบได้จากธรรมชาติ และมี
ผลกระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ หากมี ความรุนแรงสูง อาจถึงขั้นท าลายชีวิต ทรัพย์สิน
ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติพบได้บ่อยครั้ง คือ ฝน ฟ้าคะนอง น้าท่วม ลมพายุ (หัวหน้าฝ่ายบารุงปรับ
ซ่อม) ซึ่งเมื่อภัยธรรมชาติ ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องทางานแข่งกับเวลาและอาจส่งผลอันตรายเมื่ อเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ Thygerson อ้างถึงใน เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, ( 2548
: 6 ) ที่ ว่ า สาเหตุ ข องอุ บั ติเ หตุ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมของมนุษ ย์ ห รือ การกระท าที่ ไ ม่ ป ลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1.6 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานมั กพบความเสี่ยงทางเทคโนโลยีอยู่
บ่อยครั้ง ระบบเมนเฟรมมีปัญหา เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่สูงพอ ข้อมูลหายไปสาเหตุจาก
คอมพิวเตอร์เสีย ทุกฝ่ายงานได้ให้ความคิดเห็นเหมือนกัน
1.7 ความเสี่ยงด้านการก่ อการร้าย ในการปฏิบัติง านล่วงเวลาของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ คือ เวลา 16.30 น. ถึง 21.30 น. ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่เพียงลาพังและอยู่ในสถานการณ์ที่มี
ผู้ร่วมงานไม่มากนัก องค์กรจะต้องมีการวางแผนป้องกันความปลอดภัยให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ ปล้น ชิงทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย (ฝ่ายงานพัสดุ,ฝ่ายงานบัญชี)
2. แนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : แขวงการทางหลวงจังหวัด
ปทุมธานี
2.1 ด้านการกาหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับกรอบการ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานในทุกๆวัน โดยจัดแบ่งงานตาม
หน้าที่ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับงาน มีระเบียบขั้นตอนควบคุมอยู่แล้ว เพื่อให้งานดาเนินไปด้วย
ความราบรื่นลดปัญหาการสูญเสียและตรวจสอบอุป กรณ์ใ ห้พร้อมกับ การปฏิบัติง านอยู่ส ม่าเสมอ
พิจารณาความเสี่ยงในทุกๆกิจกรรม เช่น การนาไปปฏิบัติการ กาหนดกลยุทธ์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ COSO ของ กิตติพันธ์ สวัสดิ์เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่า การ
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กาหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นองค์ประกอบสาคัญในการกาหนดกรอบบริหารความเสี่ยง
เช่น กระบวนการทางาน นโยบาย ระเบียบ เป็นต้น และสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พัชร
มณฑ์ เฟื่องเดช ,(2553) วิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่า หลักสาคัญของการบริหารความเสี่ยง คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีอิทธิพล
ต่อผู้บริหารในการกาหนดเป้าหมายขององค์กรและกลยุทธ์ในการดาเนินกิจกรรมขององค์กร
2.2 ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ องค์กรจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายก่อนที่
จะทาการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องตรงตาม
มาตรฐานขององค์กร เพื่อป้องกันความผิดพลาด และต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่องานและคานึงถึงผลกระทบอยู่เสมอ ยึดถือระเบียบการปฏิบัติงานของ
แขวงการทางหลวง เพื่อไม่ ให้เ กิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ COSO ของ กิตติพันธ์คง สวัสดิ์เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่าการ
กาหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกาหนดสิ่งที่ต้องการทาให้สาเร็จหรือผลลัพธ์ของการดาเนินการ
2.3 ด้านการระบุเ หตุการณ์ เป็นการระบุเ หตุก ารณ์ความเสี่ยงหรือความไม่ แน่นอนที่
อาจจะเกิ ดขึ้นโดยจะมี การคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิด เหตุการณ์อะไรขึ้น ซึ่ง จะต้องระบุด้วยว่า
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ และเกิดขึ้นอย่างไร โดยจะมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อน
การเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนั้นน้อยที่สุดและไม่
เกิดขึ้นเลย ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ COSO ของ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่าการระบุเหตุการณ์เป็นการระบุสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะให้ผลกระทบในเชิงบวก
และเชิงลบต่อองค์กร และสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ มนสิชา แสวั ง, (2553) วิจัยเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า การระบุเหตุการณ์มีทั้งผลดีและผลเสียต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
2.4 ด้านการประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณา
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์
การประเมิน และการจัดลาดับความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากต้องมองงานว่า
จะเกิดเหตุอ ะไรขึ้นบ้าง เพื่ อที่ จะได้เตรียมตัวรับมื อแก้ ไขได้ทั น และมีกิจ กรรม ที่ พนักงานจะต้อง
ปฏิบัติก่อนการปฏิบัติงานในทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ COSO
ของ กิตติพันธ์คง สวัสดิ์เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่าการประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินเหตุการณ์
จาก 2 มุมมอง ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ
2.5 ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง การพิจารณาเลือกวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้นั้น จะมี
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทันทีตามที่ได้รับการฝึกอบรมมา แนะนาเหตุการณ์นั้นนั้นมาทบทวนเป็น
ตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้าอีกโดยวิธีการยอมรับความเสี่ยง คือการป้องกันให้เกิดความ
รุนแรงน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ COSO
ของ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่าการตอบสนองต่อความเสี่ยงเป็นวิธีการพิจารณาเรื่อง
วิธีการที่ควรจะกระทา เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามการประเมินความเสี่ยงซึ่งต้อง
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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2.6 ด้านกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เป็นนโยบายแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆเพื่อ
ลดความเสี่ยงและท าให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์โดยจะมี กิจกรรมส่งเสริมป้องกันความ
ปลอดภัย เน้นย้าวิธีการทางานที่ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ
COSO ของ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่ากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเป็นนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดาเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่
หวังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ดารณี ชัยวัฒนาโรจน์, (2550) วิจัยเรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง พบว่ากิจกรรมการควบคุม
รวมถึงนโยบาย วิธีการปฏิบัติ และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นภายใน
องค์กรเพื่อ ให้กิ จ กรรมควบคุม ต่างๆเป็นเครื่องมื อที่ ผู้บริห ารก าหนดขึ้นในทิ ศทางที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ
2.7 ด้ า นสารสนเทศและการสื่ อ สาร องค์ ก ารจะต้ อ งมี ร ะบบสารสนเทศ และการ
ติดต่อสื่อสารโดยมีการจัดประชุมเสนอข้อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และระหว่างปฏิบัติงานมี
ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง Facebook LINE โดยจะมีการนาข้อมูลมาแชร์ร่วมกัน
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ COSO ของ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่า
สารสนเทศและการสื่อสารในทุกระดับการปฏิบัติงานองค์กรต้องมีสารสนเทศ เพื่อระบุประเมิน และ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงระบบสารสนเทศจะถูกผนวกเข้ากับการปฏิบัติงานในทุกด้าน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พัชรมณฑ์ เฟื่องเดช,(2553) วิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
ธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง อาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า การสื่อสารอย่างมีป ระสิทธิภาพภายใต้ระบบ
สารสนเทศที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารบ่งชี้ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารควรกาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การและกาหนดให้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
2.8 ด้านการติดตามและประเมินผล องค์การจะต้องมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงผล
การดาเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เมือ่ มี
เหตุการณ์ที่เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที และนา
เหตุการณ์นั้นมาทบทวนหาสาเหตุ และติดตามประเมินผล เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้าอีก และจะมี
การประชุมในทุกสัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยงรูปแบบ COSO ของ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557 : 21) ที่ว่า
การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถกากับ
ทบทวน และพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ พัชรมณฑ์ เฟื่องเดช,(2553) วิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างอาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากสภาพแวดล้อ มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บ ริห ารจึงควรพิจารณากาหนดมาตรการ การ
ติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมโดยจะต้องกาหนดให้มีการรายงานตามลาดับขั้นตอนการรับผิดชอบ
เพราะจะช่ วยให้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ เ ป็น เครื่ องมื อ ในการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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จากการที่ได้ศึกษาการจัดการความเสี่ยง ในการทางาน กรณี : ศึกษาแขวงการทางหลวง
จังหวัดปทุมธานีซึ่งแนวทางที่ได้รับการเสนอมาสามารถนาไปปรับใช้ในองค์การได้ อาทิ เช่น กิจกรรม
ตรวจเช็คความพร้อมก่ อนการปฏิบัติงาน อย่างเช่น ฝ่ายด้านการปฏิบัติงานนอกสถานที่ จะต้องมี
กิจกรรม เช่น กิจกรรมตรวจการแต่งกาย ก่อนออกปฏิบัติงานโดยเป็นการรักษาความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ควรมีการตรวจสอบให้คาแนะนาและส่งเสริมให้พนักงาน
และคนงานมีการสวมชุดที่ รัดกุ มก่อนการปฏิบัติงาน ส่วนฝ่ายงานด้านการบริหารให้บริการก็จะมี
กิจ กรรมในส่วนของการตรวจเช็คอุป กรณ์ต่างๆให้พร้อมต่อการท างานเพื่อลดความล่าช้าในการ
ให้บริการประชาชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมี นโยบายเตรียมความพร้อมในด้านต่า งๆให้ กั บ เจ้า หน้าที่ ใหม่ ที่ เ ข้ามา
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายตรวจการแต่งกายก่อนออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. องค์กรควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ เช่น จัดให้มีงานสัปดาห์ในการแข่งขันในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลและความรู้ในเรื่องการทางาน
ที่ถูกต้อง ให้เพียงพอ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติงานและเป็นการลด
ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้ง สองงานขององค์กรและต่อตัวของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
2. ในการปฏิบัติงานของหน่วยรับผิดชอบที่ต้องออกนอกสถานที่ ควรส่งเสริมการ
แต่งกายพนักงานให้รัดกุม โดยการสวมใส่ชุดสะท้อนแสงก่อน ป้องกันอันตราย ปฏิบัติงานในทุกครั้งมี
การตรวจสอบก่อนและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆที่พนักงานต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจาและ
จัดหาอุปกรณ์มาทดแทนในกรณีที่ชารุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพนักงานหากใช้อุปกรณ์
ที่ไม่มีความเหมาะสมหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานอาจจะเกิดความเสียหายต่องานที่ทาและต่อตัว
พนักงานได้
ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความต้องการของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดแขวงการทางหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2. ควรศึกษาปัญ หา และอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการทางานของแขวงการทาง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะทาให้ได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่อ งการนาความรู้ท างด้ า นรั ฐประศาสนศาสตร์ไ ปประยุก ต์ ใช้ ใ นการ
บริหารงานภาครัฐ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงการนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ และ เพื่อศึกษาความรู้และวิธีการนา
ความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ได้ แก่
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่จบปีการศึกษา 2559 – 2560 จานวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า
การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การภาครัฐให้
เกิดประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถนาความรู้ไปใช้ได้หลายสาย
งาน สิ่งที่ได้ศึกษาจากการศึกษาในห้องเรียนเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหลัก ๆ เมื่อได้เข้าไปปฏิบัติงานแล้ว
ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาจาเป็นต้องมีการประยุก ต์และปรับใช้ ต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ภายใน
หน่วยงาน ซึ่งสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานจะมีอุปสรรค มีปัญหาให้แก้ไข ดังนั้น สิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
จึงเป็นเพี ยงแนวทางในการนาไปปรับและประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ และนาความรู้ไปปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น ความรู้และวิธีการนาความรู้ของศาสตร์ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมี
เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่การวางแผนในการรับบุคคลเข้ามาทางาน ค่าตอบแทน ไปจนถึง
การลาออก
คาสาคัญ
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารงานภาครัฐ
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ABSTRACT
This qualitative research paper included 2 objectives. First, this paper aimed
to apply public administration knowledge for an effective administration of the
government organization. Second, the study examined an application procedure of
public administration knowledge in practice. The samples in this study were collected
from 12 public administration students who graduated in the semester years of 2016
to 2017.
The empirical results in this paper will be shown in 2 kinds. First, the result
revealed that public administration knowledge could apply in many parts of the
organization. However, it was only theory, so this knowledge was necessary to apply
and deploy for effective administration in the organization which has many problems
to solve. The learned knowledge in the public administration curriculum was only the
ways for effective modification in their organization. Second, the result suggested that
public administration procedures were employed in the human resource service. This
task implicates about employment, compensation, and resignation.
Keywords
Public administration knowledge, Government administration
ความสาคัญของปัญหา
รัฐประศาสนศาสตร์ มาจากคาในภาษาอังกฤษว่า Public Administration หรือแปลเป็น
ภาษาไทยคือ การบริหารรัฐกิจ (เรืองวิท ย์ เกษสุวรรณ, 2550 : 1) เป็นการดาเนินงานและดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และวางแผนวิเคราะห์นโยบายที่
จะนาไปใช้ให้เ กิดประโยชน์สูง สุดแก่ป ระชาชน และรัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ ได้นาเอา
ศาสตร์สาขาวิชาอื่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สาคัญนั้นได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชามานุษยวิทยา
สาขาจิตวิท ยา สาขาจิตวิท ยาสั ง คม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและตรรกวิท ยา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ดังนั้นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงมีลักษณะ
เนื้อหาที่ครอบคลุมและกว้างขวางที่เรียกได้ว่าสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการโดยนาหลากหลายศาสตร์
มาประยุกต์รวมกัน
ด้วยความที่วิวัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการบริหารงานภาครัฐที่
มีการกาหนดแนวทางและวิธีการใหม่ๆ การบริหารงานแบบใหม่โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการมากขึน้
การบริหารงานต่าง ๆ จะกระทาโดยคน ๆ เดียวนั้น ไม่ได้ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย จึงจาเป็นที่
จะต้องมีการกระทาร่วมกันของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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และกลุ่ ม คนนั้ นจะต้ อ งท างานร่ วมกั นตามหน้ าที่ ของแต่ล ะงานที่ ได้รับ มอบหมาย ช่วยกั นแก้ ไ ข
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การให้มาก
ขึ้น ศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นด้านการบริหารจั ดการที่สามารถนามาใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการที่นาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
รัฐ ประศาสนศาสตร์ เ ป็ น ขอบข่ า ยวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม จึ ง ท าให้ เ ป็ น สาขาวิ ช าที่
กว้างขวาง ซึ่งสามารถนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาตร์ไปปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน และด้วยความที่รัฐประศาสนศาตร์เป็นวิชาที่สามารถนาไปปฏิบัติงานได้หลายด้านจึงทา
ให้ผู้วิจัยสนใจที่ จะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกั บการนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ภายในหน่วยงานว่านาความรู้ทางด้านใดของรัฐประศาสตร์ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไร และนาความรู้ใดของรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้มากที่สุด และมีการ
นาไปใช้อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาการนาความรู้ท างด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุก ต์ใช้ในการบริห าร
องค์การภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาความรู้และวิธีการนาความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาวิจั ย ในครั้ง นี้เ ป็ นการศึ ก ษาเชิง คุณภาพ (qualitative research) โดยใช้ ก าร
สัมภาษณ์ (interview) และมีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตารา วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ วารสาร
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่างเชื่อถือได้ โดยกาหนดขอบเขตไว้ ดังนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เรื่องการนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารภาครัฐ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการในการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ให้ข้อมูล
คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559 - 2560 จานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา ทบทวนวรรณกรรม บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเด็น
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ การบริหารนโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานคลังและงบประมาณ และสร้างแบบสัมภาษณ์หรือคาถามในการวิจัยซึ่งแบบสัมภาษณ์
ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและนาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

117

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิจัยเพื่อวัดผลและประเมินผล 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมของ
ข้อคาถามและการใช้ภาษา จากนั้นนาผลการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมา
ปรับปรุงแกไขตามข้อเสนอแนะและคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยการใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก ซึ่ง เก็บข้อมูลจากนัก ศึก ษาสาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559 – 2560 และผู้ศึกษาได้
ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา วรรณกรรม บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมา
เสริมในประเด็นที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาให้สมบูรณ์มากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บรวบรวมข้อมูล จากบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เป็น
กระบวนการสาคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยตรวจสอบความถูก ต้อ ง
ของแบบสัม ภาษณ์ใ ห้ชัดเจนก่ อ นที่จ ะทาการวิเ คราะห์ข้อ มู ล โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และประมวลผลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยดาเนินการร่วมกับกระบวนการ
รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร ต ารา วรรณกรรม และวิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น ตามแนวทาง
กระบวนการวิจัยเชิง คุณภาพ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาข้อมูล ที่ ได้จากการสัม ภาษณ์ในประเด็นหลัก มา
พิจารณา เพื่อแจกแจง จัดกลุ่มข้อมูล และสรุปประเด็นสาคัญ โดยอาศัยการพรรณนาเพื่อตอบคาถาม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้และสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัย
1. การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์ ก าร
ภาครั ฐ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพ
จากผู้ให้สัม ภาษณ์ในประเด็นที่ เ กี่ ยวกั บ การนาความรู้ท างด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คาตอบจากประเด็น
คาถาม ได้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่นาเอาวิชาอื่นมาปรับใช้รวมกั นให้เ กิดประโยชน์ เช่น
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชามานุษยวิทยา สาขาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาสังคม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและตรรกวิทยา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชา
นิติศาสตร์ จึงทาให้มีลักษณะเนื้อหาที่ครอบคลุมและกว้างขวางที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เป็นสหวิทยาการ
โดยนาหลากหลายศาสตร์ม าประยุ ก ต์ ร วมกั น จึง สอดคล้ องกั บ ผลการสัม ภาษณ์นั ก ศึ ก ษาที่ จ บ
การศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (นายอธิป พุทไธสง, สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2562) ที่ว่าหลักสูตร
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ เ ป็ น ศาสตร์ ที่ เ รี ย กว่ า สหวิ ช า สามารถท างานได้ ห ลายอย่ า งไม่ ว่ า จะเป็ น
ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ธุรการ บุคคล เป็นต้น จึงทาให้เราทาได้หลายอย่างทั้งงานในภาครัฐและ
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ภาคเอกชน แต่ทุ กอย่างมั นขึ้นอยู่ว่าเราจะเจาะไปลึก แค่ไหนถ้าเจาะลึกก็ ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม อยู่ที่
การศึ ก ษาค้ นคว้ าเพิ่ ม เติม และการนามาปรั บ ใช้ ซึ่ง ผลการศึก ษาแสดงให้เ ห็นว่ า ความรู้ท างรั ฐ
ประศาสนศาสตร์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
แต่เนือ่ งจากความรู้ทางรัฐประศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาเป็นเพียงทฤษฎีหลักต่าง ๆ แนวคิด ชี้แนะถึง
แนวทาง ที่จะทาให้เข้าใจเนื้อหาสาระวิชานั้นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนถือเป็นพื้นฐาน
ส่วนหนึ่งในการที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ในบางครั้งความรู้ทางทฤษฎีก็ไม่สามารถนาไปใช้ได้โดยตรง
แต่ก็เป็นพื้นฐานในการนามาใช้ในการทางานและจะต้องมีการนาความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์และ
ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้อื่น ๆ เพื่อประกอบให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
2. ความรู้และวิธีการนาความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จากผู้ให้สัม ภาษณ์ในประเด็นที่ เ กี่ยวกั บ ความรู้และวิธีก ารนาความรู้ของศาสตร์ท างรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้วิเ คราะห์คาตอบจากประเด็นคาถาม ได้ผ ลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น ความรู้ ที่ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ น าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้มากที่สุด เพราะ ในทุกหน่วยงานหรือองค์กรจะต้องมีการรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใน
แต่ละตาแหน่งของงานที่ว่าง และสิ่งสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ การเลือกคนให้เหมาะ
กับงาน (Put the right man on the right job) ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสาคัญ จึง
จาเป็นต้องเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้ตรงกับงานที่จะได้รับมอบหมายเพื่อที่องค์กรหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ จะได้บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ตรงกับตาแหน่งของงาน ตรงตามความต้องการ
และพาหน่วยงานหรือองค์กรไปสู่เป้าหมาย กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอยู่หลายขั้นตอน มี
ดังนี้
การวางแผนที่จะรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน คือการวางแผนว่าหน่วยงานต้องการบุคคลากร
ตาแหน่งใด และขาดแคลนบุคลากรในด้านไหนบ้าง แต่ในส่วนของหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนจะมี
เครื่องมือการวางแผนที่ตายตัวขององค์กรอยู่แล้วสาหรับการรับบุคคลเข้าทางาน
การวิเ คราะห์ง าน ซึ่ง ก็ ถือ เป็น ขั้น ตอนแรก ๆ ที่ต้อ งท าก่อ นการปฏิบ ัติง าน เพราะ
เนื่องจากการวิเคราะห์งานเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารงานบุคคลของนักทรัพยากรบุคคล ซึง่
จะต้องวิเคราะห์งานแต่ละตาแหน่ง ซึ่งจะทาให้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละงาน ตลอดจน
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
การแสวงหาหรือการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการในการแสวงหาหรือ
สรรหาบุคคลากรนักทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดทาตั้งแต่การประกาศรับสมัครบุคคล เพือ่ ให้บคุ คลผูท้ มี่ ี
คุณวุฒิตรงตามความต้องการเข้ามาสมัคร และทาการสอบสัมภาษณ์บุคคลนั้น ๆ
การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องส่งบุคลากรภายในสัง กัดไป
อบรมซึ่งการที่จะส่งบุคลากรไปอบรมนั้นจะต้องเป็นการอบรมที่ตรงตามตาแหน่งในเรื่ องของงานใน
ตาแหน่งที่รับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาให้ตรงตามความถนัดในตาแหน่งของงาน เพราะว่าบุคลากรที่ไป
อบรมจะได้นาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับงานแต่ละงานที่รับผิดชอบเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการอบรม
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การพัฒนาอาชีพของบุคคลากรในหน่วยงาน เป็นกระบวนการวางแผนและกาหนดทิศทาง
ในการท างานอย่างมีเ ป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มประสิท ธิภาพ ศักยภาพ การสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
บุคลากร โดยบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ให้
คะแนนในการประเมิ นโดยใช้หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตัดสินใจ วินิจ ฉั ย และ
ปรับปรุง ส่งเสริมเพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงทาให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
การบริหารค่าตอบแทน ซึ่งการบริหารค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐจะเรียกว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ในหน่วยงานภาครัฐจะทาปีงบประมาณละสอง
ครั้งซึ่งจะนาคะแนนที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ว่าข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนค่าตอบแทน
เท่าไหร่ ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามความสามารถ ความรู้
อายุงาน ซึ่งโดยรวมแล้วการบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน หรือข้าราชการถือเป็นแรงจูงใจให้
พนักงาน ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สวัสดิก ารและผลประโยชน์ สวัสดิก ารเป็นบริก ารของหน่ วยงานหรือองค์ก รจัดให้มี ขึ้น
เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานหรือในองค์กรนั้น ได้รับความมั่นคงและสะดวกสบายในอาชีพ
โดยสวัสดิการต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินโบนัส การลา ค่าโทรศัพท์ ค่าเข่า
บ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน สวัสดิการทางด้านการศึกษาของบุตร เป็นต้น ซึ่ง
สวัสดิการเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างกาลังใจในการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบ ข้อ บัง คับ วินัย ซึ่ง ทางหน่วยงานจะเป็นผู้กาหนดขึ้นมา เช่นหน่วยงานของ
ภาครัฐจะมีพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนใช้บังคับควบคุมในการปฏิบัติหน้าที่ในการทางานจึง
ต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาการนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารองค์การภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
1. การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ
ภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เรียกว่าสหวิทยาการ และสามารถนาความรู้ไปใช้ได้หลาย
สายงาน แต่ในการที่จะนาความรู้ไปใช้นั้น สิ่งที่ได้ศึกษาจากการศึกษาในห้องเรียนเป็นเพียงแค่ทฤษฎี
หลัก ๆ เป็นแนวทาง การชี้แนะ ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น แต่เมื่อได้เข้าไปปฏิบัติงานแล้วสิ่งที่เป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาจาเป็นต้องมีการประยุกต์
และปรับใช้ ต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งในสถานการณ์จริงในการปฏิบัติ งานจะมี
อุปสรรค มีปัญหาให้แก้ไข สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปจึงเป็นเพียงแนวทางในการนาไปปรับและประยุกต์ใช้ใน
เกิดประโยชน์ และนาความรู้ไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
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ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพงษ์ อานรรฆสรเดช (2549) ศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมเรือของ
กรมอู่ทหารเรือด้วยการบริหารตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ : ศึกษากรณีอู่ทหารเรือธนบุรี ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานของอู่ทหารเรือธนบุรี (2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรภายใต้หลัก
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่ง ประเด็นที่ ส อดคล้องได้แก่ การบริห ารไม่ เ ป็นไปตามทฤษฎีห ลัก การ
บริห ารงานทางวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพราะการทางานมีก ฎระเบียบของทางราชการมากมาย
ขั้นตอนการจัดท าเอกสาร แบบฟอร์ม การสั่ง งาน การควบคุมและปัญหาของบุคลากรขาดความรู้
ความกระตือรือร้นเนื่องจากผู้บริหารตามระดับชั้นไม่เอาใจใส่ดูแล ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญ แก่การ
บริหารและศึกษารายละเอียดทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อนาไปปรับ ใช้อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อให้
องค์กรมีประสิทธิภาพ
2. ความรู้และวิธีการนาความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยได้ทาการสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมี เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร การรับบุคลากร
เข้ า มาท างาน รวมไปถึ ง ในเรื่ อ งของเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ซึ่ ง วิ ธี ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
กระบวนการดัง นี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะมีก ารวางแผนอัตราก าลัง คนว่าหน่วยงาน
ต้องการบุคคลตาแหน่งใดเข้ามาปฏิบัติงาน ขาดแคลนบุคลากรทางด้านใดบ้าง 2) การวิเคราะห์งาน
ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรก ๆ ที่ต้องทาก่อนการปฏิบัติงาน เพราะการวิเคราะห์งานจะต้องวิเคราะห์แต่ละ
ตาแหน่ง ซึ่งการวิเคราะห์งานจะทาให้รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร 3) การแสวงหาและการคัดเลือก จะต้องทาตั้งแต่การกาหนดเกณฑ์ในการสมัคร เช่น
คุณวุฒิตรงตามความต้องการของหน่วยงาน อายุ การศึกษา เป็นต้น และจึงทาการประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ามาทางาน และทาการสัมภาษณ์บุคคลนั้น ๆ 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงาน
จะต้องส่งบุคคลากรในสังกัดไปอบรม ซึ่งจะต้องเป็นการอบรมตรงตาแหน่งของงาน เพราะว่าบุคลากร
ที่ไปอบรมจะได้นาความรู้มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแต่ละงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 5) การพัฒ นาอาชีพ เป็นกระบวนการเพิ่มประสิท ธิภาพ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้
บุคคลากรภายในหน่วยงาน และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินโดยบุคคลากรทุกคน
จะต้อ งได้รับ การประเมิ นจากผู้บัง คับ บัญ ชาโดยใช้ห ลัก เกณฑ์ และวิธีก ารต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ
ตัดสินใจ วินิจ ฉัย และปรับ ปรุง ส่งเสริมเพื่อให้บุคลากรเกิ ดการพัฒ นา รวมถึง ทาให้ห น่วยงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 7) การบริหารค่าตอบแทนให้แกบุคคลากรถือเป็นแรงจูงใจในการทางานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8) สวัสดิการและผลประโยชน์มีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เช่น โบนัส การลา ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับความมั่นคงและสะดวกสบายในอาชีพ รวมถึง
เสริมสร้างกาลังใจในการปฏิบัติงาน )) กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย หน่วยงานจะเป็นผู้กาหนดขึ้นมา
เพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กนกอร สังข์จันทร์ (2558) ศึกษาเรื่องการประยุกต์
หลัก รัฐ ประศาสนศาสตร์ใ นการบริห ารจัด การองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ซึ่ง มี วัต ถุป ระสงค์
(1) เพื่ อ ศึกษาและวิเคราะห์ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนโยบายสาธารณะ

121

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การบริหารองค์การ การบริหารการคลังงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลที่ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการท้อ งถิ่น (2) เพื่ ออธิบ ายแนวทางการประยุกต์ใช้รัฐประศาสนศาสตร์ในการบริห าร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ซึ่งประเด็นที่สอดคล้องได้แก่ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการในการ คัดสรร คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์ก ร พร้อ มทั้ งพั ฒ นา และธารงรัก ษาให้ส มาชิก ภายในองค์กรได้เพิ่ม พูนความรู้ ความสามารถ
รวมถึงหาวิธีที่ทาให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นสภาพการทางานไม่ว่าจะเป็นเกษียณอายุหรือเหตุอื่น ๆ
ให้สามารถอยู่ในสัง คมได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับ แนวคิดของ กั ลยารัตน์ ธี ระธนชัยกุ ล
(2557) เรื่องภารกิจในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่สอดคล้องได้แก่ เป็นการดาเนินการ
ตั้งแต่การพยากรณ์ความต้องการของคนที่จะมาทางานในองค์การ การดูรักษาคนที่ทางานในองค์การ
ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการดูแลการออกจากงานของคนงาน ซึ่งกิจกรรมที่สาคัญของ
ภารกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน
การแสวงหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอาชีพ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.1. ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรใช้รูปแบบการสัม ภาษณ์เชิง ลึก โดยการเจาะจงกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ที่
เรียนสาขารัฐประศาสตร์ที่ศึกษามหาวิทยาลัยอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
PUBLIC SECTOR MANAGEMENT TOWARD CASINO BUSINESS: SINGAPORE,
MALAYSIA AND THE UNITED STATES
จิรภาส เนาว์สุข1 และฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว2
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1,2
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาเปรียบเที ยบการบริห ารจัดการของภาครัฐต่อธุร กิ จ
คาสิโนของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ว่ามีรูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐว่า
มีวิธีการอย่างไร โดยการวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา
จากผลสรุปในกรณีศึกษาของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา พบว่า การเปิด
ธุรกิจคาสิโนจะทาให้ประเทศที่ เปิดมีรายได้มหาศาล รูปแบบธุรกิจคาสิโนทั้งสามประเทศเป็นการ
ดาเนินธุรกิจคาสิโนรีสอร์ทขนาดใหญ่และห่างไกลจากชุมชน โดยการดาเนินธุรกิจรูปแบบนี้จะส่งผล
ต่อผู้คนในสังคมได้น้อยเพราะอยู่หา่ งไกลจากเมือง และมีข้อดีคือการสร้างงานและความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ และอีกอย่างผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ก็มาจากคนนอกเมืองและจากต่างประเทศ โดย
ภาครัฐจะออกนโยบายที่กากับดูแลอุตสาหกรรมการพนัน มาตรการและกฏระเบียบในการเล่นการ
พนัน และแนวทางในการนาเงินที่ได้จากธุรกิจคาสิโนมาพัฒนาประเทศ
คาสาคัญ:
คาสิโน , ธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมาย , การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ
ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare the management
of the government to the casino business in Singapore, Malaysia and the United
States to find management form of the government on this regard. The qualitative
approach by case study was employed as research tool.
Based on the results of the case studies of Singapore, Malaysia and the
United States, it was found that opening a casino business will make the country
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gained huge revenue. The casino business model of all three countries is a large
resort casino business and is far from the community. This type of business will
affect people in society less because they are far from the city and has the
advantage of creating jobs and economic progress. Most people who come to use
the service, mostly come from outside the city and from abroad. Public sector has
the key role in initiating the policy, measures and regulations that regulates the
gambling industry. Also, they provide the guidelines for bringing money from the
casino business to develop the country.
Keywords:
casino, licensed casino business, comparative public administration
ความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจคาสิโนมีการเติบโตและเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกเราคงหลีกเลี่ยง
ไม่พ้นเรื่องการพนันจนไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการพนันนั้นได้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจาวัน โดยใน
ทุกๆสังคมเชื่อว่าการพนันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม แต่อย่างไรก็ตามการพนันก็
ยังคงมีอยู่ในหลายสังคมโดยที่ การเติบโตของการพนันที่ผ่านมามีการพัฒ นาอย่างก้าวกระโดดเป็น
อย่างมากและขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดการกลายเป็นธุรกิจที่มีกาไรอย่างมหาศาล โดยในหลาย
ประเทศได้ผลักดันให้การพนันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน เป็นต้น
ซึ่งจากสถิติส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจคาสิโนพบว่าธุรกิจคาสิโนในสหรัฐอเมริกา มี
ส่วนแบ่งถึงร้อ ยละ 49% และรองลงมาก็คือธุรกิจคาสิโนในเอเชียแปซิฟิกที่ มีส่วนแบ่งอยู่ที่ ร้อยละ
29% และในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจในธุรกิจคาสิโนมากขึ้น โดยเฉพาะในเอเชีย
เริ่มมีการในความสนใจและหันมาพิจารณาให้การเล่นการพนันเป็นสิ่งที่มีกฎหมายมารับรองอย่างมาก
ทาให้ถูกคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้น ธุรกิจคาสิโนในเอเชียจะเติบโตมากกว่าสหรัฐอเมริกา
และในยุโรป ปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ธุรกิจคาสิโนในเอเชียเติบโตมีสาเหตุมาจากรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การเปิดธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายและคนในเอเชียส่วนใหญ่มีความชอบในการเล่นการพนันเป็นทุนเดิม
อยู่แล้วและแรงจูงใจที่ ทาให้ธุรกิ จคาสิโนเป็นสิ่งที่ รัฐบาลในหลายประเทศอยากทาให้ถูก กฎหมาย
เพราะรายรับจากการเก็บภาษีในธุรกิจคาสิโนนั้นมีอัตราที่สูงมาก (รัตพงษ์ สอนสุภาพ, 2555)
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ภาพที่ 1 สัดส่วนตลาดการพนันโลก ปี 2010
ที่มา : Pricewaterhouse Coopers LLP & Wilkofsky Gruen Associates, (2015)
ในปี 2016 ส่วนแบ่งทางการตลาดในเอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งที่ มากขึ้นจากปี 2010 เป็น
อย่างมาก ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจคาสิโนทั่วโลกพบว่าในปี 2016
มาเก๊ามี ส่วนแบ่งมากที่ สุด 1,354 ล้านเหรียญสหรัฐ ออสเตรเลียมี ส่วนแบ่งอยู่ที่ 736 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สิงคโปร์มี ส่วนแบ่งอยู่ที่ 446 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังจะเห็นได้จากกราฟ ทั้ งนี้ในตลาดเอเชีย
แปซิฟิกมีการโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ภาพที่ 2 สัดส่วนมูลตลาดการพนันทั่วโลก ปี 2016
ที่มา : PricewaterhouseCoopers LLP, ,Gambling & Statistics,(2016)
และส่วนในประเทศไทยนั้นการพนันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่จะเห็นได้จากกฎหมายที่
เกี่ยวกับการพนันมีจานวน 3 ฉบับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
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2478 และมีบทบัญญัติกาหนดส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันไว้อย่างชัดเจนในบรรพ 3 ลักษณะ
18 การพนันและขันต่อในมาตรา 853 – 855 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ตาราง 1 สถิติการพนันไทย ปี 2558
ลาดับ
ประเภทการพนัน
ประมาณการเงินหมุนเวียน (ล้านบาท)
1
พนันฟุตบอล
136,125
2
หวยใต้ดิน
130,879
3
สลากกินแบ่งรัฐบาล
77,143
4
มวย
14,420
5
ไฮโล ไพ่
8,778
6
หวยหุ้น
1,407
ที่มา : gamblingstudy,(2015)
จากสถิติการพนันไทย ปี 2558 จะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เล่นการพนันฟุตบอลเป็นจานวน
เงินหมุนเวียนประมาณ 136,125 ล้านบาท และรองลงมาก็คือหวยใต้ดินเป็นจานวนเงินหมุนเวียน
130,879 ล้านบาท และลาดับ 3 ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจานวนเงิน 77,143 ล้านบาท และคน
ไทยส่วนใหญ่ก็จะเล่นการพนันฟุตบอลและหวยใต้ดิน เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทาให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ใน
ส่วนนี้ไปเป็นจานวนมาก
เมื่อพูดถึงการเล่นการพนันในประเทศไทย ธุรกิจคาสิโนยังเป็นสิ่งที่ผิด กฎหมายโดยคนใน
สังคมส่วนใหญ่การพนันนั้นทาให้เกิด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาติดการพนัน ของคนในสังคม แต่
ก็ได้มีรัฐบาลพยายามผลักดัน ธุรกิจคาสิโนให้ถูกกฎหมายแต่ก็ได้ถูกล่มเลิกไป การเปิดคาสิโนจะช่วย
ให้เงินไม่ ไหลออกไปสู่นอกประเทศ และช่วยเพิ่ม รายได้และภาษีให้กับ รัฐบาล การเปิดคาสิโ นใน
ประเทศไทยจะช่วยให้ปัญ หาบ่อนเถื่อนถูกแก้โดยการให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้เป็นจานวนมาก แต่ก็
ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไป แต่มันยังมีข้อเสียที่ต้องศึกษากัน โดยคนที่มองในด้านบวก ก็มองว่าการเปิด
ธุรกิจคาสิโนอย่างถูก กฎหมายจะเป็นการช่วยรัก ษาผลประโยชน์ของประเทศและสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น การที่ มี เ งิน หมุ น มากถึ ง ขนาดนี้ ท าให้ ค นบางกลุ่ ม เท่ านั้ น ที่ ได้
ผลประโยชน์ รัฐบาลเลยเสียโอกาสที่จะเอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นไปอีก (รัตพงษ์ สอน
สุภาพ, 2555)
ดังนั้นการเปิดธุรกิจคาสิโนจะทาให้ประเทศที่เปิดมีรายได้มหาศาลก็มีอยู่หลายประเทศ แต่
จะขอยกตัวอย่างแค่ 3 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยทั้ง 3 ประเทศ
ที่กล่าวมานี้ได้มีการเปิดธุรกิจคาสิโนก็ได้นาเงินที่ได้จากธุรกิจคาสิโนมาสร้างสวัสดิการที่ดีให้แก่คนใน
สังคม ทั้ งยังดึงดูดนักท่อ งเที่ ยวได้อย่างมากมาย อย่างเช่น ลาสเวกัส ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ มี
นักท่องเที่ยวได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย
รูปแบบการเล่นการพนันในธุรกิจคาสิโนมีหลากหลายแบบ อย่างเช่น การเล่นบาคาร่า การ
เล่นรูเล็ต และการเล่นตู้สล็อตแมชชีน สาหรับรูปแบบการตั้งคาสิโนมี 3 รูปแบบ ดังนี้
รูป แบบที่ 1 เป็นการดาเนินธุรกิ จคาสิโนรีสอร์ท ขนาดใหญ่และห่างไกลจากชุมชน เช่น
ลาสเวกัส และ มาเก๊า โดยการดาเนินธุรกิจรูปแบบนี้จะส่งผลต่อผู้คนในสังคมได้น้อยเพราะอยู่หา่ งไกล
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จากเมือง และมีข้อดีคือการสร้างงานและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และอีกอย่างลูกค้าที่มา
เที่ยวส่วนใหญ่ก็มาจากคนนอกเมืองและจากต่างประเทศ แต่การจะดาเนินธุรกิจคาสิโนในรูปแบบนี้
เป็นไปได้ยาก
รูป แบบที่ 2 คาสิโนในย่ านชุม ชน เป็ นการดาเนิน ธุรกิ จ คาสิโนที่ เข้ าถึง ผู้ค นได้ ง่ายและ
เปรียบเทียบได้เหมือนการนาเงินออกนอกชุมชน การทาธุรกิจในรูปแบบนี้ค่อ นข้างมีข้อเสียมากกว่า
ข้อดีเสียอีก
รูปแบบที่ 3 คาสิโนตู้เกมที่กระจายในเมืองและชานเมือง เป็นการดาเนินธุรกิจที่ เหมือนกับ
รูปแบบ คาสิโนย่านชุมชน และจากผลสารวจ ตู้สล็อตนั้นได้ทาเงินให้กับคาสิโนอย่างมหาศาล ตู้สล็อต
นั้นเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการตั้งโปรแกรมและทาให้คาสิโนนั้นโกงได้ง่าย (รติมา คชนันทน์, 2557)
จากที่ กล่าวมานั้นผู้วิจัยมี ความสนใจที่ จะศึกษาเรื่องการเปิดธุรกิ จคาสิโนและศึกษาการ
บริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนถูก กฎหมายในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกาโดย
เหตุผ ลที่ เลือ กทั้ ง 3 ประเทศนี้มีเกณฑ์ การเลือกจากการนับ ถือศาสนาของคนในแต่ล ะประเทศที่
แตกต่างกัน และเหตุผลที่ควรให้ธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งจากผลของการวิจัยจะทา
ให้คนในสังคมเข้าใจต่อการเปิดธุรกิจคาสิโนว่ามีประโยชน์ต่อประเทศมากแค่ไหน ทั้งยังสร้างรายได้ให้
คนในสังคมอย่างมหาศาล
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบของการบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนถูกกฏหมายใน
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยเรื่อ งศึก ษาเปรียบเที ยบของการบริห ารจัดการของภาครัฐต่อ ธุร กิ จ คาสิโ นถู ก
กฎหมายในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา
ตามบทความและวิจัยต่างๆ วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้ อมูล เพื่อที่จะตอบคาถามวิจัยโดยการ
รวบรวมเนื้อหา โดยกาหนดวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในที่ นี้จ ะเป็นการวิจัยจะใช้ก ารวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นรูป แบบการวิจัยเชิง
คุณ ภาพการศึก ษากรณี ศึก ษาแบบมุ่ ง เน้ นการค้น หา รูป แบบการบริห ารจัดการธุร กิ จ คาสิ โนถู ก
กฎหมายในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้การวิจัยในรูปแบบต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้
2.1 การวิจัยจากเอกสารชั้นต้น หมายถึง เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2 การวิจัยจากเอกสารชั้นรอง หมายถึง เป็นเอกสารที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น รายงานวิจัย และบทความทางวิชาการ

127

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้เป็นการวิเคราะห์จากงานวิจัยและบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนของทั้ง 3 ประเทศ
ผลการวิจัย
ประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจคาสิโนในสิงคโปร์มีการจัดระบบระเบียบที่ ดีให้กับผู้ที่มาเล่น และยังสร้างรายได้ใน
ประเทศและสวัสดีการสังคมที่ดีจึงจะขอยกตัวอย่างบทบาทของภาครัฐในการดาเนินการจัดตั้งธุรกิจ
คาสิโนถูกกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจคาสิโนที่
ถูกกฎหมายของประเทศสิงคโปร์โดยพบว่า การเปิดธุรกิจคาสิโนในประเทศสิงคโปร์นั้นมีมานานแล้ว
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็ก และมี ทรัพยากรและพื้นที่จ ากัด รัฐบาล จึง เห็นว่าควรท าให้
ประเทศสิงคโปร์มีรายได้จากการท่องเที่ยวและจะเป็นรายได้สาคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ได้ แนวคิดในการอนุญาตให้เปิดธุรกิจคาสิโนจึงมาจากกลุ่มนักธุร กิจในประเทศและได้พยายามขอให้
รัฐบาลอนุมัติในการเปิดธุรกิจคาสิโนอย่างถูก กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางความคิดของ
คนในสิงค์โปร์ได้เกิดขึ้น โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างความคิดทางความเชื่อในศาสนา และความคิด
ของกลุ่ม หัวอนุรักษ์นิยมของคนสิงค์โปร์ ทั้ งนี้ เหล่าผู้นาในสิงค์โปร์ต่างมองเห็นการสร้างรายได้ให้
ประเทศและชุม ชนในสิงค์โปร์และรายได้จ ากการ ท่ องเที่ ยว ซึ่งธุรกิ จคาสิโนก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ มี
ศักยภาพสูง โดยในภูมิภาคเอเชียที่มีแนวโน้มจะมีการเติบโตที่สูง
การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโน
ดังนั้น การวางยุทธศาสตร์ในโครงการ IRs หรือ Casinos Integrated Resort ของสิงคโปร์
จึงมองการแข่งขัน ในภูมิภาคอาเซียนของธุรกิจ การพนันออกเป็นสองระดับ คือ ผู้เล่นหลัก ได้แก่
ประเทศมาเลเซีย กับผู้เล่นรายใหม่ ได้แก่ ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลดังกล่าวนี้ ไม่ได้ทาให้
การเปิดคาสิโนในสิงคโปร์ทาได้ง่ายนัก เนื่องจากการเปิดบ่อนคาสิโนดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นประเด็น
ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคม โดยเฉพาะใน แง่ผลดีและผลเสียของการเปิดคาสิโนในสิงคโปร์ว่า
จะมี ผลกระทบต่อสังคมอย่างไร และเมื่อได้ชั่งน้าหนักทั้ง ด้านบวกและด้านลบแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์จึง
ตัดสินใจ เลือกแนวทางการพัฒนาเปิดบ่อนคาสิโนภายใต้โครงการ IRs ในปี2005 โดยมีการผ่อนคลาย
ทางนโยบาย และมี ก ระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนของรัฐบาลสิงคโปร์อย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งในที่สุด ทางการได้อนุญาตให้มีการเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายสองแห่งขึ้น คือ
มารีน าเบย์ (Marina Bay) โดยกลุ่ม นายทุ น และเซนโทซ่า (Sentosa) โดย Genting Group โดย
ก่อนที่รัฐบาลจะอนุญาตให้เปิดคาสิโนถูกกฎหมายนั้น รัฐบาลได้ทาการสารวจความคิดเห็นจาก กลุ่ม
ประชากร 300 ตัวอย่าง แยกเป็นชาวต่างชาติ 150 ตัวอย่างและชาวสิงคโปร์อีก 150 ตัวอย่าง โดย
การ สารวจครั้งนั้นได้ชี้ ว่า ประการแรก คนเอเชียมีวัฒนธรรมชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจไม่ ว่าจะ
เป็น เพศชาย หรือ เพศหญิ ง ประการที่ ส อง การให้บ ริก ารคาสิโนควรเป็น รูป แบบผสมผสานกึ่ ง
รีส อร์ ท (Casinos Integrated Resort : IRs) เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลากหลายประเภท โดย
โครงการพัฒนามารีนาเบย์นั้น นอกจากจะอนุญาตให้มีการเปิด บ่อนคาสิโนแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้
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ถมทะเลในบริเวณใกล้เคียง เพื่อทาเป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อ
รองรับ อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวของ สิงคโปร์ ในระยะยาว ซึ่งเป็นการวาง ยุทธศาสตร์หนึ่งของ
สิงคโปร์ในอันที่จะยกระดับการพัฒนาให้สิงคโปร์เป็นเมือง ชั้นนาของโลกในศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้ สาหรับ เป้าหมายของการจัดระบบโครงการ IRs ของธุรกิจ การพนันในสิง คโปร์นั้น
ทางการ สิงคโปร์ม องว่า จะเป็นการเพิ่ม จานวนนักท่ องเที่ ยวในภูมิภาคเอเชีย ให้เดินทางเข้ามายัง
สิงคโปร์มากขึ้น ซึ่งจะ เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสิงคโปร์โดยรวม ดังนี้ (รติมา คชนันทน์,
2557)
ประการที่หนึ่ง โครงการ IRs ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่น
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการให้บริการต่างๆ
ประการที่สอง โครงการ IRs เป็นการป้องกันไม่ให้เงินไหลออกสู่นอกประเทศ เพราะในอดีต
ที่ผ่านมามีผู้คนในสิงค์โปร์ไม่น้อยที่ไปเล่นการพนันในต่างประเทศเป็นจานวนมาก จึงทาให้ประเทศ
ต้องสูญเสียเงินที่ไหลออกนอกประเทศและยังส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจในประเทศอี กด้วย
ประการที่สาม โครงการ IRs ในส่วนของธุรกิจคาสิโนอาจจะส่งผลภาพลักษณ์ของประเทศ
และอาจจะนาไปสู่ปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย ได้แก่ ความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อาจจะส่งผลและเป็นเหตุให้เกิดการคอรัปชั่นได้
ประการที่สี่ การเปิดโครงการ IRs อาจจะส่งผลในแง่ของประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของรัฐบาลต่อทิศทางในการกาหนดเกมการพนันของประเทศ
ประการที่ห้า การกาหนดแนวทางในการนาเงินที่ได้จากธุรกิจคาสิโนมาพัฒ นาประเทศและ
ประโยชน์ของคนในสังคม ได้แก่ ด้านการศึกษา เป็นต้น รวมถึงรณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากการพนัน
โดยรัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ออกมาตรการและกฎระเบียบในการเล่นการพนันมีทั้งหมด ดังนี้
1. ผู้เล่นจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป
2. ผู้เล่นที่จะเข้าไปต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตันตน เช่น บัตรประชาชน
3. คนในประเทศสิง คโปร์จ ะต้องเสียค่าเข้า 100 ดอลล่าร์สิง คโปร์ ต่อ 24 ชั่วโมง และ
2,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อปีและในส่วนชาวต่างชาตินั้นสามารถเข้าไปเล่นได้ฟรี
หากมองในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลมีความคาดหวังในเศรษฐกิจต่อการจัดตั้ง
โครงการ IRs โดยจะส่งผลทาให้ภาคเศรษฐกิจในธุรกิจต่างๆ ขยายตัวตามไปด้วย เช่น ธุรกิจโรงแรม
ธุร กิ จ สายการบิ น ธุรกิ จ ค้าปลีก เป็นต้น โดยภาพรวมเหล่านี้จ ะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง ต่อเนื่อง พบว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จากรัฐบาลในเอเชียใน
หลายประเทศได้ให้ความสาคัญต่อธุรกิจ คาสิโนถูก กฎหมายอย่างมากขึ้น และหากมองผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม การเปิดธุรกิจคาสิโนจะมี ผลกระทบด้านสังคมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ ในส่วนด้าน
สังคมจะมีผลเกี่ยวกับ อาชญากรรมและยาเสพติด และ ยังมีข้อกังวลอีกมากในการเปิดธุรกิจคาสิโนใน
สิงคโปร์ คือ ปัญหาได้ติดพนันของคนสิงคโปร์ และอาจจะนาไปสู่ ปัญหาต่างๆ ในสังคม ได้แก่ ปัญหา
หนี้สิน ปัญหาครอบครัว และปัญหายาเสพติด เป็นต้น (รติมา คชนันทน์, 2557)
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ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียเป็นอีกประเทศที่มีบ่อนการพนันถูกกฎหมายซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่าประเทศมาเลเซียจะเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม และการเล่นการพนันก็ยังเป็นสิ่งต้องห้ามของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่รัฐบาล
มาเลเซียกลับอนุญาตเปิดใน มีคาสิโนที่หรูหราและติดอันดับโลก แต่ทั้งนี้ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ
มุส ลิม จะถูก ห้ามไม่ ให้เข้าไปในบ่อน การพนันได้ โดยคาสิโนในประเทศมาเลเซียมี แค่แห่งเดี ยวที่
รัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้เปิดได้ในชื่อ “เกนติ้ง มาเลเซีย” โดยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ และชาวมาเลเซียที่ไม่ใช่คนมุสลิม ได้เข้ามาเล่น และเพื่อเพิ่มรายได้ภาษีจากการพนัน
และรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศมาเลเซีย (รติมา คชนันทน์, 2557)
การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโน
เกนติ้งมาเลเซีย เป็นคาสิโนถูกกฎหมายแห่งเดียวในประเทศมาเลเซียที่ได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้การบริหารของบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของมาเลเซีย โดยมีมูลค่าจากกิจการตามราคาตลาด โดยคิดเป็นเงินถึง 6.7 พันล้านดอลล่า
สหรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ามาเล่นคาสิโนจะต้องใส่สูทและเสื้อเชิ้ตซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการของมาเลเซีย ถึง
จะเข้าไปใน เกนติ้ง มาเลเซีย ได้พร้อมทั้งมีพนักงานคอยตรวจตราอย่างเข้มงวดเพื่อให้คนมุสลิมเข้ามา
เล่นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามจาการศึกษาปัญหาและผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการพนัน พบว่า
เกิ ด ปั ญ หาการจ่ายเกิ น ก าลัง ซึ่ง ก่ อให้เ กิ ด ภาระทางหนี้สิ น รวมทั้ ง ปัญ หาการติ ดการพนั น และ
นอกจากนี้ยังพบว่าการเปิดคาสิโนในมาเลเซีย มิได้จูงใจให้ชาวมาเลเซียเปลี่ยนใจไม่เดินทางไปเล่นการ
พนันที่ประเทศอื่นได้ ตัวอย่างเช่น กรณีที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกลุ่มหนึ่งเดินทางไปเล่นคาสิโนที่
สิงคโปร์โดยให้เหตุผลว่าความสะดวกสบายในการเดินทางมาเล่นที่สิงคโปร์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเดินทาง
ไปเล่นที่ เกนติ้ง มาเลเซีย ที่ตั้งอยู่ที่ เกนติ้งไฮแลน รัฐปะหัง
และสาหรับนโยบายที่กากับดูแลอุตสาหกรรมการพนันมาเลเซีย ซึ่ งในปัจจุบันไม่ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการพนันระดับชาติที่ มีอานาจหน้าที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ การพนัน หรือ
ก ากั บ ดู แ ลธุร กิ จ การพนั น ในมาเลเซี ย แต่ ก ฎหมายพนั น ทุ ก ฉบั บ จะบั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรี ผู้มีอานาจรักษาการตามกฎหมาย และมีอานาจหน้าที่ควบคุม กากับ
ดูแ ลกิ จ การพนั น เช่น การออกกฎระเบี ยบว่ าด้วยการออกใบอนุ ญ าต หรื อการออกค าสั่ง ห้ า ม
ดาเนินการหรือกาหนดข้อจากัดในบางเรื่อง กฎหมายพนันบางฉบับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นผู้มี ตาแหน่งในคณะกรรมการกากับกิจ การการพนันโดยหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพนัน อันเป็นหน่วยงานธุรการที่ดาเนินการในเรื่องการออกหรือต่อ
ใบอนุ ญ าตธุร กิ จ พนั น การออกกฎระเบีย บหรือ แนวปฏิ บัติ ตามกฎหมาย การจัด เก็ บ ภาษี พ นั น
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเข้าตรวจสอบ สถานที่ประกอบกิจการพนันที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
การเฝ้าระวังและประสานงานเพื่อป้องกันการพนันผิดกฎหมายการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพนัน
การให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับ การประกอบกิจการบันเทิงที่อาจเกี่ยวกับกิจกรรมการพนันแม้ ว่า
ประเทศมาเลเซียมี นโยบายให้มี ธุร กิ จพนันถู ก กฎหมาย หลายประเภทโดยเฉพาะการอนุญ าตให้
ประกอบกิจการคาสิโน แต่การพนันก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในการควบคุม กากับดูแลของรัฐบาลมาเลเซีย
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อย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมธุรกิจการพนัน เช่น มาตรการทาง
ภาษี การกาหนดจานวนสถานที่และธุรกิจที่จะให้มไี ด้ในแต่ละกิจกรรม การควบคุมการโฆษณา โดยไม่
อนุญาตให้มีการโฆษณาเรื่องอายุของผู้ที่จะเล่นการพนัน โดยมีการกาหนดอายุขั้นต่าไว้คือ ผู้ที่มีอายุ
ต่ากว่า 18 ปี จะถูก ห้ ามเข้าไปในบ่ อนคาสิ โ น ห้ ามซื้ อตั๋ ว หรือ คูป องการทายผลแข่ ง ม้ า เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ บริษัทธุรกิจ การพนันที่ ได้ รับอนุญ าตให้จัดตั้ง และดาเนินธุรกิ จแล้วจะถูก ควบคุมอย่าง
เข้มงวดภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลมาเลเซียกาหนดไว้ เช่น ต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง
ต้องบริจาคเงินรายได้เพื่อการกุศลตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ รัฐบาลดาเนินการควบคุมและตรวจสอบ
ด้านการเงินของบริษัทอย่างเข้มงวด เพราะต้องการเก็บภาษีให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อที่จะได้
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า (รติมา คชนันทน์, 2557)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ธุร กิ จ คาสิโนในสหรัฐถือ เป็ นนโยบายพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ของรัฐโดยเฉพาะดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวและกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมบันเทิง ในขณะที่การพนันรูปแบบใหม่ๆก็ถูก
เพิ่มมามากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่ๆยิ่งทาให้ธุรกิจคาสิโนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีธุรกิจคาสิโนหลายแห่งเลยจะขอยกตัวอย่างธุรกิจคาสิโนที่ถู กกฎหมายใน Las Vegas
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ธุรกิจคาสิโนนามาซึ่งรายได้ในรูปแบบจัดเก็บภาษีและ
นามาสร้างสาธารณูปโภคสาธารณะให้กับประชาชนในรัฐ
ธุรกิจคาสิโนนามาซึ่งการจ้างงานที่ เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยอีกจานวนนึงได้ให้
ความเห็นในด้านสังคมเกี่ยวกับเงินรายได้ในรูปแบบภาษีที่จัดเก็บได้ มากขึ้นอาจจะไม่คุ้มกับที่รัฐต้อง
สูญไปกั บปัญ หาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญ หาด้านสังคม ปัญหาด้านอาชญากรรม เป็นต้น (รัตพงษ์ สอน
สุภาพ, 2555)
การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโน
การควบคุมธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกา การบังคับใช้กฎหมายจะแบ่งออกเป็นระดับรัฐ
ซึ่งในรัฐบาลแต่ละรัฐก็จะออกกฎหมายเป็นของตัวเอง และอีกระดับหนึ่ง คือระดับสหรัฐหรือระหว่าง
รัฐโดยกฎหมายนั้นจะบังคับใช้ทุกรัฐ หรือจะเรียกว่าเป็นกฎหมายทีอ่ อกโดยรัฐบาลกลางสหรัฐ และใน
ปี ค.ศ. 1975 คณะกรรมการที่ศึกษาเกี่ยวกับเกมการพนันหลายๆอย่าง และได้เสนอให้รัฐบาลกลาง
ดาเนินนโยบายในการกาหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเกี่ยวกับการพนัน การกาหนดองค์กรในการควบคุม
การพนัน การกาหนดสถานที่เล่นการพนัน การกาหนดของประเภทการพนัน และได้เสนอให้รัฐบาล
จัดเก็บ ภาษีที่ เกี่ ยวกั บการพนัน ธุรกิ จในสหรัฐอเมริกาเติบ โตเป็นอย่างมาก และการควบคุม ธุรกิ จ
คาสิโนแบ่งออกได้ 3 ด้าน
1. การตรวจสอบและออกใบอนุญ าต คือ คัดผู้ขอใบอนุญ าตเปิดสถานการพนันที่ ไม่
เหมาะสมออกไป
2. การกากับกฎเกณฑ์และควบคุมภายใน คือ ขั้นตอนนี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ประกันความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอที่ได้รับใบอนุญาตของผู้ดาเนินธุรกิจคาสิโนว่าไม่มีการฉ้อโกง ไม่มี
การหลบเลี่ยงภาษี ไม่มีการฟอกเงินในสถานธุรกิจคาสิโน เป็นต้น
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3. การบังคับใช้กฎเกณฑ์และการตรวจสอบบัญชี คือ กฎระเบียบและการควบคุมอย่างมี
ประสิท ธิภาพ เช่น การตรวจสอบการเงิน และตรวจสอบเกมการพนัน ต่างๆ ใน คาสิ โน (สฤษดิ์
ศรีโยธิน, 2553)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบของทั้ง 3 ประเทศ
ลาดับ
สิงคโปร์
บทบาทของ 1. ภ า ค รั ฐ มี ก า ร อ อ ก
ภาครัฐ
ใบอนุญาตให้เปิดคาสิโน
2. ภาครัฐกาหนดกฎเกณฑ์
ในการเข้าไปเล่นในคาสิโน
ร า ย ได้ ข อ ง 446 ล้านเหรียญสหรัฐ
คาสิโน

มาเลเซีย
1. ภ า ค รั ฐ มี ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตให้เปิดคาสิโน
2. ภาครัฐกาหนดกฎเกณฑ์
ในการเข้าไปเล่นในคาสิโน
72 ล้านเหรียญสหรัฐ

สหรัฐอเมริกา
1. ภาครั ฐ มี ก ารตรวจ
ส อ บ ป ร ะ วั ติ ผู้ ที่ ข อ
ใบอนุญาตเปิดคาสิโน
156 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากรายละเอียดในตารางจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีบทบาทในการควบคุมธุรกิจคาสิโนให้มีความ
โปร่งใสโดยภาครัฐได้ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาควบคุมธุรกิจคาสิโนเหล่านี้และจากศาสนาที่คนส่วนใหญ่
ของแต่ละประเทศนับ ถือที่ แตกต่างกันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะเปิดต่อธุรกิจคาสิโนและสุดท้ายของ
ยกตัวอย่างรายได้ของคาสิโนแต่ละประเทศในปี 2016 ทาให้รู้ว่าธุรกิจคาสิโนเป็นแหล่งรายได้สาคัญ ที่
จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและเกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่นได้
อภิปรายผลการวิจัย
นโยบายการยกเลิกกฎระเบียบของภาคการพนันตั้งแต่ปี 1980ในหลายประเทศมี ความ
สอดคล้อ งกับ การเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ โจเซฟ ชุม ปีเตอร์ (1947) อธิบ ายไว้ว่า เป็นกระบวนการ
วิวัฒนาการในการรักษากลไกทุนนิยมโดยการค้นหาวิธีการใหม่ในการผลิตผ่านองค์กรอุตสาหกรรมที่
ฝ่ายทุนนิยมสร้างขึ้น อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจคาสิโนได้รับการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการเล่น
การพนันและการขยายตัวของบริการที่มีอยู่ ดังที่อธิบายในรายละเอียดข้างต้น ผู้บริโภคและธุรกิจต่าง
ก็มีได้รับผลในทางบวกและกาไรของนโยบายเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่รัฐบาลของประเทศที่เลือก
เปิดธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายต่างมองว่าอุตสาหกรรมการพนันเป็นแหล่งรายได้ และรัฐบาลประเทศ
เหล่านั้นยังพยายามที่จะได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการ เช่นการประมูลใบอนุญาตการพนัน
ในอีกด้านหนึ่งมีความพยายามผลักดันให้รัฐบาลเข้มงวดในการเล่นการพนันต่อไป ซึ่งหาก
รัฐบาลเลือกแนวโน้มนี้ ผู้บริโภคจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับสวัสดิการที่ลดลง ธุรกิจจะมีความสามารถ
น้อยกว่าในการเติบโตลงทุนและจ้างคน และความสามารถในการแก้ปัญหาการกากับดูแลตนเองจาก
ล่างขึ้นบนของปัญหาการพนันที่แท้จริงจะลดลง ย่อมไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนยกเว้นสาหรับหน่วยงานกากับ
ดูแลของรัฐบาลและความพึงพอใจในตนเองของกลุ่มต่อต้านการพนันตั้งแต่การโจมตีแบบเข้มงวดใน
ภาคการพนัน
ทั้งนี้จากบทบาทของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
ของ 3 ประเทศนี้ทาให้เห็นว่าภาครัฐมีหน้าที่กากับควบคุมดูแลและออกกฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้ประชาชน
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ของประเทศนั้นๆมีปัญหาสังคมตามมา อย่างเช่นในสิงคโปร์จะสนั บสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เข้าได้อย่างปกติแต่ถ้าเป็นพลเมืองของประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเวลาเข้าไปเล่น ด้วยเหตุนี้รัฐบาล
สิงคโปร์ออกกฎเกณฑ์นี้เพื่อไม่ให้คนสิงคโปร์ติดการพนันมากจนเกินไป และอย่างในประเทศมาเลเซีย
ก็มีการห้ามไม่ให้คนมุสลิมเข้าไปเล่นในคาสิโ นโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้คนมุสลิมผิดหลักศาสนาอิสลามที่
เป็นศาสนาประจาชาติมาเลเซีย และสุดท้ายนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายตรวจประวัติ
คนที่จะเปิดธุรกิจคาสิโนอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการฟอกเงินในธุรกิจการพนัน จะเห็นได้ว่าภาครัฐ
ของแต่ล ะประเทศก็อ อกกฎที่ ป้อ งกั นไม่ ให้เกิ ดปัญ หาสังคมตามมาเมื่ อมี ธุร กิจ การพนันเกิดขึ้นใน
ประเทศ
จากการศึกษาการบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ประเทศไทยควรที่จ ะเปิดธุรกิ จคาสิโนอย่างถูก
กฎหมายโดยให้รัฐบาลควบคุม และตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจ คาสิโนในประเทศไทยอย่าง
เข้มงวด เพราะการเปิดธุรกิจคาสิโนในประเทศจะช่วยกันเงินไม่ให้ไหลออกไปสู่นอกประเทศทั้งยังทา
ให้เกิดการจ้างงานขึ้นเป็นจานวนมาก แต่รัฐบาลควรอนุญ าตให้เปิดธุรกิจคาสิโนในรูปแบบที่เป็นรี
สอร์ทขนาดใหญ่และห่างไกลจากชุมชน เช่น ลาสเวกัส การดาเนินในธุรกิจคาสิโนในรูปแบบนี้จะส่งผล
ต่อผู้คนในสังคมได้น้อยเพราะอยู่ห่างไกลจากเมือง โดยหากรัฐบาลไทยถ้าตรวจสอบอย่างเข้มงวดก็จะ
ช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศและการรับรู้พฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการศึก ษาเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิ ติ SPSS ในการวิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จั ย มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 1-4 จานวน 398 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
ปัจ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ การถูก คุก คามทางเพศของนั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกอบด้ว ย
4 ประเด็น ได้แก่ วิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้กระทาการคุกคามทางเพศ วิ ธีคิดของบุคคลต่อการมอง
ผู้ถูกกระทาการคุกคามทางเพศ วิธีคิดของบุคคลที่ไม่กระทาการคุกคามทางเพศ และวิธีคิดของบุคคลที่มี
อิท ธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า ปัจ จัยที่มี ผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคล
ต่อการมองผู้ ก ระท าการคุ ก คามทางเพศของนั ก ศึก ษามากที่ สุด คือ สัง คมที่ ให้ คุณ ค่าต่อ เพศต่าง ๆ
แตกต่างกัน ปัจ จัยที่ มี ผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้ถูก กระท าการคุกคามทางเพศของ
นักศึกษามากที่สุด คือ การกระทาหรือการแสดงออกของเหยื่อ ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลที่
ไม่ ก ระท าการคุกคามทางเพศของนัก ศึก ษามากที่ สุด คือ การได้รับ การขัดเกลาจากครอบครัวในเรื่อง
การแสดงออกทางเพศ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ ประเด็ นวิธีคิ ดของบุ คคลที่ มี อิ ท ธิ พลต่อ วิธีก ารเผชิญ ปัญ หา
การคุ ก คามทางเพศของนั ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด คื อ การตี ค วามหมายการกระท าที่ บุ ค คลรั บ รู้ โดยใช้
ประสบการณ์ของตนเอง ปัจ จัยที่มีผ ลต่อประเด็นการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
มากที่สุด คือ ประสบการณ์ในอดีตของบุคคล จากการวิจัยสามารถบ่งชี้ได้ว่า การที่สังคมให้คุณค่าต่อเพศ
ต่าง ๆ แตกต่างกันมี อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศของบุคคล เนื่องจากมาตรฐาน
ซ้อนทางเพศของสังคมที่ทาให้บุคคลประสบกับภาวะความกดดันจากการถูกเลือกปฏิบัติ การได้รับการ
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ขัดเกลาจากครอบครัวในเรื่อ งการแสดงออกทางเพศมี อิท ธิพลต่อการไม่ ก ระท าการคุก คามทางเพศ
ของบุคคล ทั้งนี้อาจเกิดการคุกคามทางเพศโดยไม่เจตนาจากความคลุมเครือของกฎกติกาเพศวิถีที่บุคคล
ไม่สามารถแสดงบทบาททางเพศได้ตามต้องการ การตีความหมายโดยใช้ประสบการณ์ของตนมีอิทธิพล
ต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศ ประสบการณ์ในอดีตของบุคคลมีอิทธิพลต่อการรับรู้ พฤติกรรม
การคุกคามทางเพศ และการกระทาหรือการแสดงออกของผู้ถูกกระทาเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการ
คุกคามทางเพศ ความระมัดระวังในการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยลดการคุกคามทางเพศ
ให้เกิดขึ้นน้อยลงได้
คาสาคัญ :
การคุกคามทางเพศ
ABSTRACT
The study of the influential factor and perception of sexual harassment of
Thammasat University’s Students. The quantitative method was employed in this study
by using and instant statistical program called SPSS. The sample group was 398 1st- 4th
undergraduate students, Thammasat University, Rang sit Campus, this research aims
To study the influential factor of Sexual Harassment of Thammasat University’s
Students. There were 4 topic, How the individual think when they Sam who do the
sexual harassment to others. How the individual think to the one who suffered from
sexual harassment. How the individual think to the one who did not take any action to
sexual harassment, and how the individual think of the one who know how to solve
when they having the sexual harassment situation moreover, it also aims to study 2.)
The perception of sexual harassment of Thammasat University’s Students. The findings
show that how the individual think when they sam the one who do the sexual
harassment to the others was the most effective to Thammasat University’s Students.
That was the society gave the different value to gender. The most factor was effective
to the topic “How the individual think of the one who known how to solve when they
are having the se sexual harassment situation” was the interpretation depends on selfexperience the most factor effective to the topic “ Perception of sexual harassment of
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Thammasat University’s Students” was an experience in the past of individual .
According to the research, the society gave the different value to gender influence the
sexual harassment of individual because they have bias about gender as result to make
the individual putting under pressure from the one who take this action to the
individual. Moreover, the family about socialization the role of being that gender
influenced any action about sexual harassment. The sexual harassment was associated
with varlets factors including people have the different idea to take an action of sexual
harassment. And the experience in the past of individual can perceive behavior that they
are being in the situation. However, the performance of who being suffer from situation
was the cause of sexual harassment. The communication can reduce the situation of
sexual harassment.
Keyword :
Sexual Harassment
ความสาคัญของปัญหา
การคุกคามทางเพศเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนในสังคมมีความเชื่อว่า
สาเหตุของการถูกคุกคามทางเพศมาจากตัวผู้ถูกกระทา ปัญหาการคุกคามทางเพศจึงมักถูกมองว่าเป็น
ปัญหาส่วนตัวมิใช่ปัญหาของสังคม ปัญหาการคุกคามทางเพศจึงไม่ได้รับการแก้ไขและขาดแนวทางการ
ป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเหมาะสม
การคุกคามทางเพศ เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการคุกคามทาง
เพศ คือ อคติทางเพศ จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า อคติทางเพศที่ก่อให้เกิดการคุกคามทางเพศเกิดจาก
ความเป็นหญิ งชาย ซึ่งเป็น ตัวก าหนดบทบาทหญิ งชาย และนาไปสู่การเกิ ดความสัม พันธ์เชิงอานาจ
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยอยู่ในรูปของสังคมชายเป็นใหญ่ ทาให้มีมาตรฐานซ้อนทางเพศของสังคม
เกิดขึ้น ในการตัดสินพิจารณาแต่ละสถานการณ์ เช่น การกระทาการอนาจารในสถานการณ์เดียวกันแต่
ต่างกั นในบริบ ทเรื่อ งเพศ มี อิ ท ธิพ ลต่อการตัดสินว่าสถานการณ์ ดัง กล่าวเป็นการอนาจารหรือไม่ นั้ น
แตกต่างกัน
การทาความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดในการมองปัญหาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
จึงอาจนามาสู่การพบปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดการคุกคามทางเพศ และแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาการคุกคาม
ทางเพศที่นักศึกษาสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจาวันตามที่ข้อกฎหมายได้ระบุไว้ในลักษณะความผิดทาง
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เพศ จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญ ในการศึก ษาถึงปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศของ
นั ก ศึ ก ษา เช่ น วิ ธี คิ ด ของคนในสั ง คมและผู้ เ ผชิ ญ ปั ญ หาต่ อ การมองปั ญ หาการคุ ก คามทางเพศ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศกับบุคลิกภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญกับปัญหาการคุกคามทางเพศ ที่นามาสู่แนวทางการลดปัญหาการ
คุกคามทางเพศในสถานศึกษาและสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิต การใช้ชีวิต
และผลการเรียนของนักศึกษาได้
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศและการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดจากความสนใจศึกษาในประเด็นปัญหาการคุกคามทาง
เพศในสถานศึกษาและสังคมของผู้วิจัย เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศมีพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทาให้ปัญหาการคุกคามทางเพศมีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงมี
อัตราจานวนผู้ถูกคุกคามจานวนมากขึ้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และเนื่องจากงานวิจัยนี้เป็น
ส่ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาในคณะสัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ซึ่ ง การน าหลั ก การและกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ม าใช้ในการแสวงหาความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์ ถือเป็ นสิ่งส าคัญ ส าหรับ การก าหนด
นโยบายและการปฏิ บั ติง านให้ บ ริก ารงานสัง คมสงเคราะห์ได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพ เพื่ อให้ส ามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ วิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้กระทาการคุกคามทางเพศ วิธีคิดของบุคคล
ต่อการมองผู้ถูกกระทาการคุกคามทางเพศ วิธีคิดของบุคคลที่ไม่กระทาการคุกคามทางเพศ และวิธีคิดของ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศ และ เพื่อศึกษาการรับรู้พฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการถูก คุกคามทางเพศและการรับรู้พฤติก รรมการ
คุกคามทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการศึกษา คือ
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)
และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
ศึก ษาวิจัย โดยมีก ารตรวจสอบความเชื่อมั่ นของเครื่องมื อวิจัย คือ 0.687 แล้วนามาประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
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ผู้วิจัยได้กาหนดประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชั้นปีที่ 1-4 ทั้ง 19 คณะ โดยวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่ม ตัวอย่างโดยการจับสลากคณะสาย
สังคมศาสตร์และคณะสายวิทยาศาสตร์ จานวน 12 คณะ หลังจากได้คณะกลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการหา
สัดส่วนขั้นต่าของเพศชายต่อเพศหญิง จึงได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 398 คน โดยผู้วิจัยได้มีการ
กาหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ คณะ ชั้นปี และตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคาม
ทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ วิธีคิดของบุคคลต่อการ
มองผู้กระทาการคุกคามทางเพศ วิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้ถูกกระทาการคุกคามทางเพศ วิธีคิดของ
บุคคลที่ไม่กระทาการคุกคามทางเพศ และวิธีคิดของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคาม
ทางเพศ และการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ
Sig (2-sided)

ชั้นปี
Sig (2-sided)

เพศ
Sig (2-sided)

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางที่ 1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ ห นึ่ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การถู ก คุ ก คามทางเพศของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ
ความ
คิดเห็นที่
วัตถุประสงค์ข้อที่หนึง่
ค่าเฉลี่ย
ได้รับการ
ตอบมาก
ที่สุด
ประเด็นที่ห นึ่ง ปัจ จัยที่มี ผลต่อ
วิ ธี คิ ด ของบุ ค คลต่ อ การมอง
ผู้กระทาการคุกคามทางเพศของ
มาก
3.74
0.506
0.343
0.200
นักศึกษา
(57.7)
(สังคมที่ ให้คุณ ค่าต่อ เพศต่าง ๆ
แตกต่างกัน)
ประเด็นที่ ส อง ปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อ
วิ ธี คิ ด ของบุ ค คลต่ อ การมอง
ผู้ถูกกระทาการคุกคามทางเพศ
มาก
3.55
0.622
0.438
0.091
ของนักศึกษา
(46.0)
(การกระท าหรือ การแสดงออก
ของเหยื่อ)
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คณะ
Sig (2-sided)

ชั้นปี
Sig (2-sided)

ค่าเฉลี่ย

เพศ
Sig (2-sided)

วัตถุประสงค์ข้อที่หนึง่

ระดับ
ความ
คิดเห็นที่
ได้รับการ
ตอบมาก
ที่สุด

ประเด็นที่ สาม ปัจ จัยที่ มีผ ลต่อ
วิธีคิดของบุคคลที่ไม่กระทาการ
คุกคามทางเพศของนักศึกษา
มาก
4.15
0.711
0.578
0.230
(การได้ รั บ ก ารขั ด เก ลาจาก (50.8)
ครอบครัวในเรื่องการแสดงออก
ทางเพศ)
ประเด็นที่ สี่ ปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อ วิธี
คิ ด ของบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
วิธีการเผชิญ ปัญ หาการคุก คาม
มาก
ทางเพศของนักศึกษา
3.88
0.192
0.526
0.594
(56)
(การตีความหมายการกระท าที่
บุคคลรับรู้ โดยใช้ประสบการณ์
ของตนเอง)
หมายเหตุ : เป็นการยกตัวอย่างผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ค่า
ร้อยละ
ประเด็นที่หนึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้กระทาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
ความสัม พันธ์ระหว่างเพศกับสังคมที่ ให้คุณค่าต่อเพศต่าง ๆ แตกต่างกัน มีค่า Pearson ChiSquare = 0.506 จึงสรุปได้ว่าเพศทั้งสองมีความคิดเห็นว่า “สังคมที่ให้คุณค่าต่อเพศต่าง ๆ แตกต่างกัน
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การคุ ก คามทางเพศของผู้ ก ระท าการคุ ก คามทางเพศ” คล้ า ยคลึ ง กั น การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้กระทาการคุกคามทาง
เพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .343 ดังนั้น ชั้นปีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “สังคมที่ให้คุณค่าต่อเพศ
ต่าง ๆ แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการคุกคามทางเพศของผู้กระทาการคุกคามทางเพศ” คล้ายคลึงกัน และ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับปัจจัยทีม่ ีผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้กระทาการ
คุกคามทางเพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .200 ดังนั้น คณะที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “สังคมที่ให้
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คุณ ค่าต่อ เพศต่าง ๆ แตกต่างกั น มี อิท ธิพลต่อการคุกคามทางเพศของผู้กระท าการคุกคามทางเพศ ”
คล้ายคลึงกัน
ประเด็ นที่ ส อง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ วิธี คิด ของบุคคลต่ อ การมองผู้ ถู กกระท าการคุก คามทางเพศของ
นักศึกษา
ความสัม พั นธ์ร ะหว่างเพศกั บ การกระท าหรือการแสดงออกของเหยื่อ มี ค่า Pearson ChiSquare = 0.622 จึงสรุปได้ว่าเพศทั้งสองมีความคิดเห็นว่า “การกระทาหรือการแสดงออกของเหยื่อมี
อิท ธิพ ลต่อการถูกคุกคามทางเพศของบุคคล” คล้ายคลึงกัน การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างชั้นปีกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้ถูกกระทาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา มีค่า Sig.
= .438 ดังนั้น ชั้นปีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “การกระทาหรือการแสดงออกของเหยื่อมีอิทธิพลต่อ
การถูกคุกคามทางเพศของบุคคล” คล้ายคลึงกัน และการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกับปัจจัยที่มี
ผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้ถูกกระทาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .091
ดังนั้น คณะที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “การกระทาหรือการแสดงออกของเหยื่อมีอิทธิพลต่อการถูก
คุกคามทางเพศของบุคคล” คล้ายคลึงกัน
ประเด็นที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลที่ไม่กระทาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการได้รับการขัดเกลาจากครอบครัวในเรื่องการแสดงออกทางเพศ
มีค่า Pearson Chi-Square = 0.711 จึงสรุปได้ว่าเพศทั้งสองมีความคิดเห็นว่า “การได้รับการขัดเกลา
จากครอบครัวในเรื่องการแสดงออกทางเพศมีอิทธิพลต่อการไม่กระทาการคุกคามทางเพศของบุคคล ”
คล้ายคลึง กัน การทดสอบความสัม พันธ์ระหว่างชั้นปีกับ ปัจจัยที่ มี ผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลที่ ไม่
กระท าการคุกคามทางเพศของนักศึก ษา มีค่า Sig. = .578 ดังนั้น ชั้นปีที่ แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า
“การได้รับการขัดเกลาจากครอบครัวในเรื่องการแสดงออกทางเพศมีอิทธิพลต่อการไม่กระทาการคุกคาม
ทางเพศของบุคคล” คล้ายคลึงกัน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับปัจจัยที่มีผลต่อประเด็น
วิธีคิดของบุคคลที่ไม่กระทาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .230 ดังนั้น คณะที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นว่า “การได้รับการขัดเกลาจากครอบครัวในเรื่องการแสดงออกทางเพศมีอิทธิพลต่อการไม่
กระทาการคุกคามทางเพศของบุคคล” คล้ายคลึงกัน
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ประเด็นที่สี่ ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศของ
นักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการตีความหมายการกระทาที่บุคคลรับรู้ โดยใช้ประสบการณ์ของ
ตนเอง มีค่า Pearson Chi-Square = 0.192 จึงสรุปได้ว่าเพศทั้งสองมีความคิดเห็นว่า “การตีความหมาย
การกระทาที่บุคคลรับรู้ โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองมีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทาง
เพศของบุคคล” คล้ายคลึงกัน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับปัจจัยที่มผี ลต่อประเด็นวิธีคิดของ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .526 ดังนั้น ชั้นปีที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “การตีความหมายการกระทาที่บุคคลรับรู้ โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองมี
อิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศของบุคคล” คล้ายคลึงกัน และการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกับปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นวิธีคิดของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทาง
เพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .594 ดังนั้น คณะที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “การตีความหมายการ
กระทาที่บุคคลรับรู้ โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองมีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศ
ของบุคคล” คล้ายคลึงกัน
หมายเหตุ : ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.05

คณะ
Sig (2-sided)

ชั้นปี
Sig (2-sided)

เพศ
Sig (2-sided)

วัตถุประสงค์ข้อที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
ระดับ
ความ
คิดเห็นที่
วัตถุประสงค์ข้อที่สอง
ค่าเฉลี่ย
ได้รับการ
ตอบมาก
ที่สุด
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร รั บ รู้
พฤติ ก รรมการคุ ก คามทางเพศ
มาก
ของนักศึกษา
4.11
0.191
0.518
0.538
(56)
(ป ระ ส บ ก าร ณ์ ใน อ ดี ต ขอ ง
บุคคล)
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หมายเหตุ : เป็นการยกตัวอย่างผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง ค่า
ร้อยละ
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
ความสัมพั นธ์ระหว่างเพศกับประสบการณ์ในอดีตของบุคคล มี ค่า Pearson Chi-Square =
0.191 จึงสรุปได้ว่าเพศทั้ งสองมีความคิดเห็นว่า “ประสบการณ์ในอดีตของบุคคลมีอิท ธิพลต่อการรับ รู้
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ” คล้ายคลึงกัน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .518 ดังนั้น ชั้นปีที่แตกต่างกันมีความ
คิด เห็ น ว่ า “ประสบการณ์ ในอดี ตของบุ คคลมี อิท ธิ พ ลต่อ การรั บ รู้พ ฤติก รรมการคุก คามทางเพศ ”
คล้ายคลึงกัน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศของนักศึกษา มีค่า Sig. = .538 ดังนั้น คณะที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “ประสบการณ์ในอดีตของ
บุคคลมีอิทธิพลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ” คล้ายคลึงกัน
หมายเหตุ : ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่หนึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้กระทาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
จากผลการวิจัยในประเด็นที่ ห นึ่ง ปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้ก ระท าการ
คุกคามทางเพศของนักศึกษา ทาให้ทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าสังคมที่ให้คุณค่าต่อ
เพศต่าง ๆ แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการคุกคามทางเพศของผู้กระทาการคุกคามทางเพศมากที่สุด เพราะ
การที่สังคมให้คุณค่าต่อเพศต่าง ๆ แตกต่างกัน จะทาให้บุคคลกระทาพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัด
ฐานของสังคม เนื่องจากสังคมจะกาหนดจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของคนในสังคม พร้อมกับกาหนด
วิธีการนาไปสู่จุดมุ่งหมายของสังคมนั้น ๆ ด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับ
การที่สังคมให้ความสาคัญหรือให้คุณค่ากับการไปสู่เป้าหมายมากกว่าวิธีการที่ควรจะเป็น จะ
ส่งผลทาให้บุคคลที่ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายของสังคมได้ ใช้วิธีการไปสู่จุดมุ่งหมายของสังคมด้วยวิธีที่ผิด
แปลกไปจากบรรทัดฐานของสังคม การที่สงั คมให้ความสาคัญหรือให้คุณค่าต่อเพศใด เพศหนึ่งมากกว่า จึง
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ โดยท่านได้กล่าวถึงปัจจัย
ที่ทาให้การคุกคามทางเพศยังดารงอยู่ นั่นคือ ระบบนิยมชาย เพศสภาพ เรื่องความเป็นหญิง ความเป็น
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ชาย ที่ สัง คมให้คุ ณค่าไม่ เท่ ากั น เช่น บางเรื่องผู้ห ญิ งท าได้ บางเรื่อ งผู้ห ญิ ง ท าไม่ ได้ ซึ่ง เป็นเรื่องของ
มาตรฐานซ้อนทางเพศของสังคม
ประเด็ นที่ ส อง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ วิธี คิด ของบุคคลต่ อ การมองผู้ ถู กกระท าการคุก คามทางเพศของ
นักศึกษา
จากผลการวิจัยในประเด็นที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลต่อการมองผู้ถูกกระทาการ
คุกคามทางเพศของนักศึกษา ทาให้ทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าการกระทาหรือการ
แสดงออกในทางข่มขู่ ท้าทาย หรืออยู่นิ่งเฉยของเหยื่อมีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศของบุคคลมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของเหยื่อ ที่ไม่ว่าผู้ถูกกระทาจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกหรือนิ่ง
เฉยก็สามารถทาให้ถูกคุกคามทางเพศได้
ความระมัดระวังในการสื่อสารกันระหว่างบุคคลจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะทาให้โอกาสของการเกิด
ความเข้าใจผิดในเรื่องการแสดงออกต่อกันมีน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า การที่จะให้การคุกคามทางเพศเกิดขึ้น
น้อยลง จะต้องให้ความสาคัญกับการมองการปฏิสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่าง ซึ่งอาจนามาสู่
การเกิดความคลุมเครือ ในการแสดงออกเรื่องเพศต่อกั น จนเกิดเป็นพื้นที่ สีเทาเกิดขึ้น การเคารพและ
ระมัดระวังความรู้สึกของกันและกันจึงแสดงให้เห็นถึงความเท่าทันในกติกา อคติเรื่องเพศ และการเคารพ
ในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นอย่างจริงจัง ความระมั ดระวังในการสื่อสารเรื่องเพ ศระหว่างกั นจึงท าให้
โอกาสของการรังแกคนอื่นในเรื่องเพศเกิดขึ้นน้อยลงได้
ประเด็นที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลที่ไม่กระทาการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
จากผลการวิจัยในประเด็นที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลที่ไม่กระทาการคุกคามทาง
เพศของนัก ศึก ษา ทาให้ท ราบว่านัก ศึก ษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ม องว่าการได้รับ การขัดเกลาจาก
ครอบครัวในเรื่องการแสดงออกทางเพศมีอิทธิพลต่อการไม่กระทาการคุกคามทางเพศของบุคคลมากที่สุด
เพราะระบบครอบครัวสามารถที่จะทาหน้าที่ได้ดีในการขัดเกลาบทบาทหรือการแสดงออกทางเพศของ
บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ที่มองสังคมเป็นระบบ ๆ หนึ่งที่ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ
เกี่ ยวข้องสัม พั นธ์กั น โดยแต่ละระบบต่างก็ มีโครงสร้าง (Structural) เพื่อท าหน้าที่ (Functional) ต่อ
สังคม
แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็ บข้อมูลโดยการสัม ภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่ ง
สัมพันธ์ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า เพศวิถีสามารถนาไปสู่การเกิดมาตรฐานซ้อนทางเพศของสังคม โดยเพศวิถีมี
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กติกาหลายเรื่องที่มีความคลุมเครือมาก เช่น เมื่อสองฝ่ายแอบชอบกัน ก็ไม่สามารถที่จะเดินไปบอกได้ว่า
ชอบ ทาให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความคลุมเครือต่อกัน ความคลุมเครือนี้เองที่ ทาให้มีอาณาบริเวณสีเทาอยู่มาก
นั่นคือ ความคลุมเครือในการแสดงออกเรื่องเพศต่อกัน
ประเด็นที่สี่ ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศของ
นักศึกษา
จากผลการวิจัยในประเด็นทีส่ ี่ ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีคิดของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหา
การคุ ก คามทางเพศของนั ก ศึ ก ษา ท าให้ ท ราบว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ม องว่ าการ
ตีความหมายการกระทาที่บุคคลรับรู้ โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองมีอิทธิพลต่อวิธีการเผชิญปัญหาการ
คุกคามทางเพศของบุคคลมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ ที่กล่าวว่า บุคคลจะต้องมี
การตีความก่อนตอบสนอง โดยการตีความจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคล การกระทาตอบ
โต้จึง ไม่ ใช่พ ฤติก รรมที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimulus) โดยตรง แต่เป็นกระบวนการที่ผ่านการ
ตีความ หรือการกาหนดความหมายให้สิ่งเร้าเสียก่อน
การแสดงออกของบุคคลในการเผชิญปัญหาการคุกคามทางเพศได้อย่างไม่เกิดความเข้าใจผิดต่อ
อีกฝ่าย และไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลที่เป็นฝ่ายถูกกระทาเอง มีปัจจัยสาคัญคือ ประสบการณ์การ
เรียนรู้เดิมของผู้ถูกกระทาในการนามาตีความเพื่อตอบโต้การกระทาของอีกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมและไม่
เป็นภัยแก่ตัวเอง ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้เดิมของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบุคคล
ได้รับการขัดเกลา ได้รับข่าวสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในการสังเกตบุคคล
รอบข้างและสถานการณ์แวดล้อมที่แต่ละบุคคลมีไม่เท่ากัน จึงมี ผลอย่างยิ่งต่อความสามารถในการนา
ประสบการณ์เดิมมาตีความเหตุก ารณ์หรือสถานการณ์ที่ตนกาลังเผชิญ อยู่ได้อย่างแตกต่างกัน ซึ่งการ
ตีความของบุคคลไม่ ได้ขึ้นอยู่กั บ ประสบการณ์ เดิม ของบุคคลเท่ านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กั บ บุ คลิก ภาพและ
ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตอบสนองการกระทาที่บุคคลได้รับมาที่แตกต่างกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
จากผลการวิจัยในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนักศึกษา
ทาให้ทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าประสบการณ์ในอดีตของบุคคลมีอิทธิ พลต่อการ
รับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีทางจริยศาสตร์ ที่กล่าวว่า มโน
ธรรม คือ สานึกที่มนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชาติในฐานะเป็นมนุษย์ ความสานึกนี้เป็นเสียงภายในจิตใจที่ทา
ให้เราตัดสินได้ว่าอะไรผิด อะไรถูก
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ประสบการณ์ในอดีตของบุคคลมีอิทธิพลต่อการรับรูพ้ ฤติกรรม การกระทา หรือสถานการณ์ตา่ ง
ๆ ที่ บุคคลเผชิญ และการที่ บุคคลได้รับ ข้อมู ลจากทั้ งผู้ที่ เคยเผชิญ และไม่เคยเผชิญ กั บ เหตุก ารณ์ห รือ
สถานการณ์นั้น ๆ โดยตรง เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล เนื่องจากบุคคลได้รับ
อิทธิพลทางสังคมหรือแรงกดดันจากกลุ่มที่ส่งผลทาให้บุคคลมีความคิด ความเชื่อ มีการรับรู้ที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับกลุ่มที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ที่บุคคลมี ย่อมส่งผลต่อ
การตีความพฤติกรรมของบุคคล และนาไปสู่การกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนั้น การที่บุคคลสามารถ
ตัดสินได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่นั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่การตัดสินใจเชื่อ
หรือการตอบสนองต่อเรื่องนั้น ๆ ของบุคคล
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกคุกคามทางเพศและการรับรู้
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเพศชายมีการรับรู้ว่าการสรุปเกินความจากข่าวสารหรือ
ข้อมูลที่จากัดมีอิทธิพลต่อการรับรู้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของบุคคลมากกว่ านักศึกษาเพศหญิง ซึ่ง
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นัก ศึก ษาเพศหญิงอาจมี การตีความพฤติกรรมที่เผชิญ อย่างไม่ถูกต้อง
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงควรมีโครงการฝึกอบรมหรือแนะแนวทางให้นักศึกษาทราบถึงความแตกต่างของ
การรับรู้เพื่อ ลดปัญหาของความเข้าใจผิดในเรื่องการคุกคามทางเพศ ตลอดจนมี โครงการที่ส่งเสริม ให้
คณาจารย์รับรู้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในการวางตัวที่ดีหรือแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษา และควรมี
นโยบายที่ชัดเจนว่านักศึกษาจะมีวิธีดาเนินการอย่างไรหากเกิดปัญหาดังกล่าว เช่น จะต้องรายงานกับใคร
ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนโยบายดังกล่าวต้องแจ้งให้ทราบ
อย่างทั่วถึงกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในตัวแบบสอบถามควรมีส่วนสาหรับการเขียนข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ทาแบบสอบถามได้เขียน
แสดงความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุกคามทางเพศ การถูกคุกคามทางเพศ การเผชิญกับปัญหา
การคุกคามทางเพศ และพฤติกรรมที่ผู้ทาแบบสอบถามรับรู้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ที่มีนอกเหนือจาก
ในตัวแบบสอบถาม เพื่อทราบถึงมุมมองอื่นนอกจากมุมมองของผู้จัดทาแบบสอบถาม เนื่องจากการถาม
ความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุมสิ่งที่ผู้ทาแบบสอบถามต้องการที่จะให้ข้อมูลได้ ซึ่งจะทาให้
สามารถวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยออกมาได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ความเข้ าใจในนโยบายชาติเ กี่ ยวกั บ
เศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชน
ทางการเมือ งระดับหมู่บ้านในภาคตะวันออก จากนั้นนามาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
พยากรณ์ว่าการปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงนั้นขึ้นอยู่ กับปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้าง มี
ขนาดมากน้อ ยเพี ยงใดและมี ทิ ศทางอย่างไร จึง ได้ท าการสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ที่ มี สัด ส่วนจาก
ผู้ใหญ่บ้านในภาคตะวันออก ทั้ง 7 จังหวัด จานวน 365 ตัวอย่าง มาทาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนและสถิติอื่นๆ ผลการวิจั ย พบว่า ผู้นามีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงคื อ ความรู้ความเข้ าใจในนโยบายชาติและสถานภาพทางการเงินของ
ครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถนามาเขียน
เป็นสมการที่แสดงขนาดและทิศทางได้ดังนี้ คือการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(IMP) = 2.24
+ .32 ความเข้าใจนโยบายชาติ( UND) + .07 สถานภาพทางการเงิน(FIN) ข้อเสนอแนวทางเพื่อให้
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นคือภาครัฐควรให้ความสาคัญ
กับการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้นาให้เข้าใจเกี่ยวกับการทาธุรกิจ การท าธุรกิจบริการ การท า
ธุรกิจการท่องเที่ยว การทาอุตสาหกรรมและการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นจนสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ไม่ควรทาโครงการหลายโครงการจานวนมากๆแต่ไม่ได้ผลลัพธ์
จริง หน่วยงานควรหาทางช่วยเหลือผู้นาระดับหมู่บ้านให้มีตลาดขายสินค้าที่ขายได้ราคาสูง ที่คุ้มค่า

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

147

และเป็นอาชีพที่เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างแท้จริง หน่วยงานควรเน้นหนักการทาให้ผู้นามี
สถานภาพทางการเงินของครอบครัวให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยการฝึกอบรมการทาบัญชีครัวเรือนให้
เข้าใจและสามารถนามาใช้ให้ได้อย่างแท้จริง
คาสาคัญ
ผู้นา ความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติ เศรษฐกิจพอเพียง
ABSTRACT
This research aimed to study the knowledge and understanding of national
policies on economic philosophies and other factors affecting the practices of
political leaders in Eastern Villages. and then create a mathematical equation. The
forecast was to determine what the practice of the philosophies depended on: what
factors or variables, measure how much and in what direction. The sample was
stratified to represent the villages in the 7 eastern provinces of and consisted of, 365
individuals. The data were analyzed using the multiple regression analysis
techniques, procedures, and other statistics. The results showed that the leaders
have a high level of knowledge and understanding of the national policies on the
philosophy of sufficiency economy. Considering each aspect revealed that the
practice was present in all of then except business where the understanding was less
than for the other aspect. Business and services were at a moderate level. The
factors that affected the practice of the philosophy was a deep understanding of the
national policies. The family's financial situation was a factor which also influenced to
it, both were statistically significant at the 0.0 5 . Level An equation that shows the
size and orientation can then be written as follows: compliance with the sufficiency
economy philosophy (IMP) = 2.24 + .32 understanding of national policies (UND) +
.0 7 financial situation (FIN). Recommendations and guidance to the practice of the
philosophy include a more efficient government which should give priority to the
training and transfer of knowledge to improve the understanding about businesses
(business services, business travel, industry and entrepreneurship). A better
understanding should help put thing to practice. There is no need to do a lot of
projects that will not produce valid results. The agency should find a way to help
the village leader to market products that can be sold at high prices, which can
literally help to have a rewarding career and add income to the family. Agencies
should focus on making leadership a financial situation of the family at a higher level

148

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

through training, and household accounting to help them understand better. This
could then be applied to real situations as well as training for businesses.
Keywords
Leader, Understanding, Sufficiency economy
ความสาคัญของปัญหา
ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้รับ การยอมรับ ทั้ งในแง่ก รอบความคิ ด และการปฏิ บัติใน
สังคมไทย (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2555, หน้า 44) ในการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการ
ดาเนินชีวิต มุ่งเน้นให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่
ทาอะไรเกินตัว ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550ก, หน้า 19-21) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันในทุกระดับถึงความสาคั ญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่จากการสังเกตพฤติกรรมของคนไทยในทุกระดับในเรื่องการใช้จ่าย
การอุ ป โภคบริโ ภค และการปฏิ บั ติ ต นในชีวิ ตประจ าวัน ตามความเจริ ญ ทางวัต ถุแ ละการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี สมั ยใหม่ จึงเป็นที่ส งสัยว่า คนไทยได้ ป ฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงจริงหรือไม่
อย่างไร มากน้อยเพียงใด
ผู้นาทางการเมือง จะต้องเป็นตัวอย่างของผู้นาทีม่ ีความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
มี ความละอายและเกรงกลัวต่อ การกระท าความผิดแม้ เพี ยงเล็ก น้อย (ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550ข หน้า 22-26) ผู้นาทางการเมืองระดับหมู่บ้านเป็น
กลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าผู้นาระดับอื่น และยังสามารถชักนาให้ประชาชนได้
ปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง เป็นตัวอย่างในการปฏิบั ติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ให้ประชาชนได้เห็นแล้วเลือกที่จะปฏิบัติตามผู้นาของตน
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ผู้นาทางการเมืองระดับหมูบ่ ้านมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาทางการเมืองระดับหมู่บ้านมี
หรือไม่ อย่างไร มากน้อยเพียงใด มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้นาระดับหมู่บ้านหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นา
ทางการเมืองระดับหมู่บ้าน
2.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ มีผลต่อการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาทางการเมืองระดับหมู่บ้าน
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับหมู่บ้าน ในภาคตะวันออก
ซึ่งได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้ทาการคานวณหาขนาดตัวอย่างจากประชากรการวิจัย ทั้ งหมด จานวน
4,021 คน จาก 7 จัง หวัดโดยใช้สูตรคานวณของ ยามาเน่ ( Yamane,1973:726) ที่ ระดับ ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จานวน 364.8 ซึ่งใกล้เคียง 365 ทาการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน
ได้ตัวอย่างกระจายไปตามจังหวัด 7 จังหวัด สร้างเครื่องมือวัด คือ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาจากกรอบ
แนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามตัวแปรที่ กาหนดไว้ในกรอบการวิ จัยและ
นิยามศัพ ท์โดยมีการวัดข้อ มูลระดับ Interval เป็นหลัก แบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับ ความรู้ความ
เข้าใจนโยบายชาติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตร
และชนบท ความรู้ความเข้าใจ ด้านการศึกษาและความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริม ภาคธุร กิ จ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า ทดสอบเครื่องมื อวัดตามหลัก วิชาการทั้ ง Validity และ Reliabilityอีกทั้ ง
ตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย วิเคราะห์ข้อมู ล ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ยงโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ห าค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ถดถอยพหุ แ บบขั้ น ตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ตอบค าถามการวิ จั ย
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้
ผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติ
แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความรู้ความ
เข้าใจนโยบายชาติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทั้งในภาพรวมและจาแนก
เป็นรายด้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติใน
ภาพรวมและรายด้าน
ด้าน
ระดับความ
S.D.
X
เข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรและชนบท
3.49
.77
มาก
ความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา
3.43
.74
มาก
ความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมภาคธุรกิจ
3.10
.79
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.34
.64
มาก
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จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก มี
ความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรและชนบท มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.49 รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และ
ความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมภาคธุรกิจ เป็นด้านที่เข้าใจน้อยกว่าด้านอื่นคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.10 ซึ่งถือได้ว่า อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติมี ผ ลต่อการปฏิบัติตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาว่าคุณสมบัติส่วนตัวของผู้นาและความรู้ความ
เข้าใจนโยบายชาติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับหมู่บ้านมีผล
ต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไร จึงได้นาปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนตัว
ของผู้นา ซึ่ง ได้แก่ อายุ ระดับ การศึก ษาสูงสุดของผู้นา สถานภาพทางการเงินของครอบครัวและ
ความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติม าท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณแบบ
ขั้นตอนว่ามีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไร ซึ่งผลการวิเคราะห์จะออกมา
เป็นทีละขั้นตอน จาก 1,2,…ไปเรื่อยๆ ตามที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (หากไม่มี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ก็จะแปลความได้ ว่า ไม่
มีผล) ซึ่งผลการวิเคราะห์ถดถอยปรากฏว่า ความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงและสถานภาพทางการเงินของครอบครัวมี ผ ลต่อการปฏิบั ติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับหมู่บ้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ดังตารางที่ 2.1-2.2
ตารางที่ 2.1 ลาดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Variables Entered/Removeda
ขั้นตอน
Variables
Model Variables Entered Removed
Method
1
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-toเข้าใจนโยบายชาติ
. enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).
2
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-toสถานะการเงินของ
. enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
ครอบครัว
>= .100).
a. Dependent Variable: ปฏิบัติตามหลักพอเพียง
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ตารางที่ 2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model ขั้นตอน
B
Std. Error
Beta
t
1
(Constant)
2.363
.188
12.537
เข้าใจนโยบายชาติ
.358
.055
.322 6.469
2
(Constant)
2.243
.189
11.865
เข้าใจนโยบายชาติ
.328
.055
.294 5.926
สถานะการเงินของ
.074
.022
.171 3.441
ครอบครัว
a. Dependent Variable: ปฏิบัติตามหลักพอเพียง
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Sig.
.000
.000
.000
.000
.001

ตารางที่ 2.1 แสดงลาดับ ปัจ จัยที่มี ผ ลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยลาดับแรกที่เข้ามา
ก่อน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ค่า sig นัยสาคัญในตารางน้อยกว่าหรือ เท่ากับ .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ลาดับที่ 2 คือ
สถานภาพทางการเงินของครอบครัว มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า sig นัยสาคัญ ในตารางน้อยกว่าหรือ เท่ ากับ .05) ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ เช่นเดียวกัน
ตารางที่ 2.2 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นตอนที่
1 และขั้นตอนที่ 2 ซึ่งในขั้นตอนที่ 1 มี ปัจจัยที่ เข้ามาในสมการคือความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติ
เพียง 1 ปัจจัย ส่วนขั้นตอนที่ 2 มีปัจจัยที่เข้ามาในสมการ 2 ปัจจัย คือความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ชาติ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05(ค่า
sig นัยสาคัญในตาราง เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05) และสถานภาพทางการเงินของครอบครัว มี
ผลต่อ การปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 (ค่า sig
นัยสาคัญในตาราง เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05) ซึ่งถือว่ามีผลต่อการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นลาดับรองลงมาหรือมี
อิทธิพ ลน้ อยกว่า ในขั้นตอนที่ 2 นี้สามารถนามาเขียนเป็นสมการเกี่ ยวกับ การปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ดังนี้
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง(IMP) = 2.24 + .32 ความเข้าใจนโยบายชาติ
(UND) + .07 สถานภาพทางการเงิน(FIN) หรือเขียนเป็นแบบย่อๆ คือสมการที่ 2.2
IMP = 2.24 + .32UND + .07FIN
สมการที่ 2.2 นี้สามารถอธิบายได้อีกอย่างหนึ่งคือ การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคตะวันออก ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจนโยบาย
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ชาติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานภาพทางการเงินของครอบครัวตามสัดส่วนตัวเลขที่
ปรากฏในสมการที่ 2.2
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องการปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชนทางการเมืองใน
ภาคตะวันออก สามารถสรุปประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาทางการเมืองระดับหมู่บ้าน
ในภาพรวมเมื่อแปลผลแล้วอยู่ในระดับมาก ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของเฉลิมพงษ์ ตึกขาว (2557) ที่
ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาของผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดอุทัยธานี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึง
ศึกษาภาวะผู้นาของชุมชนที่มีผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอทัพทัน ตาบลห้วยคต อาเภอห้วยคต และตาบลเขากวางทอง อาเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการลดรายจ่าย ครัวเรือนทาสวนครัว มีค่าแปลผลอยู่
ในระดับปานกลาง ด้านการเพิ่มรายได้ ครัวเรือนมีอาชีพเสริม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ครัวเรือน
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ด้านการประหยัด พบว่า
ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจาวัน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง และประสบปัญ หา มีค่ าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มของการวิจัยนี้ที่ พบว่า “ไม่สามารถลดรายจ่ายได้ มีแต่
เพิ่มขึ้น มีปัญหาด้านการตลาด ขายไม่ได้ ราคาต่า ไม่คุ้ม ไม่มีที่ขายเพราะมีคู่แข่งมาก ทาให้รายได้ไม่
เพิ่ม แต่รายจ่ายมีเพิ่ มและยังมีหนี้สินอยู่ แม้ว่าจะไม่ อยากเป็นหนี้ก็ตาม” งานวิจัยนี้สอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์ (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนาแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงประยุก ต์ใช้ในการดาเนินชีวิต : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี
ตาบลแม่ สุก อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง พบว่า สมาชิก ส่วนใหญ่ มีร ะดับ การนา ได้นาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ตนเองอยู่ในระดับมาก และสมาชิกส่วนใหญ่มี
ระดับความคิดเห็นการนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองระดับ มากที่ สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศมนพร พุทธจันทรา (2547,หน้า 51) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นใน
การดารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : จังหวัดราชบุรี พบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านการรับรูเ้ นื้อหาสาระโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาสาระของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการนา
ประโยชน์ไปใช้ และด้านการนาไปประยุกต์ใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และสอดคล้อง
กับ แนวคิดของ สุขสรรค์ กั นตะบุตร (2550 : 6-7) ได้กล่าวถึงหลักพิจ ารณาปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไว้ว่า จากการนาปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการพัฒ นาที่ สมดุลและ
ยั่ง ยืน พร้อ มรับ ต่อ การเปลี่ยนแปลงในทุ กด้าน ทั้ งด้านเศรษฐกิ จ สัง คม สิ่งแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี
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เมื่อนามาเทียบเคียงกับงานวิจัยของอานวย เหมือนวงศ์ธรรม (2556) ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้นาองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในการส่งเสริม โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง ศึก ษากรณีเขตพื้นที่
อาเภอพุท ธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า เป็นไปในแนวทางเดียวกันกล่าวคืองานวิจัยของอานวย
เหมือ นวงศ์ธรรม มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามความ
คาดหวัง และที่ปฏิบัติจริง ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคต่อการแสดงบทบาทของผู้นา
องค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่นที่ ป ฏิบัติจริงอยู่ในระดับ มาก 2) ผลการเปรียบเที ยบระดับ การแสดง
บทบาทของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามความคาดหวัง และการปฏิ บัติจริง พบว่า ระดับการแสดงบทบาทของผู้นาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามการปฏิบัติจริง สูงกว่าความคาดหวัง
3) แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาโครงการ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ า (1) ด้านกายภาพของสถานที่ ต้องมีการจัดสถานที่ไว้ เพื่อการ
ดาเนินงานของโครงการฯ ทั้งที่หน่วยงานและสาหรับกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการ (2) ด้านการบริหาร
จัดการ ควรมีก ารปรับ โครงสร้างองค์กรฯ ให้มี ห น่วยงานรับ ผิดชอบโดยตรง รวมทั้ งมี การจัดสรร
งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ และนาแนวทางการบูรณาการมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน (3) ด้านบุคลากรมีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น
ฝึกอบรม ดูงาน (4) ด้านปัจจัยภายนอก ควรมีการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของสมาชิก
และวางแผนการฝึกอบรม/ดูงาน ให้สอดคล้องกับเวลาว่างของสมาชิก ตลอดจนทาให้เกิดความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ระดับความรู้ความเข้าใจนโยบายชาติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชน
ทางการเมืองระดับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกในภาพรวม เมื่อแปลผลแล้ว อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรและชนบท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
แปลผลแล้ว อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา ส่วนความรู้ความเข้าใจ
ด้านการส่งเสริมภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย เป็ นด้านที่
เข้าใจน้อ ยกว่าด้านอื่นคือเมื่ อแปลผลแล้ว ถือได้ว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กั บ
งานวิจัยของแคทลียา บาลไธสง (2553) แม้ว่าจะไม่เหมือนกันเลยเดียว กล่าวคือ แคทลียา บาลไธสง
ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจ การเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชานิยมของผู้นาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผู้นามีค่าคะแนนความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยความเข้าใจนโยบาย
ประชานิยม พบว่าผู้นามีความเข้าใจนโยบายประชานิยมในระดับมาก และการเข้าถึงนโยบายประชา
นิยมอยู่ในระดับมาก
3. ความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูน้ าหรือมีความสัมพันธ์กับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยิ่งมี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่าใดการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงไปปฏิบัติก็จ ะยิ่งมากขึ้นเท่ านั้น ซึ่ง อาจเที ยบเคียงได้กั บ งานวิจัยของแคทลียา บาลไธสง
(2553) แม้ว่าจะไม่เหมื อนกันเลยเดียว กล่าวคือ แคทลียา บาลไธสงได้ศึก ษาเรื่องความเข้าใจ การ
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เข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชานิยมของผู้นาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบความเข้าใจ การเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังการเข้าร่วมกิ จกรรมการเรียนรู้
บูร ณาการปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง พบว่าผู้น าส่วนใหญ่ มี ความเข้าใจ และการเข้าถึง ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงเพิ่ ม ขึ้นจากเดิม อย่างมี นัยส าคัญ ที่ ร ะดับ .01 และมี ผ ลต่อการนาหลั ก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
4.ความรู้ความเข้าใจในนโยบายชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสถานภาพทางการเงิน
ของครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันและมีผลต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ได้ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(IMPLEMENTATION) กับ ความเข้าใจ
นโยบายชาติ(UNDERSTANDING) และสถานภาพทางการเงิน(FINANCIAL)ที่ปรากฎตามสมการนี้
IMPLEMENTATION = 2.24 + .32 UNDERSTANDING) + .07 FINANCIAL
จากสมการ แสดงว่า การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชนทางการเมืองระดับ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีมากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับค่าความเข้าใจนโยบายชาติ และค่า
สถานภาพทางการเงิน ตัวอย่าง สมมติว่า ต้องการทราบว่า การปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงของผู้นาชุม ชนทางการเมื องระดับ หมู่ บ้านเปรียบเทียบระหว่างอาเภอบางปะกง จั งหวัด
ฉะเชิงเทรากับ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ก็สามารถทาได้โดยนาแบบสารวจความเข้าใจนโยบาย
ชาติ และแบบสารวจสถานภาพทางการเงิน ไปให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 อาเภอนั้นกรอก รวบรวมนามาหา
ค่าเฉลี่ย แทนค่าลงในสมการ ก็จะได้เป็นค่าคะแนนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้นาชุมชนทางการเมือ งระดับหมู่บ้าน จะทากี่อาเภอก็ได้ จะทาระดับ จังหวัดก็ได้ หรือจะทาระดับ
ตาบลก็ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐควรให้ความสาคัญและควรผลักดันให้หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลทาหน้าที่
อบรม ถ่ายทอดทาความเข้าใจให้แก่ผู้นาชุมชนให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
เกี่ยวกับการทาธุรกิจ การทาธุรกิจบริการ การทาธุรกิจการท่องเที่ยว การทาอุตสาหกรรม และการ
เป็ นผู้ ป ระกอบการรายย่อ ย 2. หน่วยงานควรจะต้องคานึง ถึง การปฏิบั ติให้ ได้ผ ลจริง ด้วย ไม่ ท า
โครงการมากๆแต่ไม่ได้ผลลัพธ์จริง เช่น การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การไม่เป็นหนี้สินและการลด
หนี้ซึ่งไม่ค่อยได้ผลจริง 3. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น ประชากรกลุ่มอื่นแต่ใช้ วิธีการวิเคราะห์
เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติที่สามารถนามาสร้างเป็นสมการได้ จะได้รู้ว่าเรื่องนี้มีอะไรเป็น
สาเหตุสาคัญ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ตรงจุด
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิถีชีวิตกลุ่ม เพศทางเลือกของ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ผลการศึกษาพบว่า มี วีถีชีวิตเพศทางเลือกจ าแนกได้
2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 วิถีเ พศทางเลือก “ผู้หญิง” 2 วิถีเพศทางเลือก “กะเทย” วิถีชีวิตเพศ
ทางเลือกเพศหญิงจะคบกลุ่มเพื่อนเพศหญิง และจะเลือกแสดงออกความเป็นตัวตนกับอาจารย์ที่
สนิทใจ แตกต่างจากกะเทยจะแสดงตัวตนอย่างเสรีและเลือกคบกะเทยด้วยกัน อย่างไรก็ตามทั้งสอง
เพศทางเลือกมีการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตนจากการเลียนแบบจากสื่อโทรทัศน์ มีการสร้างวัฒนธรรม
ย่อยของกลุ่มขึ้นมา
คาสาคัญ เพศทางเลือก ผูห้ ญิง กะเทย
ABSTRACT
This article aims to study alternative sexualities in Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the Royal Patronage. Findings show that there were two types of
alternative sexualities; 1. Feminines alternative sexualities identified themselves as a
woman so they associated with female friends and trustful lecturers 2. Queers
alternative sexualities identified themselves as they are, and associated with queers.
However, both of them created their identity by imitating from social media and
created their subculture.
Keywords Alternative Sexualities, Woman, Queer
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บทนา
“เพศ” ในสังคมไทยโดยทั่วไปเข้าใจว่าเพศที่ตรงตามธรรมชาติมีเพียง 2 เพศ คือ หญิงกับ
ชาย (ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2546) ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เกิดขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่
ได้แก่ เพศทางเลือก คือ เพศวิถีของคนที่ดารงชีวิตตรงกันข้ามกั บรสนิยมทางเพศและวัฒนธรรมที่
สังคมกาหนด มีการดาเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามกับเพศชายเพศหญิง เพศทางเลือกจะเก็บซ้อนความเป็น
ตัวตนของตน จะเลือกปฏิบัติในการแสดงออกตามความคาดหวังของสังคม
ในปัจจุบัน ยังปรากฏให้เห็นว่าเพศทางเลือกยังจัดเป็นกลุ่มคนที่มีพื้นที่การแสดงทางสังคมที่
บุคคลอื่นยังไม่ได้รับการยอมรับ สังคมจึงมีมุมมองที่ทาให้เพศทางเลือกกลายเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดี ขึ้นอยู่
กับการยอมรับตัวตนการเป็นเพศในสังคมนั้น ๆ ต้องเก็บซ้อนความเป็นตัวตน สาเหตุนั้นล้วนแต่เป็น
การเบียดขับให้เพศทางเลือกต้องรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนด้อยของสังคม ไม่สามารถรับสิทธิที่เท่าเทียม
เพศชายและเพศหญิงได้ เพศทางเลือกถูกปฏิบัติให้เป็นสีสันของสังคม ถูกตีตราว่าเป็นตลกน่าขบขัน
ถูก ล้ อ เลี ย น บางครั้ ง สั ง คมก็ ดู เ หมื อนให้ ก ารยอมรับ การด าเนิ นชี วิ ต เพศทางเลื อ กในปั จ จุ บั น
มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการที่เพศทางเลือกจะสามารถใช้ชีวิตอย่างไรให้รู้สึกไม่แปลกแยกไป
จากการดาเนินชีวิตของเพศชายและเพศหญิง สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับการเป็นเพศทางเลือกใน
สังคมว่า สังคมเปิดพื้นที่ให้เพศทางเลือกการแสดงออกได้มากเพียงใด
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มเพศทางเลือก
เนื่องจากกลุ่มเพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่ต้องมีการปรับตัวในการดาเนินชีวิตเช่นเดียวกับกลุม่ คนอืน่ ทัว่ ไป
เพราะกลุ่มเพศทางเลือกมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างไปจากสังคมกาหนด ได้แก่ การดาเนินชีวิตที่แตกต่างไป
จากเพศตรงตามธรรมชาติ ฉะนั้น กลุ่ ม เพศทางเลือ ก คือ ผู้ด าเนินชี วิต นอกกรอบสัง คมและมี
ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมคนทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะเรียนรู้ บทความวิจัยชิ้นนี้จึง
ศึก ษาการใช้ชีวิตในมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่การเข้าเรียน
ทากิจกรรม เลือกคบเพื่อน เข้าพบอาจารย์ การได้รับสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สังคม
ยอมรับตัวตนการเป็นเพศทางเลือกมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาวิถีชีวิตเพศทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
แนวคิดในการศึกษา
เพศทางเลือก คือ เพศวิถีของคนที่ดารงชีวิตตรงกันข้ามกับรสนิยมทางเพศและวัฒนธรรมที่
สังคมกาหนด มีการดาเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามกับเพศชายเพศหญิง เพศทางเลือกจะเก็บซ้อนความเป็น
ตัวตนของตน จะเลือกปฏิบัติในการแสดงออกตามความคาดหวังของสัง คม จากการศึก ษาพบว่า
มีนักทฤษฎีแสดงความคิดเห็นเรื่องเพศทางเลือก ไว้ดังนี้
โคเฮน (Cohen) อธิบายวิถีชีวิตของเพศทางเลือกว่า พฤติกรรมเป็นการกระทาที่ขัดแย้งกับ
บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งกาหนดโดยผู้ใหญ่ กล่าวคือ พฤติกรรมเหล่านั้นจะเรียนรู้เฉพาะวัฒนธรรม
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ย่อยของกลุ่มตนจากการคบเพื่อน การเลียนแบบที่ตนพึงพอใจ หรือจากสื่อมวลชน ทั้งในด้านสานวน
ภาษาการแต่งกายหรือการกระทาต่าง ๆ
วูดเวิร์ด (Woodward) อธิบายอัตลักษณ์ของเพศทางเลือกว่า คือการสร้างความแตกต่าง
ซึ่งจะมองเห็นได้ในลักษณะของการแบ่งแยกออกจากกัน เช่น อัตลักษณ์ในรูปแบบของความแตกต่าง
ระหว่างเพศตรงตามธรรมชาติและเพศทางเลือก โดยมากแล้วอัตลักษณ์จะถูกสร้างขึ้นในลักษณะของ
สิ่งตรงข้ามกัน เช่น ความปกติ-ความเบี่ยงเบนจากปกติ
บัตเลอร์ (Butler) อธิบายว่า เพศสภาพทางเลือกเป็นเรื่องของ “การแสดงออก” ซึ่งเชื่อว่า
การแสดงความหมายและการแสดงออกถึงความเป็นชายและหญิงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว และไม่จาเป็นต้อง
สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ผู้หญิงและผู้ชายไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของเพศสรีระเท่านั้น
ฟูโก (Foucault) นักทฤษฎีสังคมชาวฝรั่งเศส ได้ชี้ให้เห็นว่า ความจริงเรื่องเพศถูกอธิบาย
โดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์ตัดสิน อวัยวะเพศถูกกาหนดให้เป็นเครื่องชี้วัดความเป็น
เพศ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี “รสนิยมทางเพศ” ตรงกันข้ามกับ “เพศสภาพภายนอก” เช่น กายเป็นชายแต่
ใจเป็นหญิง จะถูกตีตราว่าเป็นพวก“จิตวิปริตผิดเพศ” นาไปสู่การออกกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานใน
การกีดกันคนกลุ่มนี้ให้กลายเป็น “คนนอกคอก” ของสังคม และตกอยู่ในสถานะ “ความเป็นอื่น” ที่
ไม่เข้าพวกกับสังคมส่วนใหญ่
ในงานชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวแปรสาหรับใช้ในการศึกษาวิถีชีวิต
เพศทางเลือ กของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ดังนี้ 1.บทบาทและ
ความสาคัญของกลุ่มเพื่อน 2.สัง คมและสิ่งแวดล้อม 3.อัตลักษณ์เ ฉพาะตน 4.วัฒนธรรมย่อย ทั้ง 4
ปัจจัยนี้เป็นตัวแปรอิสระที่จะนาไปสู่การใช้ชีวิตของเพศทางเลือกได้
จากแนวทางการศึกษาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยได้รบั ความรู้เพื่อนามาสร้างเป็นกรอบในการวิจัย
ดังนี้
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
1.กลุ่มเพื่อน
2.สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.อัตลักษณ์
4.วัฒนธรรมย่อย

การดาเนินชีวิตของเพศทางเลือก
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วิธีการศึกษา
บทความวิจัยนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยหลักมีวิธีการ
นาเสนอ ดังนี้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ มู ล จากเอกสารชั้น ต้น (Primary Source) ได้แก่ เพศทางเลื อก คือ เพศวิถีข องคนที่
ดารงชีวิตตรงกันข้ามกับรสนิยมทางเพศและวัฒนธรรมที่สังคมกาหนด มีการดาเนินชีวิตที่ตรงกันข้าม
กับเพศชายเพศหญิง เพศทางเลือกจะเก็บซ้อนความเป็นตัวตนของตน จะเลือกปฏิบัติในการแสดงออก
ตามความคาดหวังของสังคม
ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพศทางเลือกในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่การเข้าเรียน ทากิจกรรม เลือกคบเพื่อน เข้าพบ
อาจารย์ การได้รับสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สังคมยอมรับตัวตนการเป็นเพศทางเลือก
มากขึ้น คือ กลุ่มตัวอย่างเพศทางเลือกจานวน 5 คน ได้แก่ 1) เก่ง (นามสมมติ) 2) เต้ (นามสมมติ)
3) บอล (นามสมมติ) 4) ปอนด์ (นามสมมติ) 5) เอิร์ธ (นามสมมติ)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้รูปแบบการศึกษาในเชิงเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์แบบกิ่งโครงสร้าง
(Semi-Structural Interview) โดยข้อคาถามปลายเปิดกับผู้ให้ข้อมูล
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของเพศทางเลือก โดยเริ่มจากการศึกษา
ถึงบทบาทการแสดงออกของเพศทางเลือกต่อกลุ่มเพื่อน อาจารย์ และลักษณะเด่นเฉพาะของเพศ
ทางเลือกทาให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตนของเพศทางเลือก อาจมีการลอกเลียนแบบจากสื่อโทรทัศน์
การแต่งกาย การประดิษฐ์ภาษา จึงทาให้เกิดวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มนั้นขึ้นมา
4. ข้อจากัดในการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นทีจะศึกษาเพศทางเลือกในรูปแบบเพศชาย ไม่ได้มุ่งเน้น
ทาการศึกษาเพศทางเลือกในรูปแบบเพศหญิง เนื่องจาก เพศทางเลือกในรูปแบบเพศชายมีบทบาท
การแสดงออกทางเพศต่อ เพื่ อ นและอาจารย์ ให้เ ห็นเป็นรู ป ธรรม และมี ลัก ษณะการแสดงออก
อัตลักษณ์เฉพาะตนเห็นได้ชัดในการทากิจ กรรมต่าง ๆ ในมหาวิท ยาลัยฯ รวมถึง ยังมีการรวมกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยของตนขึ้นมา เพื่อให้สังคมยอมรับการเป็นตัวตนของเพศมากเลือกมากขึ้น
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัย วิถีชีวิ ตเพศทางเลือกของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยพบว่า เพศสภาพทางเลือกได้นาเสนอวิถีการดาเนินชีวิต สามารถสรุปนาเสนอเป็น
เรื่องราวได้ ดังนี้
1.วีถีการดาเนินชีวิตทางเพศและนิยามความเป็นเพศในกลุ่มตนว่า “ผู้หญิง”
การมีวิถีการดาเนินชีวิตทางเพศและการนิยามศัพท์ เรียกตนเองว่า “ผู้ห ญิง ” ที่ มีความ
สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตแบบ “เพศหญิง” ทุกประการ การดาเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามตามเพศ
สรีระของตนเอง ไม่ใช้เพียงแค่ความพร้อมทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายควบคู่กันไป ทาให้ตนมีความโดดเด่นไปจากบุคคลอื่น ดังจะเห็นได้จากการเลียนแบบจากสื่อ
โทรทัศน์ มี ดาราเป็นต้นแบบที่ ตนอยากจะเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติก รรม
ทางการแสดงออกทางร่างกายและการรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อปรับสมดุลทางด้านร่างกายให้
มีความใกล้เคียงกั บผู้หญิงมากที่สุด “มองว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ทุกอย่างที่ทาก็คืออยากเป็นผู้หญิง
กินยาคุมเพื่อ ที่จ ะได้มี ฮอร์โ มนเพศหญิง กินแล้วเริ่ม มีห น้าอกขึ้นมา มีส ะโพกขึ้นมา ท าให้เ ราเป็น
เหมือนผู้หญิงมากขึ้น” (เอิร์ธ, สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2561) เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบ
เหมือนเพศหญิงแล้ว ยังพบว่ามีการแต่งกายสอดคล้องกับความเป็นเพศหญิง ไม่เพียงการแต่งกาย
เท่านั้น จิตใจต้องมีความสอดคล้อ งกั นกั บการแต่งกายควบคู่กันไป จะเห็นได้ชัดจากการแต่ง กาย
รูปแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงเข้าเรียนในรายวิชา จะมีการแต่งกายเครื่องแต่งกายผู้หญิงทุก
ประการ การทากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ และการใช้ชีวิตประจาวันจะแต่งกายเหมือนเพศ
หญิงตลอดเวลา เปรียบเสมือนว่าตนคือผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสังคม ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
บทบาทการแสดงออกความเป็นตัวตนของเพศทางเลือกกับอาจารย์ เมื่อเพศทางเลือกที่
นิยามตนว่า “ผู้หญิง” ต้องมีการเข้าพบกับอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์รายวิชาผู้สอน เมื่อมีการ
พูดคุยปฏิสัม พันธ์ การที่รับรู้ร ะบบความสัม พันธ์ดังกล่าว พวกเขาต้องปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมการ
แสดงออกให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ เหมาะสมในทางกาลเทศะให้ได้มากที่สุด ทัศนะคติของอาจารย์
ที่มีต่อนักศึกษาเพศทางเลือกจะสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งส่งผลให้นกั ศึกษา
เพศทางเลือกเหล่านั้นต้องเก็บซ้อนความเป็นตัวตน ต้องเลือกปฏิบัติการแสดงออกต่ออาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์นอกหลักสูตร แต่จะไม่เลือกปฏิบัติต่ออาจารย์ในหลักสูตร“อาจารย์ที่เป็นอาจารย์นอก
เอกเราต้องเรียบร้อย พูด “ค่ะ” ตลอด และต้องระวังเรื่องคาพูด จะไม่พูดคาหยาบคาย เพราะเราไม่รู้
ว่าอาจารย์เขาจะคิดกับเราในด้านบวกหรือด้านลบ มีอาจารย์ที่ชอบและก็ไม่ชอบ ส่วนอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์ในเอก ก็พูดคุยหยอกล้อได้ สามารถปรึกษาได้ อาจารย์เข้าในในตัวพวกเรา” (เอิร์ธ นามสมมติ
, 29 กันยายน 2561)
เมื่อพูดถึงเรื่องบทบาทการแสดงออกกับเพื่อน เพศทางเลือกทีมีการนิยามความเป็นเพศ
ทางเลือกในกลุ่มตนว่า “ผู้หญิง” จะเลือกคบกลุ่มเพื่อนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศทางเลือกด้วยกัน
เนื่องจาก ต้องการให้ตนเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัว อยากจะเรียนรู้ในการเป็นผู้หญิงว่าผู้หญิงมีการดาเนิน
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ชีวิตในแต่ละวัน จึง มีการคบกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้หญิง เพราะเพื่อนผู้ห ญิงจะเข้าใจถึงการเป็นผู้หญิง
ด้วยกันมากกว่ากลุ่มเพศทางเลือก และคอยให้คาแนะนา ปรึกษาเรื่องของผู้หญิงด้วยกันได้ดีกว่าเพศ
อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของตนเองได้ทุกเวลา “เมื่ออยู่กับผู้หญิงจะรู้สึกอุ่นใจว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ทาให้เราเป็นผู้หญิง รวมไปถึงการแสดงออกเราสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเรา
มากขึ้น”(เก่ง นามสมมุติ, 1 ตุลาคม 2561) ในการร่วมกลุ่มของเพศทางเลือกนั้น ทาให้เกิดวัฒนธรรม
ย่อยในกลุ่ม ตนขึ้น มา ที่ แตกต่า งไปจากบรรณทั ดฐาน การแต่ง กายที่ เ ป็ นอัต ลัก ษณ์เ ฉพาะกลุ่ ม
การแสดงออกที่ เ ป็นความโดดเด่นของกลุ่ม ท าให้ก ลุ่ม นั้นสามารถที่ จ ะแสดงออกได้อย่างเต็ม ที่
และเป็นที่จองตาของคนในสังคม
เมื่ อนักศึกษาเพศทางเลือก “ผู้หญิง” เข้ามารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้แล้วนั้น
ย่อมได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้ แต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเพศทางเลือกต้องการจาก
มหาวิทยาลัยฯ คือ สวัสดิการบริการด้านวัตถุ แน่นอนอยู่แล้วว่า การบริการทางด้านวัตถุ เช่น ห้องน้า
นักศึกษาเพศทางเลือกเข้ารับการใช้งานห้องน้าหญิง บางครั้งสายตาที่เพศหญิงมองยังไม่ยอมรับพวกเขา
เนื่องจากการจากเป็นเพศทางเลือกยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคมจากพื้นที่แห่งนี้ เพศทางเลือกจึงมี
ความต้องการสวัสดิการบริการด้านวัตถุ ต้องการห้องน้าของเพศทางเลือกเพิ่มขึ้นมา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการความจาเป็นต่อดาเนินชีวิตของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเพศชาย เพศหญิง และ เพศทางเลือก
2.วีถีก ารดาเนิ นชี วิต ทางเพศแบบ “เพศชาย” และนิ ย ามความเป็ นเพศของตนว่ า
“กะเทย”
การดาเนินชีวิตอีกหนึ่งรูปแบบ คือ การมีความปรารถนาที่จะดารงชีวิตตามเพศสรีระของ
ตนเอง นั้นก็คือ “เพศชาย” แต่ไม่ได้หมายความว่า จะมีแนวโน้นพฤติกรรมการแสดงออกที่สอดคล้อง
กับเพศเสรีของตน (เพศชาย) อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากวิถีการดาเนินชีวิตดังกล่าวนั้น ในด้านการแต่ง
กาย บุคลิกท่าทางพฤติกรรมการแสดงออก ล้วนเป็นการผสมสานระหว่างวิถีการดาเนินชีวิตแบบเพศ
ชายและเพศหญิง รวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นความโดดเด่นหรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา
การแต่งกายและเครื่องแต่งกายของ “กะเทย” มีความปรารถนาที่จะใช้การดาเนินชีวิตแบบ
เพศสรีระของตน ดังนั้น การแสดงออก บุคลิกท่าทาง พฤติกรรมต่าง ๆ และการแต่งกาย จะมีลักษณะ
ที่ไม่ได้บ่งบอกตัวตนว่าตนคือเพศหญิงหรือเพศชาย แต่หากเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นเพศ
หญิงและเพศชายเข้าด้วยกัน ทาให้เกิดความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ และจะเลือกการแสดงออกด้าน
กายแต่งกายตามโอกาสต่าง ๆ เมื่อเข้าเรียนส่วนมากจะแสดงความเป็นตัวตนเป็นเพศชายมากกว่ า
เครื่องแต่งกายย่อมเป็นเพศชาย ส่วนการแต่งกายเพศหญิง จะใช้ในโอกาสไปเที่ยว สังสรรค์ กินเลี้ยง
บายเนียร์ เป็นการผ่อนคลายให้กับตนเอง
ในเรื่ อ งราวของการควบคุม ความเป็นเพศทางเลื อกกั บ เพื่อ นและอาจารย์ การพูดคุ ย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิต ทั้งในด้านการเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรม สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและมีวิถีการดาเนินชีวิตได้อย่าเต็มที่มากที่สุด จะเลือก
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คบเพื่อนเพศทางเลือกด้วยกัน เมื่ออยู่กับกลุ่มเพื่อนเพศทางเลือกด้วยกัน เนื่องจากความไว้วางใจและ
การยอมรับระหว่างกันจะมีมากกว่ากลุ่มบุคคลอื่น ๆ ย่อมนาไปสู่การไว้ใจ การยอมรับความเป็นเพื่อน
มากขึ้ น ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น การพู ด คุ ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายใต้ ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาเพศทางเลื อ ก ยั ง ได้ เ ป็ น
กระบวนการที่พวกเขาได้เรียนรู้บรรทัดฐาน ค่านิยม บทบาท ทักษะ และการหล่อหลอมความเป็น
อัตลักษณ์ขอกลุ่มขึ้นมา อีกทั้งยังเป็นการเสริมกาลังที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเปิดเผย ซึ่งจะเห็น
ได้จากกรณีของปอนด์ “ช่วงรับน้องปี 1 เราก็ยังไม่กล้าแสดงออกมากเราก็ยังปิดความเป็นตัวของ
ตัวเองอยู่ พอเริ่มมาปี 2 เรามีความเป็นอิสระมากขึ้น พี่ ๆ หลายคนในชมรม เขาก็แสดงออกได้อย่าง
เต็มที่ และอีกอย่างในช่วงนั้นก็เลือกที่จะอยู่กับเพื่อนที่เป็นเหมือนเรามากกว่า ทาให้รู้สึกถึงความกล้า
แสดงออกมากขึ้น” (ปอนด์ นามสมมติ, 26 กันยายน 2561) เชื่อได้ว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการแสดงออกของเพศทางเลือก เนื่องจากการรวมกลุ่มทาให้การกายแสดงออกของเพศทางเลือก
กล้าแสดงออกมาขึ้น และการเข้าพบอาจารย์ “กะเทย” จะเลือกการแสดงออกในรูปแบบตามเพศ
สรีระของตนออกมา “ผู้ชาย” จะเก็บซ้อนความเป็นตัวตนของตนไว้ เพื่อเป็นการเคารพ และความ
น่าเชื่อถือ “อาจารย์ก็จะวางตัว เรียบร้อย แบบไม่ได้แบบพูดโผ่งผางอะไรขนาดนั้น เราก็จะให้เกียรติ
ท่านพูดลงท้ายครับ ไม่ก ล้าออกสาวเลย กลัวเขามองเราเป็นคนที่แปลกไปจากคนอื่น ” (บอล นาม
สมมติ, 24 กันยายน 2561)
การได้รับสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มเพศทางเลือก ที่เป็น “กะเทย” ต้องการได้
สวัสดิการทางจิตใจ ส่วนใหญ่ได้รับจากการมีการปฏิสัมพันธ์ขณะดาเนินชีวิตในแต่ละวันของพวกเขา
เป็นสิ่งสาคัญ การรับรู้ถึงความคิดเห็นของอาจารย์ไปทางที่ดีขึ้น การได้รับการยอมรับในความสามารถ
ความหลากหลายทางเพศที่มาจากอาจารย์และการมีพื้นที่สาหรับการแสดงออกความเป็นตัวตนและ
การมีวิธีการดาเนินชีวิตแบบเพศทางเลื อกโดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป สิ่งเหล่านั้นสะท้อนให้เห็น
ความเป็นจริงในสังคมว่า ก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะขจัดความเหลื่อมล้าและการเลือกปฏิบัติให้หมดไป
จากสังคม สิ่งที่สาคัญที่สุดในการบริการด้านการจัดการสาหรับนักศึกษาเพศทางเลือก ก็คือ “การ
สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศควบคู่กับ การเปิดพื้นที่ การให้สิท ธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคแก่นักศึกษาทุกเพศทุกวัย”
แน่นอนว่าพวกเขามีการนิยามความเป็นเพศของตนเองขึ้นมา และมีการเปิดเผยตัวตนต่อที่
สาธารณะ ย่อมทาให้เกิดการรักใคร่และการเกลียดชัง การที่สังคมได้เปิดกว้างให้เพศทางเลือกได้แสดง
วิถีการดาเนินชีวิตความเป็นตัวตนในสังคมเช่นเดียวกับเพศทางสังคมกาหนด เรื่องราวของบอลและ
เก่ง (นามสมมติ) ได้แสดงให้เห็นถึงการที่สังคมได้เบียดขัดหรือถูกประทับตราจากสมาชิกในสังคมที่มี
แบบแผนการดาเนินชีวิตที่ แตกต่างออกไปจากเพศตามธรรมชาติ ท าให้กลายเป็ นบาดแผลทางใจ
และเรื่องของจรรยาบรรณความเป็นครู ภาพลักษณ์ที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ต้องแสดงออกในการ
สอนเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ พวกเขาต้องยอมสละความเป็นตัวตน เก็บซ้อน
ความเป็นตัวของตนเองเอาไว้ ต้องแสดงออกบทบาทความเป็นเพศชายออกมา เพื่อที่จะได้เข้ารับ
การศึก ษาที่ ม หาลัยฯ แห่ง นี้ และเพื่อท าตามกฎระเบียบของทางคณะ มหาลัยฯ “ถ้าพูดถึง เรื่อง
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เสรีภาพ ที่พื้นที่ของวไลยนี้ก็มีทุกที่นี่นะ ทุกตารางนิ้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ได้กับคณะครุศาสตร์ เพราะว่าอย่าง
ที่ บ อก ต้อ งคาถึง ภาพลัก ษณ์ ความน่า เชื่ อถื อของสาขาวิช าชี พที่ เ ราเป็ นอยู่ส าคัญ ด้ว ย” (บอล,
สัม ภาษณ์ , 24 กันยายน 2561) เรื่องราวเหล่านี้ส ะท้ อนให้เ ห็นถึง การปรับ ตัวของนักศึก ษาเพศ
ทางเลือกที่สามารถดาเนินชีวิตให้อยู่ภายใต้กรอบแห่งโครงสร้างทางสังคม ที่ยังมีอิทธิพลในปัจจุบันอีก
ทั้งการแสดงออกของนักศึกษาเพศทางเลือกดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังต่ออาจารย์ทสี่ ง่
ต่อความรู้ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง บรรยากาศ
ในด้านของการเรียนการสอน ย่อมส่งผลต่อการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และศักยภาพต่อการ
ดาเนินชี วิตที่ มี ค วามเสมอภาค เท่ าเที ย มกั บ บุค คลอื่น การรับ รู้ ถึง ความคาดหวั ง ของสั ง คมต่อ ผู้
ประกอบวิชาชีพครู
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า มีวีถีชีวิตเพศทางเลือกจ าแนกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 วิถีเพศ
ทางเลือก “ผู้หญิง” 2 วิถีเพศทางเลือก “กะเทย” วิถีชีวิตเพศทางเลือกผู้หญิงจะคบกลุ่มเพื่อนเพศหญิง
และจะเลือกแสดงออกความเป็นตัวตนกับอาจารย์ที่สนิทใจ แตกต่างจากกะเทยจะแสดงตัวตนอย่าง
เสรีและเลือกคบกะเทยด้วยกัน อย่างไรก็ตามทั้งสองเพศทางเลือกมีการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตนจาก
การเลียนแบบจากสื่อโทรทัศน์ มีการสร้างวัฒนธรรมย่อย การประดิษฐ์ภาษาเป็นของตนเอง การแต่ง
กายที่เป็นลักษณะโดดเด่นที่ดัดแปลงมาจากการเลียนแบบดารา สื่อโทรทัศน์ และมีการผสมผสานการ
แสดงออกระหว่างเพศชายและเพศหญิง ให้เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตน
อภิป รายผลการศึก ษาว่ า การสะท้ อนความเป็ นตัวตนว่าเป็นเพศทางเลือกในรูป แบบ
“ผู้หญิง” และ “กะเทย” เนื่องจากจะมีวิถีการดาเนินชีวิตทางเพศอยู่ระหว่างกิ่งกลางโครงสร้างทาง
กระแสหลัก นั้นก็คือ เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งเชื่อว่าการแสดงความหมายและการแสดงออกถึงความ
เป็นชายและหญิง ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวและไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ได้
อยู่ภายใต้กฎของเพศสรีระเท่านั้น โดยเชื่อว่า เพศสภาพของชายและหญิง สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามพฤติกรรม เช่นการแต่งกาย การแสดงกริยาท่าทาง และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก
พฤติกรรมเหล่านี้ จะทาให้การแสดงความเป็นหญิงและชายมีความหลายหลาก หรือมีลักษณะเป็น
“การแสดง” มากกว่าที่ จ ะเป็นอั ตลัก ษณ์ตายตัวที่ ยึดโยงอยู่กั บ อวัยวะเพศ เช่น เพศทางเลือกที่
แสดงออกกริยาท่าทางและแต่งตัวแบบผู้หญิงจะให้ความหมายว่าตนเองเป็น “ผู้หญิง” โดยพิจารณา
จาก “พฤติกรรม” ความเป็นหญิงจึงไม่ถูกนิยามจากเพศสรีระ แม้สังคมไทยจะเปิดกว้างกับกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ แต่การเปิดกว้างนั้น ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเท่าเทียมกับคนทั่วไป หรือได้รับสิทธิเท่ าเทียมกับประชาชนคนอื่น ๆ
นอกจากนั้นคนบางส่วนในสังคมยังเห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีความผิดปกติ และต้องได้รับการแก้ไข บาง
คนมี ความรู้ ความสามารถ สามารถท าประโยชน์ม ากมาย แต่ต้อ งกลับ ทนต่อการหยามเหยีย ด
เนื่องจากเพศสภาพของตน สังคมไทยต้องทาความเข้าใจว่า อัตลักษณ์ทางเพศนั้นมีความหลากหลาย
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และทุกคนๆ ไม่ว่าจะหญิง ชาย หรือคนข้ามเพศ ก็ควรมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะเพื่อ การศึก ษาครั้ง ต่อไป ผลการศึก ษาที่ได้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่ง ของ
นักศึกษาเพศทางเลือกที่ว่าด้วยวิธีการดาเนินชีวิตและการนิยามความหมายของตัวตนในมหาวิทยาลัย
ฯ ที่ผู้ศึกษาจะสามารถเข้าถึงความเป็นตัวตนของผู้มีส่ วนร่วมในการศึกษาเท่านั้น ดังนั้น ควรศึกษา
และเปรี ย บเที ย บการบริ ก ารและการด าเนิ น ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาเพศทางเลื อ กที่ ก าลั ง ศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึก ษาจากสถาบันอื่น ๆ เพื่อเป็นการพิจ ารณาในมิ ติทางสัง คมที่ห ลากหลายมากยิ่ง ขึ้น
การศึกษาด้านการดาเนินชีวิตของนักศึกษาเพศทางเลือก จะมีเฉพาะเจาะจงในด้านผู้มีส่วนร่วมใน
การศึกษาที่เป็นนักศึกษาเพศทางเลือกที่มีเพศทางกายภาพบ่งบอกถึงความเป็นเพศชายเท่านั้น ดังนั้น
ควรที่จะศึกษานักศึกษาเพศทางเลือกที่เป็นเพศหญิง เพื่อเป็นการพิจารณาให้ครอบคลุมไปยังผู้ที่เป็น
เพศทางเลือกในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
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การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ : กรณีศึกษาพื้นที่
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
PARTICPATION IN THE WASTE MANAGEMENT OF CAMBODIANS IN THE RONG
KLUEA MARKET:CASE STUDY OF ARANYAPRATHET MUNICIPALITY AREA
ARANYAPRATHET DISTRICT,SA KAEO
ภรณ์ทิพย์ กุ่มสวัสดิ์¹ และ รัฐชาติ ทัศนัย²
Prontip Kumsawad¹ and Rattachart Thatsanai²
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 391 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson Correlation) โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษา สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาใน
ตลาดโรงเกลือ ส่วนใหญ่มีชาวกัมพูชาที่ประกอบการค้าในตลาดโรงเกลือร้อยละ 90 โดยรายได้ส่วน
ใหญ่ของไทยได้มาจากการส่งออกสินค้าจาพวก อุปโภค บริโภค อุปกรณ์ก่อสร้าง ปัญหาส่วนใหญ่เกิด
จากพฤติกรรมการทิ้งขยะของชาวกัมพูชาและชาวไทยที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือไม่ถูกสุขลักษณะ จึงทาให้
มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าศักยภาพในการเก็บขนและกาจัดขยะ ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้ง
4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รองลงมาเป็น ด้านความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการแยกขยะ ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแยกขยะ และด้านความเสมอภาค
นอกจากนี้ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในพื้นที่ การรับรู้ขั้นตอนการกาจัดขยะ ข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ พบว่า เทศบาลควรที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทางด้านรายได้
ให้กับชาวกัมพูชาโดยคานึงถึงปัจจัยของการมีส่วนร่วมในด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตลาดโรง
เกลือ และเทศบาลควรให้ความสาคัญด้านระยะเวลาในการทางานหรือการประกอบการค้า เพราะ
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อาจจะมีผลต่อ เรื่องความรู้ความเข้าใจที่ จะเป็นตัวช่วยในการส่ง เสริม ให้ชาวกัมพูชามีความเข้าใจ
ทางด้านการจัดการขยะมูลฝอย
คาสาคัญ การมีส่วนร่วม,การจัดการ,ขยะมูลฝอย

ABSTRACT
This research aimed to: 1. study the general conditions and obstacles in the
waste management of Cambodian people in the Rong Klua market: a case study of
Aranyaprathet Municipality area Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province, 2. study the
factors affecting the participation in solid waste management of Cambodians in the
Rong Klua Market: a case study of Aranyaprathet Municipality area Aranyaprathet
District, Sa Kaeo Province Data. The data were collected using a samples of 391
individuals with questionnaires as the research tool. The statistics used in the data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s
correlation coefficient (Pearson Correlation). The data were analyzed using a computer
software.
The study of the general conditions and obstacles in the waste management
of the Cambodian people in the Rong klua market revealed that Cambodians conduct
90 percent of the trade in that market. Most of the income from Thailand comes from
the export of consumer goods and construction equipment. Most of the problems
were caused by the garbage dumping behavior of Cambodians and Thais who throw
their garbage in inappropriate and unhygienic places, thus resulting in an increase in
volume beyond the capacity of local services to collect and dispose of the waste. The
factors promoting participation in all 4 areas, starting with the highest mean, were the
creation of unity, followed by knowledge and understanding of waste separation,
knowledge and understanding of waste separation, and equality. In addition, the study
revealed that the personal factors gender, age, education level, and income per month
affected the participation in the area time recognition of the garbage disposal process.
Keywords
Participation, Management, Garbage
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บทนา
ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นในท่ามกลางยุคแห่งการแข่งขันในแต่ละ
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีและด้านการเจริญเติบทางเศรษฐกิจอีกด้วย รวมทั้ง
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอัตราการใช้พื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือพื้ นที่ต่างๆนัน้ ก็
มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อการผลิต เครื่องอุโภค บริโภคและอาหาร เป็นสาเหตุที่ทาให้มีเศษของเหลือใช้ที่
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ ปัญหา
ภาวะโลกร้อน ฯลฯ (พิศิพร ทัศนา, 2558) และปัญหาที่ตามมาทางด้านขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ รวมถึงปัญหาที่สาคัญ ที่จะต้องได้รับการจักการและแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุ ก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสถานที่ศึกษาระดับชุมชนและในระดับสถานที่สาคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้
ซึ่งขาดการบริหารจัดการที่ดีขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสมและเกิดความขัดแย้งใน
การดาเนินการเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น(ประสาน ตังสิกบุตร,2542)การกาจัดขยะมูล
ฝอยอาจมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่ชาวไทยมักจะขาดความรับผิดชอบก็คือ ประชาชนมักจะผลัก
หน้าที่ให้กับเจ้าพนักงานทาความสะอาดอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้ร่วมมือในการลดปัญหาขยะและนาขยะ
มูลฝอยนั้นนากลับมาใช้ประโยชน์ แล้วควรหันมาใช้หลักการ 4 Rs เพื่อสร้างจิตสานึกต่อสังคม ได้แก่
1) ลดการใช้ลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือยใช้อย่างประหยัดและใช้เท่าที่จาเป็น 2)การซ่อมแซมการ
ซ่อมแซมวัสดุสิ่งของที่ชารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้นาน ไม่ต้องทิ้งเป็นขยะ หรือต้อง สิ้นเปลืองซื้อ
ใหม่3) การใช้ซ้าการนาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 4)การนากลับมาใช้ใหม่การนาขยะมา
แปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ใหม่การลดขยะด้วยวิธีการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ (วิกรม กรมดิษฐ์, 2554)
เทศบาลเมืองอรัญประเทศจะมีหน้าที่ในการจัดการด้านขยะมูลฝอยซึ่งจะดูแลในเรื่องของ
การเก็บขยะหรือขนขยะมูลฝอยต่างๆ รวมไปถึงการดูแลรักษาเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานต่างๆ
พื้นที่ในการกาจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ประมาณ 10 ไร่
โดยจัดตั้งอยู่ที่บ้านคลองลึก ตาบล อรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
ชลบุรี,2548) เทศบาลอรัญประเทศมีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชามีแหล่งค้าขายธุรกิจขนาดใหญ่ก็คือ
ตลาดโรงเกลือ ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็จะเป็นในเรื่องของขยะมูลฝอยปัญหามูลพิษต่างๆเพราะมีการซื้อ
ขายทาธุรกรรมในเรื่องต่างๆ ซึ่งการดูแลทาความสะอาดในตลาดโรงเกลือก็จะเป็นหน้าที่ของเทศบาล
อรัญประเทศ
ตลาดโรงเกลือ จะมีพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นชาวกัมพูชาที่เดินทางจากฝั่งปอย
เปต อาเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย เพื่อข้ามแดนที่ด่านถาวรบ้านคลองลึกมายังฝั่งไทยในตอน
เช้าเพื่อเปิดร้านขายของกันตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 20.00 น. สินค้าที่ขึ้นชื่อของตลาดโรงเกลือ ได้แก่
สินค้ามือสองนานาชนิด ทั้ง เสื้อผ้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อกันหนาว ชุดลายพราง กางเกงยีน รองเท้า
หนัง ตุ๊กตา รวมไปถึงสินค้าใหม่และสินค้า เลียนแบบที่ผลิตในประเทศเวียดนาม กัมพูชาและจีน ทั้ง
กระเป๋าถื อ สุภาพสตรี เข็ม ขั ด ฯลฯ ปัจ จุบันตลาดโรงเกลือต้องพบกั บ ปัญ หาขยะในทุ ก วันนี้จ น
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กลายเป็ นปั ญ หามลพิ ษจากขยะมู ล ฝอย ซึ่ ง เป็ นปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มที่ ท วี ความรุน แรงขึ้ นเรื่อ ยๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในเมือง รวมถึงการขยายตัวและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปริมาณขยะมูล
ฝอยที่มีเฉลี่ยได้ 50.70 ตันต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของชาวกัมพูชาหรือชาวไทยที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือไม่ถูกสุขลักษณะ จึงทาให้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
เกินกว่าศักยภาพในการเก็บขนและกาจัดขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
นั้น ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันแก้ไข
สร้างนิสัยและจิตสานึกในการรักษาความสะอาดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีมีความสะอาดเรียบร้อยสามารถสร้างโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
จากสภาพปัญ หาและความส าคัญที่ ก ล่าวมา ซึ่งประกอบผู้วิจัยนั้นได้มี ภูมิ ล าเนาในพื้นที่
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และมีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลอรัญ
ประเทศ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาในตลาด
โรงเกลือ ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลโรงเกลือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาใน
ตลาดโรงเกลือ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาใน
ตลาดโรงเกลือ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ระยะเวลา การรับรู้ขั้นตอนการกาจัดขยะเทศบาล และปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริม 4 ปัจจัย ด้านการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้านความเสมอภาค ด้านความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการแยกขยะ ด้านความตระหนักถึงสมาชิกของชุมชน มีตัวแปรตาม คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลประชากรชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้วจานวน 16,500 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีทาโรยาเน่ ที่ความคาดเคลื่อน 0.05
จานวน 391 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งเป็นคามปลายเปิดประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการเก็บและรวบรวมของ ปัญหาขยะมูล
ฝอยแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารเป็นการวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารของชาวกัมพูชา
เกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร ความถี่ของการรับรู้ข่าวสารพฤติกรรมหลังจากได้รับข่าวสารและความสนใจ
ข่าวสารของชาวกัมพูชาแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ใน การมีส่วนร่วม ในการค้นหาปัญหาในด้านต่างๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงกับชาวกัมพูชาที่อยู่ในตลาดโรงเกลือ
ในช่วงเดือน เมษายน-เดือน พฤษภาคม 2562 ผู้วิจัยได้ทาการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 391 ชุด
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาในตลาดโรง
เกลือ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นตลาดโรงเกลือ ของจัง หวัดสระแก้วที่ มี พรมแดนติดกั บ ประเทศ
กัมพูชา โดยเป็นที่รู้จัก กันว่ามี การค้าขายเสื้อผ้าสินค้ามือสองจานวนมากและมีสินค้าจากประเทศ
กัมพูชาหลากหลายชนิด มีผู้ประกอบการค้ากว่าร้อยละ 90 เป็นชาวกัมพูชา โดยรายได้ส่วนใหญ่ของ
ไทยได้มาจากการส่งออกสินค้าจาพวก อุปโภค บริโภค อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นตลาดการค้าชายแดนภาค
ตะวันออกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในอาเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จะใกล้กับ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยตลาดโรง
เกลือจะมีตลาดอยู่ 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดโรงเกลือ
ใหม่) ตลาดเทศบาล ๓ ( ตลาดโกลเดนเกต) และตลาดเบญจวรรณ โดยมีร้านค้าประมาณ 3,000 ร้าน
เป็นแหล่งจาหน่ายสินค้ามือสองนานาชนิด ในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นจะมีนักท่องเที่ยวนับพันนับ
หมื่นชีวิตโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อสินค้ามาก ซึ่งนาไปสู่ปริมาณขยะที่มี
มากขึ้นในแต่วันละเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาที่ตลาดโรงเกลือเป็นจานวนมาก ซึ่งตลาดโรงเกลือจะอยู่
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ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการทิ้งขยะของชาวกัมพูชา
หรือชาวไทยที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือไม่ถูกสุขลักษณะ จึงทาให้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเกินกว่าศักยภาพ
ในการเก็บขนและกาจัดขยะและปัญหาที่พบคือ ชาวกัมพูชายังขาดประสิทธิภาพในการดูแลขยะใน
บริเวณหน้าร้านหรือบริเวณอื่นๆอยู่ เนื่องจากประชาชนชาวกัมพูชาได้มีการประกอบการค้าหรือการ
ทาธุรกิจส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่และมีช่วงอายุประชาชนชาวกัมพูชา25-35ปี ที่ทาธุรกิจประกอบการ
ค้าอยูใ่ นตลาดโรงเกลือ ซึ่งอยู่ในช่วงวัยกาลังทางาน ปัญหาที่พบคือบริเวณภาชนะถังขยะมีกลิ่นเหม็น
เน่ามาก ซึ่งก่อให้ภาวะมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก ปัญหาภาวะโลกร้อน
2. ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกั มพูชาในตลาดโรง
เกลือ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งประชาชนชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือให้ความสาคัญในการสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนกับเทศบาล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการแยกขยะก่อนทิ้งและน้อยที่สุดคือ ท่านมี
ส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ด้านความเสมอภาค จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
ซึ่งประชาชนชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกับคนไทยซึ่งทาให้เกิดไม่เสมอภาค
ต่อกันได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ท่านได้รับความเสมอภาค
ในการปรับตัวกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆในสภาพแวดล้อมที่ใหม่ๆและน้อยที่สุดคือท่าน
ได้รับ ความเสมอภาคทางด้านการติดต่อสื่อสารและทางด้านภาษาวัฒ นธรรมกับ ผู้อื่นในเรื่องการ
จัดการขยะ
ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแยกขยะ จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งประชาชนชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ท่าน
เคยทราบหรือได้ยินในเรื่องของการแยกแยะขยะก่อนที่จะทิ้งและน้อยที่สุด คือ ท่านมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งลงภาชนะรองรับ
ด้านความตระหนักถึงสมาชิกของชุมชน จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ค่อนข้างมาก ประชาชนชาวกั ม พูชาในตลาดโรงเกลื อมี ความตระหนัก ถึงสมาชิก ของชุม ชน
เนื่องจากประชาชนชาวกัมพูชาและทางเทศบาลได้สร้างการส่วนร่วมของชุมชนระดับค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ท่านได้มีความตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชนโดยการระดมพลังความคิดเพื่อประโยชน์กับทุก คนในชุมชนตลาดโรงเกลือและน้อย
ที่สุดคือ ท่านได้มีความตระหนักถึงความร่วมมือของชุมชนในตลาดโรงเกลือที่เป็นหัวใจสาคัญของการ
พัฒนา
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยการมี ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล ฝอยของชาวกั มพูชาในตลาดโรง
เกลือ: กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของปภาวรินท์ นาจาปา(2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากงานวิจัยของนัยนา เดชะ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตาบลเลม็ด อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง งานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ มีนคร (2554)ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชน ต าบลบางนางลี่ อ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการส่วนร่วมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัยที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 4 ด้าน สามารถสรุปดังนี้
ด้านการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า มีส่วนสาคัญมากที่สุด ใน
ความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่าอาจเป็นเพราะว่าประชาชนชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือให้ความสาคัญ
ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนกับเทศบาล ดังนั้นทางเทศบาลควรสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้กับ คนในพื้นที่เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นกัน ด้านความ
เสมอภาค ผลการศึกษาพบว่า มีส่วนสาคัญ รองลงมา ซึ่ง ในความคิดเห็นของผู้วิจัย อาจเห็นได้ว่า
ประชาชนชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือเขามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันหรือต่างไปจากคนไทยซึ่งทาให้
เกิ ดปัญหาการเหยียดเชื้อ ชาติ ความกั ง วลใจ การมี อคติ ต่อกั นได้ ดังนั้นทางเทศบาลจะต้องเป็น
ศูนย์กลางทางด้านความเสมอภาคระหว่างคนไทยกับชาวกัมพูชาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย พื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแยกแยะผลการศึกษา
พบว่า ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ประชาชนชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยระดับค่อนข้างมากซึ่งชาวกัมพูชาพูดไทยได้นั้นเป็นการสื่อสารที่ดีได้ต่อ
สังคมเจ้าบ้าน ทุกคนย่อมมีการปรับเปลี่ยนในด้านความคิดทัศนคติของตนอยู่เสมอ แลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจกับผู้อื่นได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และด้านความตระหนักถึงสมาชิก
ของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่าประชาชนชาวกัมพูชาในตลาดโรง
เกลือมีความตระหนักถึงสมาชิกของชุมชน เนื่องจากประชาชนชาวกัมพูชาและทางเทศบาลได้ สร้าง
การส่วนร่วมของชุมชนโดยการระดมพลังความคิดพลังกายพลังใจและทรัพยากรต่างๆที่มีในชุมชน
ออกมาใช้ประโยชน์ในชุมชน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 4 ด้าน ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในตลาดโรงเกลือ ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการ
จัดทาโครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความต้อ งการของท่าน
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ให้กับเทศบาล แก้ไข ท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการกาจัดขยะมูลฝอย ท่านได้มีส่วนใน
การชักชวนผู้อื่นให้เข้ามามีส่วนในการร่วมกาจัดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ในความ
คิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่าประชาชนชาวกัมพูชายังได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์น้อยอยู่ในการ
จัดทาร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน จึงทาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานน้อย ดังนั้นทางเทศบาลควรคานึงถึง อายุ ระดับการศึกษาและการรับรู้ขั้นตอน
ในการกาจัดขยะ หากทางเทศบาลจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะความคิดเห็นของแต่
ละบุคคลแตกต่างกัน
2. ด้า นการมี ส่วนร่วมในการปฏิบั ติก ารผลการศึก ษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ
ค่อนข้างน้อยในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์ เช่นภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย ท่านมีส่วนร่วมในการเสียค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลกับการบริการเก็บขยะมูลฝอย ท่าน
มีส่วนร่วมในการรณรงค์การรักษาความสะอาด ท่านมีส่วนร่วมในการทาความสะอาดในบริเวณรอบๆ
ตลาดโรงเกลือ ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนที่ขยะในสถานที่ที่เทศบาลกาหนด พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ประชาชนมีจิตสานึกว่าจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล เนื่องจากเทศบาลเมืองอรัญประเทศมีการจัดเก็บขยะจากบริเวณบ้านของ
ประชาชน ที่ประชาชนทิ้งขยะเหล่านั้นเป็นประจาทุกวัน ทางเทศบาลจึงมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อนาเงินรายได้นี้มาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นเทศบาลควรให้ความสาคัญกับ อายุ รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาที่ทางานในตลาดโรงเกลือ เพราะแต่ละช่วงอายุของแต่ละบุคคลย่อมมีความคิดเห็นต่างกัน
รวมไปถึงระยะเวลาที่ทางานในตลาดโรงเกลือเขายังอาจขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการไม่
ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่มากพอ
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ท่านมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอยเช่น ขวด
แก้ว ขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ ท่านได้รับประโยชน์จากการจราจรบน
ท้องถนนในตลาดโรงเกลือ ท่านได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ดี มลพิษทางกลิ่น มลพิษทาง
สายตาที่ดีขึ้น เทศบาลได้ให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอยและมีที่สถานที่ภาชนะรองรับเพียงพอ
เทศบาลมีพนักงานเก็บกวาดทาความสะอาดและมีภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับค่อนข้างมากในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ประชาชนชาวกัมพูชาได้รับความสะดวก
จากการที่มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลรักษาความสะอาดคอยจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจาทุกวัน มีการ
วางถังขยะของเทศบาลให้ตามเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากขยะมูลฝอยทาให้
สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงามแล้วยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ นาสู่การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช่น โรคไข้เลือดออกซึ่งทุกปีมีการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องร่วมกันรักษาความสะอาด ดังนั้นทาง
เทศบาลควรคานึงถึงระดับการศึกษา เพราะการมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันก็จะนาไปสู่การการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่ต่างกัน
4. ด้านการมี ส่วนร่วมในการประเมิ นผลผลการศึก ษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ
ค่อนข้างน้อย ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ท่านได้มีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินผลของ
พนักงานรักษาความสะอาดของเทศบาล ท่านมีส่วนร่วมในการเก็บ ขนส่ง และลาเลียงขยะมูลฝอย
ของรถเก็บขยะเทศบาล ท่านได้มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อเสนอแนะในการ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

173

จัดการขยะมูลฝอยให้เทศบาลได้ทราบ ท่านมีส่วนร่วมแจ้งให้เทศบาลทราบ เมื่อพบภาชนะรองรับหรือ
ถัง ขยะของเทศบาลชารุด และไม่ เ พีย งพอต่ อการใช้ ง าน ท่ า นมี ส่ว นร่ วมในการประเมิ นผลการ
ดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อยในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ประชาชนชาวกัม พูชาได้มีส่วนร่วมในการเก็บ ขนส่ง และ
ลาเลียงขยะมูลฝอยหรือมีส่วนร่วมแจ้งให้เทศบาลทราบ เมื่อพบภาชนะรองรับหรือถังขยะของเทศบาล
ชารุดและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นเทศบาลควรคานึงถึง เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา
เพราะในแต่ละเพศ ช่วงของอายุ และรายได้ย่อมมีความคิดเห็นต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวกัมพูชาในตลาดโรง
เกลือ : กรณีศึก ษา พื้นที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อาเภอ อรัญ ประเทศ จังหวัด สระแก้ว ผู้วิจัย
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 เทศบาลควรที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทางด้านรายได้ให้กับชาวกัมพูชาที่จะมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตลาดโรงเกลือ
1.2 เทศบาลควรให้ความสาคัญด้านระยะเวลาเพราะอาจจะมีผลต่อเรื่องความรู้ความ
เข้าใจที่จะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้ชาวกัมพูชามีความเข้าใจทางด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1.3 เทศบาลควรที่ จะมีแหล่งประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ก ารทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งเพื่อให้คนในกลุ่มชุมชนตลาดโรงเกลือมีความตระหนักถึงการจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
2.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบ่อยๆครั้ง ภายในตลาดโรงเกลือ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.2 ควรมีนัดการประชุมหรือการประชาสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับชาวกัมพูชาอย่า ง
น้อยเดือนละครั้ง เพื่อสร้างมิตรไมตรีต่อกันในสังคมอันใกล้เคียงได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะกับบุคคลที่
เป็นสมาชิกเพื่อนอย่างเช่น ชาวกัมพูชา ว่าเขามีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการขยะมูลฝอยมาก
น้อยเพียงใด
2. ควรศึกษาตัวแปรเพิ่ม ปัจจัยการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่จะเป็นตัวส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษาที่ได้จะนาไปพัฒนา
ต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะ
ระเบียบวาทะศิลป์ในแต่ละยุค 2. เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบ
วาทะศิลป์ 3. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต
ผลการวิจัยพบว่า 1.พัฒนาการของหมอลาระเบียบวาทะศิลป์แบ่งออกเป็น 3 ยุค ซึ่งแต่ละ
ยุคจะมีการพัฒนาตนเองขึ้นมาเรื่อยๆ 2.รูปแบบการแสดงของหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ รูปแบบการ
แสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงคอนเสิร์ต ช่วงตลก ช่วงลาเรื่องต่อกลอน และ 3.ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ หมอลาระเบียบวาทะศิลป์มีแนวทางในการปรับตัวคือ การปรับตัวให้
เป็นไปตามยุคตามสมัย ตีโจทย์ให้แตกว่าคนผู้ชมชอบอะไร ผู้ชมติตรงไหน แล้วนาไปปรับแก้ แต่ต้อง
ปรับในระดับที่พอสมควรไม่มาก ไม่น้อยเกินไป กล้านาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรม
อีสาน เช่น การนาเอาเพลงสากลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง นามาถ่ายทอดให้ผู้ชมเห็น หมอลา
ไม่จาเป็นต้องโชว์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหมอลา แต่หมอลาสามารถนาเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ เข้ามา
ประยุกต์ให้เข้ากับศิลปะพื้นบ้านของไทยได้ ในยุคที่โซเชียลเข้าถึง หมอลาก็ต้องพัฒนาไปตามสากล ที่
กล่าวมาข้างต้น คือ ถ้าหากวงหนึ่งทา อีกวงหนึ่งนี้ไม่ทา ก็ จะเกิดการเปรียบเทียบ และส่งผลต่อการ
จ้างงานได้
ดังนั้น ภายใต้กระแสสังคมในปัจจุบัน จึงทาให้หมอลาต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดงอยู่ตลอดเพื่อให้ถูกใจผู้ชม แต่ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของ “หมอลา” เช่นเดิม
คาสาคัญ
หมอลา, การบริหาร, การเปลี่ยนแปลง, โลกาภิวัตน์
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ABSTRACT
The purpose of this research is 1. To study of the development of the Mor
Lam band in each era. 2. To study of the pattern of poem in Mor lam band. a method
of art under the change of globalization. The data was collected through documents,
interviews and observations.
The research found that, 1.) The development of Mor Lam, the art form,
divided into 3 periods, each generation will have to develop themselves continuously.
2.) The style of show of Mor Lam, the art of the rules. The format of show is divided
into 3 periods: the concert, the comedy show, the story show, following the verse.
3.) Under the current change in the era of globalization Mor Lam, a method of art, has
guidelines for adaptation, namely adaptation to the modern era also beat the problem
to see what the audience like and what they want to adjust. About the adjust has a
moderate level. Try to apply the new things with Isan culture, such as bringing
international music as part of the performance, to convey to the audience that really.
Mo Lam did not need to show only about Mor Lam because we can apply other nation
culture with Isan culture.
In an era when socialization to Mo Lam has to developed internationally, if
this band does not do this, it effected to the employment.
Therefore, under the current social trend as a result Mor Lam band have to
always adjust the style of the show to make the audience like, but we still maintain
that cannot be discarded the identity of “mor lam”
Keywords
Mor Lam, Management, Change, Globalization
ความสาคัญของปัญหา
“หมอลา” ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวอีสานของไทยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย
อดีต ตลอดจนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยการลาในยุคแรกๆ นั้นจะมีเพียงหลักฐาน
สาคัญที่ถูกค้นพบเมื่อราว 3,000 ปีก่อน คือ ภาพคนเป่าแคน ที่กาลังวาดรวดลายร่ายลาอยู่บนกลอง
มโหระทึก ที่ถูกค้นพบที่ประเทศเวียดนาม โดยนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าภาพที่ค้นพบนั้นเป็น
ภาพที่เ ป็นการบวงสรวงเทพเจ้าแห่ง การเกษตร ซึ่ง พิธีกรรมนี้ยังคงกระทามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
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ปัจจุบันในหลายๆ ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าไทในมณฑลกุ้ยโจว เช่น ไทต้ง ไทสุ่ย เป็นต้น (อรไท ผลดี อ้าง
ถึงใน ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์.2553 :68) กลุ่มชาตินี้จึงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ทางด้าน
การร้องการลาและการละเล่นเครื่องดนตรีมาเป็นเวลาหลายพันปี แต่ในทางกลับกันในประเทศไทย
พบแต่เพียงหลักฐานที่ปรากฏเป็นภาพขาวดา ประมาณราว 150 ปี ซึ่งในช่วงนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่
4 แต่หลักฐานที่พบเป็นการลาที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ เป็นภาพหญิงชายที่กาลังคุกเข่าร่ายลา
พร้อมหมอแคน และเพื่อนประมาณ 3-4 คน คอยปรบมือประกบจังหวะตาม โดยการลาหรือการเล่น
แบบนี้ ในสมัยรัชการที่ 4 เรียกว่า “ลาวแคน” (อเนก นาวิก มูล.2560 :69) ส่วนการขับร้องนั้น
เรียกว่า “แอ่ว” โดยในสมัยนั้นถือเป็นที่นิยมมาทางภาคอีสาน แต่เนื่องจากว่าการแอ่วหรือการลา
แคนนั้นเป็นวัฒนธรรมลาว ทาให้รัชกาลที่ 4 ไม่พอพระทัยจึงประกาศให้ห้ามเล่นแอ่วลาว เพราะกลัว
ว่าต่อมาจะสูญเสียการปกครองไป แต่ในระยะหลังหมอลาแคน (ลาวแคน) ก็ได้มีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทยที่ถือว่ามีพัฒนาการมาจนได้รับความเจริญรุ่งเรืองและได้รับ
ความน่าสนใจขึ้นมาเป็นลาดับ (ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์.2553 :67-70)
“หมอลากลอน” หมอลากลอนพัฒนามาจากหมอลาพื้นที่มีผู้แสดงเพียงคนเดียวที่สามารถ
ทาได้ทุกบทบาททุกตัวละคร เนื้อหาที่ลาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิทานชาดกสอดแทรก
กับวรรณคดี การลาพื้น ก็จะมีลักษณะการลาคล้ายๆ กับลาแอ่ว เป็นการลาตามงานวัดหรืองานบ้าน
ที่มีมหรสพ (พรเทพ มังธานี. 2545 อ้างถึงใน ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์. 2553 :70) จากลาพื้นที่มีผู้ลา
เพียงคนเดียว ได้พัฒนามาเป็นการลาสองคน หรือเรียกกว่าหมอลาคู่ หรือเรียกว่า หมอลากลอน
เนื่องจากว่ารูปแบบของการลานั้นมีลักษณะที่เป็นการลาโต้ตอบกัน บ้างก็เต้ยสอดแทรกเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับจังหวะและท่าทางที่มีความหมาย และผู้ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็นหมอลา ต้องเป็นผู้ที่
เก่งกล้าและมีความสามารถมีสติปัญญาที่ดีที่จะสามารถลาตอบโต้กับผู้อื่นได้ รวมถึงการคิดกลอนสด
“ด้นสด” โดยที่ไม่มีการเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย แต่ถ้าหากหมอลานั้นมีการฝึกฝนมาไม่ดีหรือไม่มี
ความชานาญก็อาจจะทาให้เกิดความอับอายหรืออาจจะไม่ได้รับค่าจ้างในงานนั้นก็ได้ ดังนั้นหมอลาจึง
ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ทั้งทางโลกและทางธรรมและการลาหมู่หรือการลาเรื่องต่อกลอนคูช่ าย
หญิงในปัจจุบันก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากรูปแบบการแสดงมีความโดดเด่นมีความ
อลังการ ตลอดจนมีนักแสดงที่ครบตามตัวละครที่ถูกกาหนดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของหมอลาพื้นที่
มีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยังคงยึดนิทานเก่ามาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี (ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์,2553 :70-72)
ในยุคไร้พรมแดนที่มีการติดต่อสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้น มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้ทั้ง
ในประเทศและสังคมระหว่างประเทศ ท่ามกลางสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทาให้
มนุษย์มีการปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีทางในการดารงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใน
ปัจ จุบัน ศิลปะในแขนงต่างๆ ที่ม นุษย์ส ร้างขึ้น ได้มี การพัฒ นาเพิ่ม ขึ้นโดยมี ก ารปรับเปลี่ยนหรือ
เพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องสังคมปัจจุบันให้มากที่สุด ซึ่งหมอลากลอนเป็นมหรสพที่ให้ความบรรเทิง
ชนิดหนึ่งของชาวอีสานทั้งไทยและลาว ซึ่งได้รับการยอมรับมาตั้งแต่สมัยก่อนๆ และเป็นต้นแบบของ
หมอลารุ่นต่อๆ มา โดยที่หมอลากลอนแบบดั้งเดิมที่มีเพียงแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ แต่ปัจจุบัน
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หมอลากลอนดังกล่าวถือว่าได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้สนใจทุกเพศทุกวัย เนื่องจากว่าใน
สมัยปัจจุบันหมอลากลอนมีการนาเครื่องดนตรีที่ทันสมัยเช่น เบส กีตาร์ กลอง แซกโซโฟน ซึ่งเป็น
เครื่องดนตรีประเภทที่หมอลาในปัจจุบันนามาประกอบกันในการบรรเลงเพื่อให้มีจังหวะทีเ่ ร้าใจ โดยที่
ไม่เน้นเนื้อหาและรายละเอียดของเพลงมากนัก เพราะปัจจุบันจะเน้นที่ความบันเทิงเพื่อให้ผู้ ชมรู้สึก
ผ่อนคลายเป็นหลัก และในส่วนของช่วงลาเรื่องต่อกลอนในแต่ละกลอนก็จะมีเนื้อหาค่อ นข้างยืดยาว
ลึกซึ้ง มีคติธรรมคาสอนและประเพณีต่างๆ อันจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยเป็นอย่าง
ดี เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่ในอนาคตจะวงหมอลาจะมีการปรับเปลี่ยนตัว
เองไปในทิศทางใดเพื่อให้ตนเองสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้ง
ที่หมอลากลอนได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นการแสดงที่ดีงาม
ดังนั้นแล้วหมอลาจะมีแนวทางการบริหารจัดการตนเองอย่างไร เพื่อให้สามารถดารงอยู่ได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบวาทะศิลป์ในแต่ละยุค
2. เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบวาทะศิลป์
3. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์
กรอบการวิจัย

- การพัฒนา/วิวัฒนาการ
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง
- การบริหารจัดการ
การดารงอยู่

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

การบริหารจัดการวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์
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วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจัยนี้เ ป็นหนึ่ง ของวิจัยเรื่อง การบริห ารจัดการวงหมอล าระเบียบวาทะศิล ป์
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วม และวิธีการสังเกต ซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร คือ เอกสารและความรู้เกี่ยวกับหมอลากลอน ความรู้เกี่ยวกับ
หมอลากลอน ประเภทของหมอลา และเอกสารคุณค่าของหมอลากลอน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด
เกี่ยวกับการดารงอยู่ ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และทฤษฏีการบริหารจัดการ
การสัมภาษณ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตัวนี้
ส่วนผู้บริหาร จานวน 1 คน ซึ่งจะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประวัติความเป็นมา ระบบการ
บริหารจัดการ รูปแบบการแสดง พัฒนาการของหมอลาคณะระเบียบวาทะศิลป์ ที่มาของกลอนลา
หรืออื่นๆ ว่าเป็นอย่างไร
ส่วนผู้แสดง จ านวน 3 คน สัมภาษณ์ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการ และผู้ถ่ายทอด
ผลงาน
ส่วนผู้ชม จานวน 10 คน เป็นการสัมภาษณ์แบบระดมความคิด ความเห็น เช่น รูปแบบ
การแสดงของหมอลาสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมปัจจุบันบ้าง สภาพแวดล้อมมีผลต่อ
การแสดงของหมอลาหรือไม่ อย่างไรบ้าง และเมื่อได้คาตอบครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยก็จะนาข้อมูลเหล่านั้น
ไปวิเคราะห์เชิงพรรณนาต่อไป
การสังเกต ผู้วิจัยลงพื้นจริงที่ในการสังเกตการแสดงของวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์
ผลการวิจัย
การบริหารจัดการวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ
วัตน์ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. พัฒนาการของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบวาทะศิลป์ในแต่ละยุค
พัฒนาการของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบวาทะศิลป์ในแต่ละยุค แบ่งออกเป็น 3 ยุค
ระยะที่ หนึ่ง พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2513 เป็นยุคของการก่อนตั้ง วงหมอล าระเบียบ
วาทะศิลป์ ก่อตั้งโดยคุณพ่อระเบียบ พลล้า ซึ่งหลังจากแต่งงานกับคุณแม่ดวงจันทร์ พลล้า โดยทั้ง
สองเป็นคนรักในด้านศิลปะการแสดงอยู่แล้ว คุณพ่อระเบียบก็เป็นพระเอกในตอนนั้น และมีคุณแม่
ดวงจันทร์เป็นนางเอกอยู่ในสังกัดเดียว เมื่อได้แต่งงานกันแล้ว จึงขอแยกตัวจากครูบาอาจารย์เพื่อมา
ตั้งวงเป็นของตัวเอง เพราะอยากทางานในด้านที่ตนเองรักจนได้ก่อตั้งวงหมอลาขึ้นมา จึงเป็นที่มาของ
คณะหมอลาชื่อ “ระเบียบวาทะศิลป์” ในปัจจุบัน
ระยะที่สอง พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2539 ช่วงนี้เป็นช่วงของการพัฒนาวงขึ้นมาจากยุคแรก
หรือยุคของการก่อตั้ง ในยุคนี้มีการประกาศรับสมัครบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งแดนซ์เซอร์ นักดนตรี
นักร้อง หมอลา เรียกได้ว่าเป็นการขยายขนาดของตัวเองเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาด้านการแสดง ให้มี
ความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น แต่การพัฒนาในช่วงนี้ก็ยังไปไม่สุดเท่าที่สามารถทาได้เนื่องจากสภาวะทาง
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เศรษฐกิจในตอนนั้น ทาให้ต้องหยุดชะงักในเรื่องของการบริหารหรือการพัฒนาตนเองออกไปก่อน แต่
ก็สามารถประคับประคองตนเองให้ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ จนก่อให้เกิดระยะที่สามขึ้น
ระยะที่สาม พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน เป็นยุคของการพัฒนาวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ ซึ่ง
ในระยะนี้จ ะเป็นการถ่ายทอดการบริห ารจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก (รุ่นที่ 2) ที่ สืบ ทอดมากจากคุณพ่อ
ระเบียบอย่างแท้จริง ในเรื่องของการบริห ารจัดการวงทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันนี้จะมีผู้บริห ารหรือผู้นา
หลักๆ อยู่ 2 ท่าน คือ คุณสุมิ ตรศักดิ์ พลล้า หรือพ่อเปีย และ คุณภักดี พลล้า หรือพ่อเอ๊ะ เป็นผู้นา
ทีมงานของคณะระเบียบวาทะศิลป์อยู่ในยุคที่ 3 นี้ (สุรพล เนสุสินธ์. 2550:127-129)
2. รูปแบบการแสดงของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบวาทะศิลป์
รูปแบบการแสดงของหมอลาเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบวาทะศิลป์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
2.1. คอนเสิร์ต ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการโชว์ตัว การนาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมความ
เป็นหมอลาออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงความอลังกาลด้าน แสง สี เสียง โดยการโชว์ในปัจจุบันจะมีการยึด
หลักที่ว่าอะไรฮิต อะไรเป็นกระแสนิยมที่คนดูแล้วทาได้ในตอนนั้น ซึ่งเป็นการนาเอาเพลงลูกทุ่งเก่าๆ
มาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการนาเพลงสากลเข้ามาประกอบการแสดง
คาว่าหมอลา ไม่จาเป็นต้องเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหมอลาเท่านั้นมาโชว์ เพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุค
ที่เปิดกว้างกระแสต่างๆ ทั่วถึง ดังนั้นแล้วในยุคที่ว่าโซเชียลมันเข้าถึงการปรับรูปแบบการโชว์ การ
แสดงก็ต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย

ภาพช่วงการแสดงคอนเสิร์ต
ที่มา : ผู้วิจัยลงพื้นที่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ บ้านผักระย่า ตาบลยางโยภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
2.2. ตลก นี้จะเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงผ่อนคลายกับท่านผู้ชม เพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะ
เอาเรื่องราวใกล้ๆ ตัว มาล้อ เลียนเพื่อให้ความสนุกสนาน เอาชีวิตจริงของเรื่องราวในปัจ จุบันมา
ถ่ายทอดให้คนได้เห็น ได้คิดว่า สถานการณ์ตอนนี้เป็น แบบไหน ส่วนมากแล้วช่วงตลกจะถือว่าเป็นอีก
หนึ่งช่วงและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเป็นหนูเป็นตาให้กับผู้ชมได้อีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
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การณรงค์ด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว การศึกษา ซึ่งทั้งหมดจะแฝงทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในช่วงตลกอีก
ช่วงหนึ่ง

ภาพการแสดงช่วงตลก
ที่มา : ผู้วิจัยลงพื้นที่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ บ้านหนองหลอด ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2.3. ลาเรื่องต่อกลอนทานองขอนแก่น ช่วงนี้ ถือเป็นช่วงสาคัญที่สุดของคาว่า หมอลา
เรื่องต่อกลอน เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นช่วงที่นาเอาบทนิทาน วรรณคดีต่างๆ มาเล่าเป็นเรื่องราวผ่าน
หมอลา ตัวแสดงแต่ละตัวให้คนดูได้เห็นภาพ นึก ภาพตามไปด้วย โดยในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความ
สนุกสนานครบรส ครบอารมณ์ มีอารมณ์สนุก อารมณ์เศร้ า อารมณ์โศก ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่าง
เป็นเรื่องเป็นราว แฝงด้วยคาคม คติสอนใจ บาปบุญคุณโทษ ความดีความชอบ ผ่านบทนิทาน

ภาพการแสดงช่วงลาเรื่องต่อกลอน
ที่มา : ผู้วิจัยลงพื้นที่
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บ้านเดื่อ ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ
3. การบริหารจัดการวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์
จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากการสัม ภาษณ์หัวหน้าวง ผู้บ ริห าร นักแสดง ผู้ชมแล้ว
สามารถสรุปได้ ดังนี้
การบริหารจัดการของวงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์ คือ การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น มีการนาเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้า
ประยุกต์ให้เข้ากับคาว่าหมอลา เช่น ในฤดูกาลปัจจุบันมีการนาเอาเพลงสากลเข้ามาถ่ายทอดบนเวที
หมอลา เพื่อปรับให้เกิดความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น หมอลาต้องมีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น รูปแบบการแสดง หมอลาต้องตีโจทย์ให้แตกว่าผู้ชมชอบอะไร แล้วนาไป
ปรับใช้หรือหมอลาต้องกล้าคิดที่จะนาเอาการแสดงแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดผู้ชมให้หันมาสนใจในการ
ชมหมอลาเพิ่มมากขึ้น เช่น การนาเอาเพลงสากลเข้ามาประยุกต์ให้เข้ากับศิลปะอีสาน และกระแส
ต่าง ๆ ในปัจจุบันมาเร็ว มีการกระจายไปอย่างทั่วถึง จากการนาเพลงสากลมาถ่ายทอดบนเวทีหมอลา
นั้น กระแสการตอบรับอยู่ในระดับ ที่ดี แต่ทั้งนี้หมอลาก็ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลัก ษณ์ของคาว่า
“หมอลา” และหมอลาต้อ งกล้าที่ จะพัฒนาตนเองให้ ทั นต่อสถานการณ์ กล่าวคือ ถ้าหมอล ามีการ
พัฒนาตลอดโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างก็สูงเช่นกัน
อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการแสดงสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของสังคม
จากการสัม ภาษณ์ก ลุ่ม เป้าหมายส่วนใหญ่จ ะเห็นได้ว่า วงหมอล าระเบียบวาทะศิล ป์มี
รูปแบบการบริหารจัดการที่ยึดสถานการณ์เป็นหลัก สถานการณ์ในตอนนั้นเป็นยังไง ยกมาสะท้อนให้
ผู้ชมได้คิด ไม่ใช่แค่ดู ไม่ให้คนดูรู้สึกว่าดูเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว แต่ทั้งหมดจะแฝงไว้ซึ่งคาคม
คติ ปลูก ฝัง สิ่ง ดีบ้าง ไม่ ดีบ้างแต่ก็ เ พื่อให้ค นดูได้แยกแยะว่าอันไหนควรท าไม่ ควรท า ผ่านนิท าน
วรรณคดี ผ่านตัวแสดงให้เ ห็นภาพชัดเพิ่ม มากขึ้น หรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้จ ะเห็นได้ว่าวงหมอล า
ระเบียบวาทะศิลป์มีการนาเองเพลงสากลเข้ามาประยุกต์ให้เข้ากับหมอลา แล้วนามาโชว์บนเวทีของ
หมอลา ซึ่งกระแสตอบรับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ฐานคนดูก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนกลุ่มวัยรุ่นอาจจะ
ยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนัก แต่ในปัจจุบันนี้ฐานผู้ชมมีทุกกลุ่ม ทั้งคนแก่ วัยรุ่น เด็ก ทุกเพศ
ทุกวัยก็สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ เบื้องบน เรื่องการพัฒนาหมอลากลอนในกระแสโลกา
ภิวัตน์ ที่ ได้ก ล่าวว่า แนวทางในการที่ จะพัฒ นาหมอล ากลอนไปในทิศทางที่เ หมาะสมกั บสภาวะ
ปัจจุบันที่แต่หมอลายังคงต้องรักษาเอกลักษณ์ รูปแบบหรือเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงไว้ คือ
แคน และปรับปรุงองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับกระแสโลกาภิวัตน์มากขึ้น ทั้งนี้ก็
เพื่อให้หมอลากลอนเป็นศิลปะชั้นสูง ที่ไม่ให้ถูกดูหมิ่นและยังเป็นการนาเสนอให้ผู้ที่ไม่เข้าใจในศิลปะ
หมอลากลอนได้เข้าใจและยอมรับมากขึ้น (อภิสิทธิ์ เบื้องบน. 2555:103) และงานวิจัยของ สุรพล
เนสุสินธุ์ เรื่องพัฒนาการการแสดงหมอลาเรื่องต่อกลอน ทานองขอนแก่นคณะระเบียบวาทะศิลป์
จังหวัดขอนแก่น ที่กล่าวว่า รูปแบบการแสดงของหมอลาระเบียบวาทะศิลป์มีการนาเอาลูกทุ่งจาก
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โทรทัศน์ ติดกระแส เข้ามาผสมผสานกับรูปแบบการแสดงหมอลาแบบดั้งเดิมนาบทเพลงลูกทุ่ง หมอ
ลา มาขับร้อง ตลอดการนารูปแบบการแสดงตลกเข้ามาผสม และเกิดการนิยมชมชอบจากผู้ชมมาก
ยิ่งขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมในศิลปะการแสดงหมอลา กล่าวคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่
ยัง คงความเป็น หมอล าโดยการอนุ รัก ษ์ก ลอนล าของคนอีส านไว้เ หมื อ นเดิม (สุ ร พล เนสุ สิน ธ์ .
2550:131)
ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้หมอลาตีตลาดบนพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้คนอีสานหรือคนทั่วไปที่ติดตาม
หมอลาอยู่ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสชมผลงานแบบใกล้ชิด ได้มีโอกาสไปสัมผัสการแสดง
ด้านหน้าเวทีอย่างจริงจัง เมื่อมีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วจะได้พูดได้ว่า หมอลาจริงๆ แล้วเป็นยังไง ทาไม
คนภาคอีสานถึงชอบดู จริงๆ แล้วนิทานที่เขาเอามาแสดงมันสื่ออะไรได้บ้าง เมื่อได้สัมผัสแล้วก็จะได้
ข้อคิดดีๆ กลับมา
2. อยากให้วงหมอลาระเบียบวาทะศิลป์เปิดโรงเรียนสอนการร้อง การลาโดยตรง เพื่อให้คน
ที่สนใจในด้านศิลปะพื้นบ้านได้มีโอกาสเรียนร้อง เรียนเต้นจากโรงเรียนหมอลาโดยตรง เพราะว่าเมื่อ
เรียนแล้ว มันสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งถ้าวงหมอลาเปิดโรงเรียนสอนตรงนี้ ได้สาเร็จ ก็เท่ากับว่า
วงหมอลาจะมีหมอลาหน้าใหม่ๆ รุ่นใหม่ๆ เข้ามาร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมหมอลากลอนของคุณ
พ่อระเบียบต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมของผู้ต้องขังกรณีศึกษาเรือนจา
จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้1. เพื่อศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
ของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง2. เพื่อศึกษาปัจจัยการให้บริการด้านความถูกต้องด้านความเพียงพอความ
เท่าเทียมด้านความรวดเร็วด้านความเป็นมาตรฐานส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่ ญาติผู้ต้องขังที่เข้ามาใช้บริการการเข้าเยี่ยมในเรือนจา
จังหวัดอ่ างทอง จานวน 200 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามมาวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา เพื่ ออธิบาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและใช้ค่าสถิติค่าความถี่(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ
Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม ผลวิจัยพบว่า
1. จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจาจังหวัด
อ่างทอง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความเป็นมาตรฐาน รองลงมา
คือด้านความถูกต้องตามกฎหมายและน้อยที่สุด คือ ด้านความพอเพียง
2. จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ใน
ระดับ มาก
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3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง ได้แก่
ปัจจัยด้านความเท่าเทียม ปัจจัยด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจัยด้านความเป็นมาตรฐานและ
ปัจจัยด้านความพอเพียง ส่วนปัจจัยด้านความรวดเร็ว ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ย ม
ผู้ต้องขังของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
คาสาคัญ
เรือนจา, คุณภาพการให้บริการ, ผู้ให้บริการ
ABSTRACT
Research the quality of the visits of inmates in the prisons of offense. The
objective of the research: 1. To evaluate the quality of your visit to the inmates of the
prison, offense second. To study the factors providing the accuracy, adequacy, equal
the speed of a standard affects the quality of service of prison offense. By sampling
the researchers used a random sampling method. The samples used in the study were
the relatives of inmates who come to visit prisons in Angthong 200 questionnaires were
analyzed using descriptive statistics. The data of respondents and the statistical
frequency (Frequency) and percentage (Percentage) Average (Mean) the standard
deviation (Standard Deviation) Multiple Regression Analysis Multiple Regression
Analysis) in order to test the relationship. Between independent variables and the
dependent variable the researchers found.
1. The factors affecting the service visit inmates of the Prison Ang found that
the overall level. On average the most. The standard is inferior to its legality, and the
minimum is sufficient
2. The study of quality of service visits to inmates that were at a high level.
The convenience of the service. The high level the performance of officials at the high
level
3. Factors affecting service visits to inmates of penal offense. Factors include
equality the factors legitimate. The factors and standards Factors sufficiency the speed
factor Does not affect the quality of services provided to inmates of prisons visited
offense.
Keywords
Prison, The quality of service, Service Provider
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ความสาคัญของปัญหา
กรมราชทั ณฑ์ เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม และทาหน้าที่ในเรื่องของการดูแล
เรือนจ าและผู้ต้อ งขัง ราชทั ณฑ์ ในคดีต่ างๆ เป็นสถานที่ ที่ ป ฏิบัติ ต่อผู้ก ระท าผิ ดให้เ ป็นไปตามค า
พิพากษาหรือคาสั่งกฎหมาย กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจาจึงเป็นสถานที่ที่สาคัญของประเทศไทยเพราะ
ในปัจจุบันมีจานวนผู้กระทาผิดเป็นจานวนมากที่ถูกกุมขังอยู่ในทัณฑสถาน ผู้กระทาผิดที่ศาลตัดสินให้
ต้องโทษจ าคุก นั้ น ถูก เรียกว่า ผู้ต้ องขัง โดยมี เ จ้าหน้า ที่ ห รื อผู้คุ ม เป็นผู้ ดูแ ลพฤติก รรมให้อ ยู่ใ น
กฎระเบียบ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่กระทาผิดให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อไม่ให้กลับมา
กระทาผิดซ้าซากอีก ผู้ต้องขังต้องดาเนินชีวิตอย่างไร้เสรีภาพต้องปฏิบัตติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ในกฎระเบียบที่กฎหมายกาหนดในขณะที่ถูกกุมขัง ผู้ต้องขังสามารถได้รับการเข้าเยี่ยมจากครอบครัว
หรือญาติมิตรได้ เพื่อได้รับข่าวสารภายนอก การเข้าเยี่ยมเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ได้รับในกฎระเบียบที่
กาหนดไว้ในปัจจุบัน
การเข้าเยี่ยมเป็นหนึ่ง ในสิท ธิพื้นฐานของผู้ ต้อ งขัง ตามหลัก สิท ธิ ม นุษยชนสากลโดยให้
ผู้ต้องขัง ที่ถูกคุมขังตามคาพิพากษาลงโทษของศาลยุติธรรม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจาได้ แม้ว่าจะ
ขาดอิสรภาพ จึงมีความจาเป็นที่ เรือนจา/ทัณฑ์สถานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจาก
ครอบครัวญาติมิตรและบุคคลภายนอกตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นั่นยังเป็นโอกาส
เดียวที่เขาจะได้รับรู้ความเป็นมาเป็นไปของโลกภายนอก เพราะในเรือนจาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เป็นสิ่งที่ถูกจากัดแม้ในความรู้สึกของคนทั่วไป เรือนจาเป็นสถานที่ที่บุคคลส่วนใหญ่ไม่มีความจาเป็น
นั้น ก็จะไม่มายังในสถานที่นี้ แต่ถ้าบุคคลใดเกิดความผิดพลาดต้องถูกกุมขังอยู่ในเรือนจา ผู้ที่ต้องการ
เข้าเยี่ยมญาติต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจาอย่างเคร่งครัด เพื่อทาการเข้าเยี่ยมได้อย่างถูก
ขั้นตอนนอกจากนี้สาหรับคนที่อยู่ข้างในแล้ว เวลาเพียง15 นาทีของการเยี่ยมอาจจะมีค่ามากและเพื่อ
เป็นการผ่อนคลายความเครียดและรักษาสายสัมพันธ์ในครอบครัว กับทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
แก่ผู้ต้องขัง ที่จะกลับไปอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษออกไปปัจจุบันครอบครัวและญาติมิตร
ของผู้ต้องขัง
เรือ นจ าจังหวัดอ่างทองเป็นราชการบริก ารส่วนภูมิ ภาค สัง กัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ ในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล และคาสั่ง
ลงโทษของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย การดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการที่ กาหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์กาหนดให้
เรือนจาจังหวัดอ่างทองสามารถควบคุมผู้ต้องขังที่มีกาหนดโทษขั้นสูงไม่เกิน 15 ปีโดยภารกิจในด้าน
การสงเคราะห์โดยการจัดสวัสดิการของผู้ต้องขังในเรื่องการให้บริการการเยี่ยมผูต้ อ้ งขังในปัจจุบนั นัน้ มี
ญาติ เ ข้า เยี่ ยม เฉลี่ย เดื อ นละ 6,000 คน เฉลี่ ย วั นละ300 คนโดยประมาณ มี ล าดั บ ขั้ นตอนที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการการเยี่ยม
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ผู้ต้องขังได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากศึกษาคุณภาพในกระบวนการการให้บริ
การการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจาจังหวัดอ่างทองเพื่อนาผลการศึ กษามาใช้เป็นแนวทางในการมา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับมาตรฐานการบริการประชาชน
ปัญหาวิจัย
1. คุณภาพกระบวนการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดอ่างทองอยู่ในระดับใด
2. ปัจจัยการให้บริการด้านความถูกต้องด้านความเพียงพอความเท่าเทียมด้านความรวดเร็ว
ด้านความเป็นมาตรฐานส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการให้บริการด้านความถูกต้องด้านความเพียงพอความเท่าเทียมด้าน
ความรวดเร็วด้านความเป็นมาตรฐานส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเรือนจา
จังหวัดอ่างทอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา คุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง กรณีศึกษา เรือนจา
จังหวัดอ่างทอง โดยจะใช้ระเบียบวิจัย เชิงปริมาณ(Quantitative Research โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่สาคัญ และครอบคลุมในเนื้อหาสาระที่สาคัญที่
ทาการศึกษาอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative Research) เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ การวิจัยได้แก่ 1. เพื่ อศึกษาคุณภาพกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจ า
จังหวัดอ่างทอง 2. เพื่อนาเสนอแนวทางการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่มีคุณภาพของเรือนจา
จังหวัดอ่างทอง
ประชากร
กลุ่มประชากร ได้แก่ ญาติผู้ต้องขังที่มาใช้บริการการเยี่ยมผูต้ ้องขัง เรือนจาจังหวัดอ่างทอง
จานวน 200 ราย
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กลุ่มตัวอย่าง
วิธีเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่าง โดยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 1 กลุ่มคือ ญาติผู้ต้องขังทีม่ าใช้
บริการการเยี่ยมผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดอ่างทอง จานวน 200 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นญาติ
ผู้ต้องขังต่อคุณภาพการบริการเรือนจาจังหวัดอ่างทอง โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อ มู ลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
สถานภาพ มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ส่วนที2่ ข้อมูลเกี่ยวกับ2 คาถามเกี่ยวกับ ข้อมูลการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ของ
เรือนจาจังหวัดอ่างทอง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ทาการสร้างแบบสอบตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้มี
ความเที่ยงตรงและครอบคลุม ทุกประเด็นที่ศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. นาแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบแล้ว ดาเนิ นการตามขั้นตอนของการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การทดสอบและการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
2. จัดทาเอกสารแบบสอบถามจานวน 200 ชุด เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3. เมื่อ รวบรวมข้อ มูล ได้ครบทั้ ง หมดตามที่ก าหนดไว้แล้ว จึงดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
- ทาการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของคาถามแต่ละชุด
- ตรวจให้คะแนนข้อมูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม
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- บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Window เพื่อนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผู้วิจัยจะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจับนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของข้อมูล
2. การลงรหัสข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากาหนดใส่รหัส
3. การวิเคราะห์ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4. การแสดงผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการของ
ผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลและทางสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดย
ใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มี 2 ส่วน ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics)
1.1 ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential Statistics)
2.1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1.คุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง อยู่ในระดับมาก
สมมติฐาน ที่ 1 คุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ทั้งด้านความสะดวกสบายใน
การใช้บริการและด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง เนื่องจาก
ญาติผู้ต้องขังส่วนใหญ่ให้ทัศนะว่า สถานที่ตั้งของเรือนจา มีความเหมาะสม สะดวกสบายและง่ายต่อ
การเดินทางมาใช้บริการ ขั้นตอนระหว่างการใช้บริการการเข้าเยี่ยมเสร็จและชัดเจนภายในเวลาที่
เหมาะสม ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลต่อคุณภาพนั้น เนื่องจาก ญาติผู้ต้องขังได้รับการ
บริการจากเจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้น และมี ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมที่จะอานวย
ความสะดวกตลอดจนเสร็จทุกขั้นตอน ซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
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(2553) หัวใจของการให้บริการ คือ ผู้ได้รับบริการ ผู้ให้ บริการต้องทาด้วยหัวใจและ รวมทั้งต้องให้
ความสาคัญกับผู้มาใช้บริการ ให้เกิดความประทับใจและเกิดความรู้ สึกต้องการมาใช้บริการซ้า การ
ให้บริการกับผู้มาติดต่อขอรับบริการจะต้องใส่ใจ เข้าใจและเข้าถึง ตัวบุคคลผู้มาขอรับบริการให้เต็มที่
เต็มเวลาและเต็มความสามารถ
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ส่วนมากอยู่ใน
ระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความถูกต้องตามกฎหมาย มีการยอมรับ
สมมติฐาน เนื่องจาก เรือนจาจังหวัดอ่างทองได้มีการกาหนดระเบียบข้อบังคับในการให้บริการการเข้า
เยี่ยมที่สอดคล้องตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์กาหนดมาตรฐานไว้ ปัจจัยด้านความพอเพียง พบว่ามี
การยอมรับสมมติฐานเนื่องจากว่าเรือนจาจังหวัดอ่างทองมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ในการอานวย
ความสะดวกสาหรับการสื่อสารระหว่างญาติกับผู้ต้องขังที่มีความเพียงพอและมีคุณภาพที่ดีประกอบ
กับเรือนจาจังหวัดอ่างทองได้จัดสรรเวลาการสนทนา ในการเข้าเยี่ยมแต่ละรอบที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของญาติผู้ต้องขัง ปัจจัยด้านความเท่าเทียม พบว่ามีการยอมรับสมมติฐาน เนื่องจาก ญาติ
ผู้ต้องขังได้รับสิทธิในการใช้บริการการเข้าเยี่ยมอย่างความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบั ติ ปัจ จัยด้านความเป็นมาตรฐาน พบว่ามี ก ารยอมรับ สมมติฐาน เนื่องจาก เรือนจ าจัง หวัด
อ่างทองได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในส่วนของการ
ให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่สามารถแก้ไขปัญหาการชารุดเสียหายของอุปกรณ์สื่อสารได้อย่ าง
รวดเร็วทาให้ไม่มีปัญหาติดขัดในการสนทนาและทาให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของญาติที่
เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเรืองจา และปัจจัยด้านความรวดเร็ว พบว่าไม่
ส่งผลต่อ คุณภาพการให้บ ริการ เนื่องจาก ลาดับระหว่างขั้นตอนในการเข้าเยี่ยมที่ เรื อนจ าจัง หวัด
อ่างทองกาหนดมีหลายขั้นตอนทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ
อภิปรายผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 อายุระหว่าง40–
49 ปีจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ระดับการศึกษา ปวช/ปวส จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
56.5 สถานภาพสมรส มีจานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รายได้ 5000-10,000 บาท มีจานวน
100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
2.ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ด้านความถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านความพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ด้านความ
เท่าเทียม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48 ความเป็นมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
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และ พบว่าคุณภาพการให้บริการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้าน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัยพบว่า ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของญาติผู้เข้ารับบริการการเข้าเยี่ยม
ผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดอ่างทองนั้น โดยรวมแล้วได้ความพึงพอใจในการกระบวนการ การจัดบริการ
การเข้าเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในกระบวนการที่เรือนจาจังหวัดอ่างทองจัดโดยถือ
เป็นการวาระหลักของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
2.ข้อเสนอแนะปฏิบัติการ
จากผลการวิจัยในปัจ จัยด้านความรวดเร็วในกระบวนการการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง เรือนจ า
จังหวัดอ่างทองมี ความล่าช้า ไม่ กระชับ เรือนจาจังหวัดอ่างทองควรปรับปรุงขั้นตอนในการขอเข้า
เยี่ยมผู้ต้องขัง ให้มีการรวดเร็วและกระชับ เพื่อสนองต่อความต้องการของญาติ
3.ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงความคิดเห็นของญาติผู้ต้องขังต่อคุณภาพ
กระบวนการการเข้าเยี่ยมของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
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บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ง นี้ มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อ 1. เพื่ อศึก ษาปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อ ความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาระดับความเครียดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย
อาเภอวังน้อ ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีดาเนินการวิจัย ใช้วิจัยเชิงปริม าณ กลุ่ ม ตัวอย่างคือ
ข้ า ราชการต ารวจสถานี ต ารวจภู ธ ร วั ง น้ อย จ าน วน 91 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ผลการศึก ษาพบว่าความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อย
(𝑋̅ =2.34) ปั จ จัย ภายในองค์ก าร ส่ งผลต่อความเครียดในการปฏิ บัติง านของข้าราชการตารวจ
ที่ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05 โดยมีความสัม พันธ์ไปในทิ ศทางเดียวกัน ( β= .751) และสามารถอธิบาย
ปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธร
วังน้อยได้ร้อยละ 56.3
คาสาคัญ
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
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ABSTRACT
The objectives of this study were to : 1) study the stress levels of police
officers at the Wang Noi Police Station, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province 2) compare the stress levels at work of the police officers at the Wang Noi
Police Station, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya province classified by
personal factors, including age, marital status, education level, average monthly
income, rank, rank at work, and experience, 3) study the internal factors including job
characteristics, roles in the organization, workplace relationship success and career
advancement in the work environment affecting the work stress levels of the police
officers at Wang Noi Police Station, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province
The research methodology was based on the quantitative research method,
and the sample group consisted of 91 police officers from the Wangnoi Police
Station. The research tool was questionnaire to collect the data which
were then analyzed using descriptive statistics and simple regression analysis.
The findings showed that the work stress levels of the police officers at the
Wang Noi Police Station, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province were
at a low level (𝑋̅ =2.34). The internal factors were related to the work stress levels of
the police officers at the significance level of 0 .0 5 and were positively correlated
(β = .751).They could explain 56.3 % of the work stress of the police officers at the
Wang Noi Police Station .
Keywords
Factors Affecting Job Stress of Police Officers
ความสาคัญของปัญหา
ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ปัญหาความเครียดได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สาคัญของคนทุก
เพศทุ ก วัย และทุ ก กลุ่ ม อาชี พ โดยเฉพาะผู้ที่ อ าศั ย อยู่ในเมื อ งหรื อจั ง หวั ดใหญ่ ๆ ที่ มี ค วามเจริ ญ
ความเครียดเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดจากการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่ทาให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายตัวไม่
สบายใจ กลัว วิตกกังวล โดยความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ข้าราชการตารวจนับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ปฏิบัติงานด้านอานวยความสะดวกและ
การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยังต้องอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งยังเป็นที่คาดหวัง
ของประชาชนจึง มี โอกาสที่จ ะเกิ ดความเครียดได้มากกว่าทุ กอาชีพ เพราะจะต้องเผชิญกับ งานที่ มี
ความกดดัน และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่รุนแรง อีกทั้งปัญหาครอบครัว เพื่อนร่วมงาน บรรยากาศในการ
ทางาน ทาให้ขาดสมดุลในการดาเนินชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้ว นแล้วแต่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คนเรา
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เกิ ดความเครียด และความวิตกกั งวล และถ้าความเครียดเกิดขึ้นเรื้อรัง ก็ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ และประสิทธิภาพในการทางาน
โดยธรรมชาติเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบจิตใจจนบุคคลสามารถรับรู้ได้ถึงภาวะเสียสมดุล มนุษย์
จะพยายามปรับเปลี่ยนสภาพทางกายและจิตใจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงเพื่อเข้าสู่
ภาวะสมดุลใหม่ หากการปรับตัวไม่สาเร็จจะก่อให้เกิดปัญหาทางกายและจิตใจแก่บุคคลนั้น (อภิชัย
มงคล 2552) ความเครี ยดที่ เ กิ ดขึ้ น ไม่ ว่าปริ ม าณมากน้ อยเพี ย งใด ปฏิ กิ ริย าการตอบสนองต่ อ
ความเครียดมัก จะแตกต่างกั นออกไปขึ้นอยู่กั บ วิธีการตีความปัญ หา และเวลาที่ใช้ในการพลิกฟื้น
เยียวยาของแต่ละบุคคล (วนิษา เรซ 2552)
ในบริบทของการปฏิบัติห น้าที่ ของข้าราชการตารวจไทย เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่ส ะท้อนถึง
ความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยเผชิญกับโครงสร้างองค์กรที่เ ปลี่ยนแปลง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่เพิ่ม มากขึ้น มี ความเสี่ยงในการปฏิบัติห น้าที่ในขณะที่ มี ร ายได้น้อย ไม่ เพียงพอต่อการดารงชีพ
ซึ่งสภาพปัญหาจากปัจจัยดังกล่าวล้วนก่อให้เกิดความเครียดกับข้าราชการตารวจไทย และจากสารวจ
สุขภาพจิตในปี 2557 พบว่ า อาชีพตารวจอยู่ในกลุ่ม อาชีพผู้ป ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆที่มีคะแนน
สุขภาพจิตสูง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
ในงานวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาปัจ จัยที่ ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจ สถานีตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิ จัยเห็นว่า ข้าราชการ
ตารวจมีความเครียดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆปัจจัยและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ทาให้ผลการปฏิบัติงานไม่มีประสิท ธิภาพ และเพื่อนาผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง ลดหรือขจัดสาเหตุที่ ก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบั ติงานของข้าราชการตารวจ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ข้าราชการตารวจมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ต่อประชาชนและประเทศชาติ
ปัญหาการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร
วังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อย
2. ระดั บ ความเครีย ดที่ ส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการต ารวจสถานี ตารวจภู ธร
วังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ ศึก ษาระดับ ความเครียดที่ ส่ง ผลต่อการปฏิบั ติงานของข้าราชการต ารวจสถานี
ตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สมมติฐานการวิจัย
1. ระดับ ความเครียดที่ ส่ง ผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร
วังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อย
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร
วังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ข้ า ราชการต ารวจสถานี ต ารวจภู ธ รวั ง น้ อ ย
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 118 คน
การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ทาการทดสอบเครื่องมือกับบุข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรคลองหลวง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 30 คน พบว่าแบบสอบถาม
มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ .967
การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คานวณวิเคราะห์ข้อมู ล
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อสรุ ป และอธิบ าย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร และการทดสอบสมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทาง
เดียว (F – test) เพื่ อ เปรียบเที ยบความแตกต่างระดับ ความเครียดของกลุ่ม ตัวอย่าง ใช้ท ดสอบ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย 2 กลุ่ ม (t-test) โดยก าหนดระดั บ ในส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ.05 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regressions Analysis) ใช้ในการทานายตัว
แปรต่างๆ ที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ข้าราชการตารวจส่วนใหญ่มี อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.7 สถานภาพสมรสแล้ว
คิดเป็นร้อ ยละ 60.4 มี ร ะดับ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.6 ระดับ ชั้นยศชั้น
ประทวน คิดเป็นร้อยละ 60.4 สายงานป้องกันปราบปราม คิดเป็นร้อยละ 34.1 อายุราชการ 20 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 37.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.5
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2.การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 : ระดับความเครียดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อย
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
รวม

𝒙
2.55
2.13
2.34

S.D.
.827
.875
.792

แปลความหมาย
น้อย
น้อย
น้อย

จากผลการศึก ษาสรุปได้ว่า ระดับ ความเครียดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.34 ถือว่าเป็นไปตามสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 2 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน
ความเครียดในการ แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig
ปฏิบัติงานภาพรวม
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
3.347
3
1.116 1.826
.148
ด้านอายุ
ภายในกลุ่ม
53.164
87
.611
รวม
56.511
90
ระหว่างกลุม่
2.122
2
1.061 1.717
.186
ด้านสถานภาพสมรส ภายในกลุ่ม
54.389
88
.618
รวม
56.511
90
ระหว่างกลุม่
.582
3
.194
.302
.824
ด้านระดับการศึกษา ภายในกลุ่ม
55.930
87
.643
รวม
56.511
90
ชั้นประทวน
n
SD
t
Sig
𝑥
ด้านระดับชั้นยศ
ชั้นสัญญาบัตร
36
2.41
.650
.703
.484
รวม
55
2.29
.876
ระหว่างกลุม่
4.263
4
1.066 1.754
.146
ด้านสายงาน
ภายในกลุ่ม
52.248
86
.608
รวม
56.511
90
ระหว่างกลุม่
2.839
3
.946
1.534
.211
ด้านอายุราชการ
ภายในกลุ่ม
53.672
87
.617
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ความเครียดในการ
ปฏิบัติงานภาพรวม

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน

แหล่งความ
แปรปรวน
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
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SS

df

MS

F

Sig

56.511
2.194
54.317
56.511

90
3
87
90

.731
.624

1.171

.325

จากผลการศึกษาพบว่าข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านสายงาน ด้านระดับชั้นยศ ด้านอายุราชการ
ด้า นรายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ น ส่ ง ผลต่ อ ความเครีย ดในการปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการต ารวจสถานี
ตารวจภูธรวังน้อย ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม (ความเครียดในการปฏิบัตงิ าน)
P-Value
Coefficients (Beta)
ปัจจัยภายในองค์การ
.000
.751*
Adjusted R Square = .563 SE.Est =.527 F = 114.839 n = 90
สรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ ดังนี้
(𝛽=.751*)
ปัจจัยภายในองค์การ

ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 ปัจจัยภายในองค์การ ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษาสรุปผลได้ว่า ปัจจัยภายในองค์การส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย ที่ระดับ นัยสาคัญ ที่ 0.05 ถือว่าเป็นไปตามสมติฐาน
โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถอธิบายปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลความเครียด
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อยได้ร้อยละ 56.3
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น (Independent variable)

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ระดับชั้นยศ
- สายงาน
ความเครียดในการปฏิบัติงานของ
- อายุราชการ
ข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร
ปัจจัยภายในองค์การ
วังน้อย อาเภอวังน้อย
- อายุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สถานภาพสมรส
- ด้านร่างกาย
- ระดับการศึกษา
- ด้านจิตใจ
- ระดับชั้นยศ
- สายงาน
- อายุราชการ
- ลักษณะงาน
- บทบาทในองค์การ
- ความสัมพันธ์ในที่ทางาน
- ความสาเร็จและ
ความก้จาวหน้
อภิปรายผลการวิ
ัย าในอาชีพ
- จากผลการศึ
สภาพแวดล้อกมในที
ษาผู้วท่ ิจางาน
ัย นาเสนอการอภิรายผลตามผลการศึกษาดังนี้
ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย
จัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา พบว่ามี ความเครียดอยู่ในระดับ น้ อย ท่ านรู้สึก กั ง วลเกี่ ยวกั บ สิ่งต่างๆ
ที่จะต้องทามากเกินไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านรู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า มี ค่าเฉลี่ยต่าสุด เนื่องจาก
ข้าราชการตารวจเป็นงานที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงและงานที่มีปริมาณมาก และบางครั้ง
ถูกเหยียดหยามจากบุคคลที่ไม่ชอบตารวจ อาจจะกระทบจิตใจและร่างกายของข้าราชการตารวจทา
ให้เกิดสภาวะความเครียด แต่มีผลกระทบในระดับน้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ เพราะว่าข้าราชการตารวจ
รู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีคุณค่าและด้วยหน้าที่ที่ต้องรักษาความสงบเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนจึงมีความ
เข้าใจในปัญ หาที่เกิดขึ้นอี กทั้ง เพื่ อนร่วมงานมีความสามั คคีกั น ไม่รู้สึกอึดอัดหรือคับข้องใจจึงรู้สึก
สบายใจกับสิ่งต่างๆ ถึงแม้ว่างานจะหนัก เสี่ยงต่ออันตรายหรือมีอุป สรรคต่างๆ ข้าราชการตารวจก็
สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ จึงทาให้มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ สหรัฐ
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ใช้บุญเรือง (2557) และ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดเป็น
ปฏิกิริยาการตอบสนองร่างกาย จิตใจความคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่ มีต่อสิ่งเร้าภายในและ
ภายนอกซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียสมดุลในการดาเนินชีวิตในสังคมได้
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวัง
น้อย จัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา แตกต่างกั น พบว่าปั จ จัยส่วนบุคคลมี ผ ลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สาคร ดางาม (2556) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวม
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ปัจจัยภายในองค์การส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.05
และมี ความสั ม พั น ธ์ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น สามารถอธิ บ ายอิท ธิพ ลปั จ จั ยส่ วนบุ คคลที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวังน้อยได้ร้อยละ 56.3 แสดงให้
เห็ น ว่ า ปั จ จั ย ภายในองค์ ก ารส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง าน ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆและวิธีการจัดการความเครียด
เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาเหตุที่ทาให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจให้
อยู่ในความเหมาะสม
2. ควรจะมี ก ารศึก ษาตรวจสอบระดับ ความเครียดในการท างานขององค์ก รเป็ นระยะ
เพราะความเครียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัญหาและปัจจัยต่างๆที่มากระทบ
3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เจาะลึก เพื่อให้มีข้อมูลที่แม่นยาและ
น่าเชื่อถือ
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แนวทางการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
FOOD MANAGEMENT GUIDELINES AND PROMOTE EARLY CHILDHOOD NUTRITION
GUIDELINES IN BAN RAJAKRAM CHILD DEVELOPMENT CENTER, BANG SAI DISTRICT,
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
ณธนน ภรณีโชติดารงค์1 และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรื่อง2
Natanon Porraneechotidamrong1 and Chairat Wongkitrungroueng2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการดาเนินงานด้านการ
จัดการอาหารและส่ง เสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อทาการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การดาเนิน งานของศูนย์ ฯ จานวน 12 คน โดยการน าข้อมูลที่ ได้ม าวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า 1) ศูนย์ฯ มีการจัดการอาหารมื้อกลางวัน ตามหลักโภชนาการ ทั้ง 5 หมู่
2) มี ก ารประเมิ น การเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก ในศู น ย์ ฯ ทุ ก ๆ 3 เดื อ น และมี ก ารส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ให้ กั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 3) เด็กในศูนย์ฯ มีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 71.43 และรูปร่างอ้วน,
เริ่มอ้วน ร้อยละ 15.52 4) ศูนย์ฯ ได้รับการถ่ายโอนอานาจมาจากกรมพัฒนาชุมชน 5) อาสาสมัคร
สาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทุกเดือน 6) ชุมชนและผู้ปกครอง มีการเลี้ยงดูแบบตามใจและขาด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการ
ปัญหาการดาเนินงานของศูนย์ ฯ คือ ยังไม่มีนโยบายด้านการจัดการอาหารและส่งเสริม
โภชนาการที่ชัดเจน และผู้ปกครองยังขาดการส่วนร่วมและความรู้ในเรื่องดังกล่าว บริบทพื้นที่จะเป็น
แบบกึ่งเมือง เป็นเขตโรงงาน มีร้านค้าชุมชนและร้านค้าสะดวกซื้อจานวนมาก ซึ่งทาให้เด็กสะดวกต่อ
การเลือกซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์เป็ นอย่างมาก ซึ่งผู้เลี้ยงดูตามใจเด็ก ไม่อยากขัดใจและตัดความ
ราคาญ
จึงเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมด้านการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย
ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย 2) โครงการ
การจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
คาสาคัญ :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, แนวทางการดาเนินงาน, การจัดการอาหาร, การส่งเสริมโภชนาการ
1 นิสิตปริญญาโทสาขาการบริหารและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
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Abstract
This study is a qualitative research, aims to study operations in food
management and promoting early childhood nutrition of Ban Rajakram Child
Development Center, Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya. Data were collected using
the interview form. To conduct in-depth interviews with 12 people involved in the
operation of the Center. The data were analyzed by content analysis, the results of
the study showed that 1) The Center Have lunch management That has 5 nutritional
values for all children. 2 ) There is an assessment of the growth of children in the
center every 3 months and information is forwarded to the District Health Promotion
Hospital 3) Children in the center With a slender figure of 71.43 percent and fat and
getting fat 1 5 .5 2 percent. 4 ) The center executive has been transferred from the
Department of Community Development. 5) Public health volunteers visiting
community every month. 6) Community and parents lack knowledge about food
management and promote early childhood nutrition and have an indulgence
Problems in operation of the Center are There is no Cleary policy to
manage food and promote early childhood nutrition. And parents still lack
participation and knowledge. The area context is semi-urban, factory area. There are
many community shops and convenience stores, which makes children convenient
to buy food that is lack nutrition. Also, the parents who raise the children have an
indulgence because when the children cry, they Did not want to displease the
children offend and cut off the nuisance
Therefore, propose ways to participate in food management and promote
early childhood nutrition. 1 ) Organize activities to promote the eating behavior
adjustment of preschool children in the Center 2) Food Management Program and
Early Childhood Nutrition Promotion By participating in all sectors
Keyword:
Child Development Center, operational guidelines, food management,
nutrition promotion
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บทนา
เด็กปฐมวัยช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สาคัญต่อพัฒนาการการเรียนรู้ เนื่องจาก
เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง เป็นระยะที่
เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด เป็นวัยของการพั ฒนาและเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คมและ
สติปัญญา ดังนั้น เด็กปฐมวัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ สาคัญ ในการวางรากฐานสาหรับการพัฒนาให้เด็กเติบโต
อย่ างมีคุ ณ ภาพเป็ น ทรัพ ยากรที่ มี คุณ ค่ าของประเทศชาติ ต่อ ไป ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แผนพั ฒ นาเด็ กและ
เยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564 ที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความ
มั่นคง แข็งแรง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ แต่สถานการณ์ ภาวะโภชนาการเด็กไทย ช่วงอายุ 0 - 5 ปี
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2557) พบว่า เด็กมีปัญ หาในด้าน
การเจริญเติบโต และปัญหาสุขภาพ ซึ่งเด็กมีภาวะเตี้ย ร้อยละ 11.1 เด็กมีภาวะผอม ร้อยละ 6.2 เด็กมี
ภาวะอ้วน ร้อยละ 9.9 และเด็กฟันผุ ร้อยละ 92 จากการสารวจของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
กรมอนามัย (2560) พบว่า สถานการณ์พัฒนาการเด็กไทย ช่วงอายุ 3 - 5 ปี เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ร้อยละ 25.33
แต่ ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม จากสั ง คม
เกษตรกรรมเป็นสั งคมอุตสาหกรรมและสังคมสารสนเทศมากขึ้น ลักษณะครอบครัวเปลี่ยนแปลงจาก
ครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว บิดาและมารดาต้องทางานนอกบ้าน ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึง
เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับบิดามารดาของเด็กวัย 2 - 5 ปี ที่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรด้วยตนเองได้มีโอกาส
ให้บุตรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เติบโตตามวัย พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ในลาดับขั้น
ต่อไป วรางคณา อินทโลหิต (2553) โดยอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยสู่
การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมของสถาบันและองค์กรที่มีส่วนสาคัญในฐานะของแหล่งข้อมูล
ด้านการจัดการอาหารและการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อปลูกฝังการรับประทาน
อาหารที่ ดี ต่ อสุ ขภาพส าหรับ เด็ ก ปฐมวัย ประกอบด้ว ย 4 ส่ วน ได้ แก่ ครอบครัว ศู น ย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล โดยเฉพาะทางด้านอาหาร
และโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สมอง ระบบประสาทและสติปัญญา
อย่างไรก็ต าม การจัด การอาหารและการส่ง เสริม โภชนาการที่ ดีเป็น สิ่ง ที่ จาเป็น สาหรับ เด็ ก
ปฐมวัย เยาวรัตน์ รัตน์นันท์ (2557) เด็กปฐมวัยจาเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญ ญา โดยเด็กปฐมวัยจะต้องได้รับการส่งเสริม
การเจริญ เติบโต โดยการรับประทานอาหารและการดูแ ลสุขภาพที่เหมาะสม ส่ง เสริม การเรียนรู้และ
พัฒนาการที่สมวัย ซึ่งกระบวนการดูแลเด็กปฐมวัยนั้น นอกจากจะเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บิดา มารดาแล้ว สกาวรัตน์ เทพรักษ์ และคณะ (2560) การจัดการอาหารและการส่งเสริมโภชนาการ ควร
จะได้รับความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาหรือสถานศึกษาต่างๆ
บุคคลากรทีมสุขภาพ ชุมชน และองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยการบริหารจัดการขององค์กร
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ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนและหน่ วยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ในการจั ด การอาหารและการส่ ง เสริ ม
โภชนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครอบครัวและชุมชน มีศักยภาพในการดูแลเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีมีคุณภาพในอนาคต
ผู้วิ จัย จึงมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการด าเนิ น งานและปั ญ หาด้า นการจัด การอาหารและการ
ส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ตาบลราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาวิจัยในกลุ่มเด็กปฐมวัย ที่เป็นกาลังหลักของประเทศชาติในอนาคต โดย
ทาการศึ กษาวิจัยแบบกรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นการศึกษาเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริง มีก ารรวบรวมเอกสารมา
นาเสนอให้ท ราบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งข้อมูลต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ เหตุก ารณ์ ที่ ศึกษา โดยการเลือกกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาเป็ น แบบเฉพาะเจาะจง แบบกรณี ศึ ก ษาเดี่ ย ว ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จะใช้ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต การศึกษาแบบกรณีศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาการดาเนิน
ของศูน ย์พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ผู้ ปกครอง ครอบครัว ชุม ชน องค์ กรปกครองท้อ งถิ่น และหน่ วยงานต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ นาผลการศึ กษาวิจัยที่ ได้ไปประยุก ต์ใช้ประโยชน์ในการต่อ ยอดการท างาน เพื่อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา เพื่อสร้างเด็ก
ปฐมวัยที่มสี ุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพ นาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการดาเนินงานด้านการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โดยการใช้ เครื่ อ งมื อ แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
interview) ผู้ วิจัย ใช้ หั วข้ อแนวการสัม ภาษณ์ (Guideline Interview) เป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็ บ ข้อ มู ล
แต่ละกลุ่ม และข้อคาถามแต่ละกลุ่มจะมีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน ใช้คาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายและตรงตามวัตถุประสงค์
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มี
การประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล
และสัมภาษณ์ จากสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม จานวน 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มผู้บริหาร (ผู้อานวยการกองการศึกษา, นักวิชาการ) ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครู/ ผู้ดูแล
เด็ก, แม่ค รัว) กลุ่มงานด้านสาธารณสุข (ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบล, อาสาสมัค ร
สาธารณสุข) กลุ่มผู้นาชุมชน และกลุ่มผู้ปกครอง จานวน 12 คน
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หลังจากสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการตรวจสอบ
ข้อมูล แบบสามเส้า ด้ านข้อ มูล โดยพิ จารณาแหล่ งเวลา แหล่ งสถานที่ และแหล่ง บุค คลที่ แตกต่ างกั น
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่า งทั้ง 5 กลุ่ม แล้วเขียนอธิบายความ
คิดเห็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยใช้การอ้างอิงกับทฤษฎีที่ได้จากการตรวจสอบเอกสาร หรืองานวิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยวิเคราะห์แบบอุปนัย เขียนอธิบายตามประเด็นคาถาม
ที่ใช้ ในการสั มภาษณ์ เพื่ อ อธิ บ ายข้ อมู ล ความเห็ น ของประชากรที่ ท าการศึ กษาทั้ ง 5 กลุ่ ม (Analytic
Induction) การวิเคราะห์โดยจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
อุป นั ย มาเขี ย นอธิ บ ายและจั ด หมวดหมู่ ข องข้ อ มู ล โดยแยกข้ อ มู ล ตามประเด็ น วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงทั่วไป และปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดย
แยกข้อมูลตามประเด็นและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย
สื่ออนไลน์ และการถอดเทปสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล นามาวิเคราะห์และตีความตามประเด็น นา
ข้อมูลที่ได้มาอธิบายและจัดเรียงเป็นประเด็น พร้อมทั้งอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมเอกสาร เช่น แผนการดาเนินงานของเทศบาล ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของเทศบาลตาบลราชคราม แผนปฏิบัติงานประจาปี
และแผนปฏิบัติการ 3 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ข้อมูลการประเมินการเจริญเติบโต การชั่ง
น้าหนัก และวัดส่วนสูงของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ มาตรฐานการดาเนินงานด้านโภชนาการและการ
เจริญเติบโต ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอาหารสาหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม
จากการศึ ก ษา พบว่ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นราชคราม มี ก ารจั ด การอาหารตาม หลั ก
โภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ ปริม าณอาหารเพียงพอตามวัยของเด็ก ผ่านการใช้โปรแกรม Thai School
lunch เพื่อคานวณปริมาณอาหารดิบในแต่ละวัย โดยมีการกาหนดเมนูอาหารเป็นแบบรายสัปดาห์ และ
รายการอาหารล่วงหน้า 1 เดือน เมนูอาหารมีความหลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ซ้ากันในรอบ 1
สัปดาห์ โดยอาหารเป็นทั้งกับข้าว ขนมหวานและผลไม้ตามฤดูการตามบริบทพื้นที่ ในอาหารจะมีส่วนผสม
ของน้ามัน เนย และกะทิ อย่างน้อย มื้อละ 1 อย่าง เมนูอ าหารกลางวันของศูนย์ฯ จะมีส่วนผสมของผัก
ทุกวัน มีตับ เลือด ไข่และเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ศูนย์ฯ มีการจัดอาหารว่างที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ให้กับเด็กมีการดื่มนมอย่างน้อยคนละ 1 กล่อง/คน/วัน ศูนย์ฯ มีสถานที่จัดเตรียมอาหาร
มีห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ แยกเป็นสัดส่วน มีการใช้ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ส้อม
ขนาดตามมาตรฐานของกรมฯ การเลือกใช้วัตถุดิบจะเป็นแบบซื้อจากตลาดสด โดยพ่อค้าแม่ค้า จะนามา
ส่งให้ที่ศูนย์ฯ และที่เด็กๆ ปลูกเอง และคนในชุมชนนามาขายให้ ซึ่งวัตถุดิบที่นามาประอาหารจะใช้ แบบ
วันต่อวัน
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แต่ ใ นสถานการณ์ ค วามเป็ น จริ ง เด็ ก ในการดู แ ลของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นราชคราม
รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บางส่วน เพราะ เด็กบางคนมีการเลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ
เช่น เฟรนฟราย ไก่ทอด ข้าวเหนียว หมูย่าง ขนมกรุบกรอบ น้าอัดลม เป็นต้น ซึ่งอาจจะทาให้ เด็กกลุ่มนี้
เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินได้ ในส่วนของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องทางานโรงงาน เด็กส่วนใหญ่
จะได้รับการเลี้ยงดูจาก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทาให้เรื่องของการจัดการอาหาร จะมีอยู่ 2 แบบ คือ 1)
เด็กอาจจะได้รับสารอาหารเกิน 2) เด็กอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ (ขาดสารอาหาร) โดยมีสาเหตุ
มาจากการเลี้ยงดูที่เกิดจากการตามใจ ผู้เลี้ยงดูจะมีความเชื่อที่ว่า ถ้าเป็นเด็กอ้วน ก็จะบอกว่า อ้วน แล้ว
น่ารักดี ส่วนเด็กผอม ก็จะเชื่อว่าเป็นเพราะ พันธุกรรม ซึ่งไม่ยอมเชื่อว่าเป็นเพราะ การขาดสารอาหาร
และการไม่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการจัดการอาหารให้กับเด็กอย่างจริงจัง
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม มีวิธีการดูแลเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) จะมีการ
สอนเด็กเกี่ยวกับโทษของอาหารที่ไม่มีประโยชน์ คือ ขนมกรุบกรอบ น้าหวาน น้าอัดลม ไก่ทอด อาหาร
สาเร็จรูป และการปรุงอาหารให้กั บเด็กที่ ไม่เน้น น้ามั นเป็นเป็ นส่วนผสมของอาหารทอด ผัด และการ
ปิ้งย่าง ครู/ ผู้ดูแลเด็ก จะมีการให้เด็กออกกาลังกายเป็นประจา เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และมี
ร่างกายที่สมส่วนตามวัย
ส่วนวิธีการดูแลเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์ (ผอม) จะมีการเสริมไข่และนมให้กับเด็ก
และครู/ ผู้ดูแลเด็ก จะพยายามกระตุ้นเด็กระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน ส่วนผสมของอาหารจะ
มีการเพิ่มไขมัน เนย ในอาหาร และส่งเสริมให้เด็กออกกาลังกายเป็นประจา เพื่อให้เด็กสุขภาพแข็งแรง
และมีร่างกายที่สมส่วนตามวัย
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม
จากการบันทึกผลการเจริญเติบโต ฝ่ายธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม (2562) พบว่า
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม มีจานวน 161 คน เด็กมี น้าหนักตามเกณฑ์ ร้อยละ 70.81
เด็กมีส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.12 เด็กสมส่วน ร้อยละ 71.43 เด็กอ้วนและเริ่มอ้วน ร้อยละ 15.52
เด็กผอมและค่อนข้างผอม ร้อยละ 9.93
จากข้ อมู ล การประเมิน การเจริญ เติ บ โตของเด็ กปฐมวัย จะเห็ นได้ ว่า ปั ญ หาทางด้ านภาวะ
โภชนาการเกินในเด็กปฐมวัย มีแนวโน้มค่อนข้างสูง และยังคงเป็นปัญหาที่ต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน
ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ด้านการบริหารงาน
จากการศึ ก ษา พบว่า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ านราชคราม ได้ รับ การถ่า ยโอนอ านาจมาจาก
กรมการพั ฒ นาชุมชน ตามพระราชบัญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก ร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งศูนย์ฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุค ลากร ด้านงบประมาณ และด้าน
วิชาการ เช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
จากการศึกษา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ได้รับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน
จาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหารเสริม (นม) ราคา 7.77 บาท/คน/วัน จานวน 260 วัน
และค่าอาหารกลางวัน ราคา 20 บาท/คน/วัน จานวน 245 วัน และศูนย์ฯ มีสหกรณ์ร้านค้าประจาศูนย์ฯ
เองด้วย ซึ่งทาให้ทางศูนย์ฯ ไม่มีปัญหาเรื่องของการบริ หารจัดการทางด้านงบประมาณ เนื่องจาก ศูนย์ฯ
จะมีรายได้จากสหกรณ์ เป็นกองทุนสารองประจาศูนย์ฯ
มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร
จากการศึก ษา พบว่า ศู นย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ก บ้ านราชคราม จะมี ก ารแบ่ ง บุ ค ลากรออกเป็ น 2
ประเภท คือ 1) พนักงานท้องถิ่น 2) พนักงานจ้างเหมาตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ครูจะ
เป็นพนักงานท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้กาหนดหน้าที่การรับผิดชอบส่วนงาน โดยที่ศูนย์ฯ จะมี
หัวหน้าศูนย์ฯ และคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นผู้กาหนดเมนูอาหารประจาเดือน และประจาสัปดาห์รวมกัน
ส่วนผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว) จะเป็นแบบพนักงานจ้ างเหมาตามภารกิจ โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ผู้ประกอบอาหาร จะมีการตรวจร่างกายประจาปีทุกปี
มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จากการศึกษา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม มีการจัดพื้นที่ใช้สอยแยกเป็นสัดส่วน
ชัดเจน มีความปลอดภัยและเพียงพอเหมาะสมกับการประกอบอาหารและรั บ ประทานอาหาร พื้น ที่
สาหรับรับประทานอาหารมีความสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างที่เหมาะสม อุปกรณ์ เครื่องใช้
เพียงพอและมีขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก ห้องรับประทานอาหารจะมีแม่บ้านทาความสะอาดทุ กครั้งหลังที่มี
การใช้งาน สถานที่ประกอบอาหาร/ ห้องครัว มีความสะอาดเป็นระเบียบ โต๊ะสาหรับการเตรียมอาหารมี
ความสูง ได้ม าตรฐาน 60 เซนติ เมตร อุป กรณ์ เครื่องใช้ เป็น สแตนเลส มี อ่างล้างภาชนะ แยกเป็น ช่อ ง
จานวน 3 ช่อง มีชั้นวางสแตนเลสสาหรับคว่าถาดอาหารที่ล้างเสร็จแล้ว เขียง มีด จะมีการใช้แยกตาม
ประเภทอาหาร
มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
จากการศึกษา พบว่า ด้านโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราช
คราม ใช้แนวทางการดาเนิน งานโภชนาการในศูนย์พั ฒ นาเด็กเล็ก ของกรมอนามัย โดยแบ่ง งานด้าน
โภชนาการที่ ส าคั ญ ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1) ด้ า นการจั ดการอาหารสาหรั บ เด็ ก 2) การเฝ้ าระวั ง การ
เจริญเติบโตของเด็ก
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ด้านการจัดการอาหารสับหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม มีการจัดอาหารหลัก 5 หมู่
การปรุงอาหารมีการใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนด้วยทุกครั้ง เช่น เกลื อไอโอดีน น้าปลา
ไอโอดีน และใน 1 สัปดาห์ ในการปรุงประกอบอาหารจะมีการเสริมธาตุเหล็กประมาณ 1 – 2 มื้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ได้ดาเนิน งานตามมาตรฐานการดาเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์ ฯ ได้ รั บ การประเมิ น และเฝ้ า ระวั ง ภาวะ
โภชนาการโดยการชั่ งน้ าหนั ก และวั ดส่ วนสู ง ทุก 3 เดื อน และมี ก ารส่ง ต่ อ ข้อ มู ลรายงานผลเรื่อ งการ
เจริญ เติบโตให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ เพื่อวางแผนการดาเนินงานและเฝ้าระวังและติดตามการ
เจริญเติบโต การติดตามประเมินผลการดาเนินงานโภชนาการ ในกรณีที่เด็กมีการเจริญเติบโตดี จะมีการ
ติดตามโดยการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ทุก 3 เดือน ส่วนในกรณีเด็กอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
(น้าหนักค่อนข้างน้อย เตี้ย ผอม หรือเสี่ยงต่อภาวะอ้วน ท้วม ติดตามโดยการชั่งน้าหนักทุกเดือน และวัด
ส่วนสูง ทุก 3 เดือน โดยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม จะมีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคานวณ
ภาวะโภชนาการ โดยสถาบันวิจัย โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU-ThaiGrowth) เพื่อทาการดูว่า
เด็ก มีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร ภาวะโภชนาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่ง เด็กอาจจะมีภาวะ
โภชนาการเหมื อนเดิม แต่การเจริญเติบ โตของเด็ กเปลี่ยนแปลงไปในทิ ศทางดี ขึ้น เท่ าเดิ ม หรือแย่ล ง
จะเห็นได้ว่า ข้อมูลภาวะโภชนาการ ของเด็กที่ศูนย์ฯ ปี 2561 มีภาวะโภชนาการสมส่วน ร้อยละ 71.43
เริ่มอ้วน อ้วน ร้อยละ 15.52 และพบว่า เด็กสูง ดี สมส่วน ร้อยละ 70.81 ซึ่งภาวะโภชนาการ สูงดี สม
ส่วน ของเด็กในศูนย์ฯ มีระดับภาวะโภชนาการ สูงดี สมส่วน มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยที่
กาหนดไว้ที่ ร้อยละ 54 แสดงว่า ศูนย์ฯ มีการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีพอสมควร
อภิปรายผล
การดาเนินงานด้านการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุ บัน พบว่า เด็กมีน้าหนักตามเกณฑ์ ร้อยละ
70.81 เด็กมีปฐมวัยส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 80.12 เด็กรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 71.43 เด็กอ้วนและเริ่ม
อ้วน ร้อยละ 15.52 เด็กผอมและค่อนข้างผอม ร้อยละ 9.93 จะเห็นได้ว่า เด็กที่มีน้าหนักตามเกณฑ์ จะมี
ความใกล้เคียงกับเด็กที่มีรูปร่างสมส่วน และรองลงมาจะเป็นเด็กที่อ้วนและเริ่มอ้วน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฐิติธันยา นิธิสินพุ ฒิชัย, ธีระ ฤทธิรอด (2557) ศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้านโภชนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เก็บข้อมูลด้านการดาเนินงาน ปัญ หาและการเสนอแนวทางการพัฒ นาการดาเนินงานด้านโภชนาการ
รวมทั้งการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และกลุ่มผู้ปกครอง พบว่า เด็กปฐมวัยมีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ
89.80 เริ่ม อ้ วนและอ้ วน ร้อ ยละ 8.10 ครู/ ผู้ ดูแ ลเด็ ก และแม่ ค รัว มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจและทั ก ษะ
เกี่ยวกับ การกาหนดเมนูอ าหารที่มี คุณ ค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และการส่ งเสริมโภชนาการที่
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เหมาะสมตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข มีการลงพื้นที่ ตรวจ
เยี่ยมบ้านของเด็กและคนในชุมชนทุก 1 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาหาร
และส่งเสริมโภชนาการเด็ก ส่วนในผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่ จะมีอาชีพรับจ้าง ทางานโรงงาน ต้อง
ออกไปทางานนอกบ้านทาให้ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูลูก ทาให้อาหารที่เด็กจะได้รับประทานในช่วงเช้าจะ
เป็นอาหารที่หาได้ง่าย เช่น ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารประเภททอด หรือขนมในร้านสะดวกซื้อ และส่วน
ใหญ่การเลี้ยงดูเด็ก ก็จะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งการเลี้ยงดูก็จะเป็นแบบตามใจ เด็กก็จะเลือกรับประทาน
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ขนมกรุบกรอบ ลูกอม น้าอัดลม ไส้กรอก ไก่ทอด เป็นต้น และเด็กกลุ่มนี้ก็จะ
ไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ ปล่อยให้เด็กเล่นเกมส์ ดูโทรทัศน์และไม่ยอมออกกาลังกายเมื่ออยู่บ้าน
ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกินและมีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาอีกด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีรวัลย์ ศิรินาม (2561) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทาการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและการบันทึกน้าหนักและส่วนสูงของเด็ก ผลการวิจัย พบว่า เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อ ยละ 7.1 ภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 81.8 และภ าวะ
โภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 11.1 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก คือ ปัจจัยความรู้
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของครอบครัว ปัจจัยเจตคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของครอบครัว
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารของครอบครัว
แนวทางการด าเนิ น งานการจัด การอาหารและส่ ง เสริม โภชนาการเด็ก ปฐมวัย กลุ่ม ผู้บ ริ หาร
จะต้องมีการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางด้านการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประเด็นหลัก และมีการจัดทาแผนโครงการ และจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร จัดสภาพแวดล้อม
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับอาหารและการส่งเสริมโภชนาการ มีการกาหนดโครงสร้างคณะทางานด้าน
อาหารและโภชนาการ และมีการติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มครู/ ผู้ดูแลเด็ก
ทางเทศบาลฯ จะมี การส่ งเสริม สนั บสนุน การพั ฒ นาบุ คลากรทางการศึก ษา ให้ มีค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานทั้งทางด้านการศึ กษาและทางด้านโภชนาการ รวมถึงส่งเสริมให้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
การสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่มีความปลอดภัยกับ เด็ก การจัดทาสื่อนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับอาหาร และจัดท า
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการรับประทานอาหารของเด็กทั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ที่บ้ าน กลุ่ มผู้ ป กครอง ต้ องเข้ามามี ส่วนร่ว มในการเฝ้า ระวัง เรื่อ งการบริโภคอาหารที่ไ ม่ มีป ระโยชน์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดู ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ และมีการสร้างเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันในการบริโภคอาหารทั้งที่ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กและบ้าน นอกจากนี้การดาเนินงานระดับองค์กร
ระดับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปกครอง แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ขาดไม่ได้เลย คือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การดาเนินงานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา ร่ว มสร้างเครือข่าย ในการถ่ายทอดความรู้ การเฝ้า
ระวังเรื่องของภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย การสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักโภชนาการ
ที่เหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน และชุมชน มีการกาหนดมาตรการงดจาหน่ายอาหารที่ไม่มีประโยชน์
เช่ น ขนมกรุบ กรอบ ลู กอม ไก่ ท อด น้ าอั ดลม เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้า งเด็ ก ปฐมวั ย ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก
บ้าราชคราม ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพ นาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ผู้ บ ริ ห าร ควรมี ก ารก าหนดนโยบาย โครงการฯ ด้ า นการจั ด การอาหารแ ละส่ ง เสริ ม
โภชนาการอย่างเป็นรูปธรรม
2. ครู/ ผู้ดูแลเด็ก ควรศึกษาค้นคว้าและฝึกอบรมเรื่องการจัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการ
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชนและผู้ปกครอง ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเรื่องการ
จัดการอาหารและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันและหาแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บรรณานุกรม
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ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร กรณีศึกษา :
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THE TEAM-ORIENTED: EADERSHIP STYLES AFFECTING ORGANIZATIONAL
COMMITMENT OF OFFICER CASE STUDY: LAM SAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATION
ORGANIZATION, WANG NOI DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
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บทคัดย่อ
การศึก ษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึก ษาภาวะผู้นาแบบท างานเป็น ทีม ของที่ ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เพื่อศึกษาความผูกพัน
ในองค์ ก ารของบุ ค ลากรในที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าไทร อ าเภอวัง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 3. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีก ารวิจัย ใช้ร ะเบี ยบวิธีวิจัยเชิ งปริม าณ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เครื่องมื อในการวิจัย เป็ น
แบบสอบถาม มี ก ลุ่ม ตัวอย่าง 91 คนวิเคราะห์ข้อมู ล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเ คราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ แบบการถดถอย (Simple Regression
Analysis)
ผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม ของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ =3.87) ความผูกพันของที่ของบุคลากร
ที่มีต่อที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับ
มาก (𝑋̅ =4.07) และภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทิศทางเดียวกัน
(β =.611)
คาสาคัญ
ภาวะผู้นา รูปแบบภาวะนา ความผูกพันในองค์การ
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ABSTRACT
The objectives of this study were to 1) study the team-oriented leadership
styles of Lam Sai Sub-district Administration Organization, Wang Noi District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province. 2) study the organizational commitment of the
officers at the Lam Sai Sub-district Administration Organization, Wang Noi District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province. 3) examine the leadership styles that had an impact
on the organizational commitment of the officers at the Lam Sai Sub-district
Administration Organization, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
The research method used a quantitative research methodology. The
research tool was a questionnaire. There were 91 particpants in the sample groups.
The data were analyzed using frequency, mean, standard deviation and simple
regression analysis.
The results showed that the leadership at the Lam Sai Sub-district
Administration Organization, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
was at a moderate level (𝑋̅ =3.87). The organizational commitment of the officers at
the Lam Sai Subdistrict Administration Organization, Wang Noi District, Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province was at a high level (𝑋̅ =4 .0 7 ). The team-oriented leadership
styles had an influence on the organizational commitment of the officers at the Lam
Sai Sub-district Administration Organization, Wang Noi District, Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province at the significance level of 0.05 and the correlation between the
two is positive (β =.611)
Keywords
Leadership, Leadership Styles, Organizational Commitment
ความสาคัญของปัญหา
ภาวะผู้นาถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญรูปแบบผู้นาที่ดี มี ศักยภาพในการทางานมีผลทาให้
บุคลากรบุคลากรในองค์การ ให้การยอบรับในตัวบุคคลนั้นๆ แต่ในปัจจุบันนี้ประสบการณ์การทางาน
ของหัวหน้างานความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการ การบริหารงานยังไม่เพียงพอทาให้การ ออก
คาสั่งเพื่อมอบหมายงานยังไม่เหมาะสมเท่ าที่ควร ไม่สามารถกระตุ้น หรือจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ทิมมิกา เครือเนตร, 2552) รวมถึงความคลาดเคลื่อนใน
การสื่อสารในองค์การ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผนู้ าต้องมีทักษะการทางานแบบทีมที่ดี เพื่อให้
การบริหารจัดการในองค์การ การสื่อสารในองค์การเกิดประสิทธิภาพ และยังเป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนองค์การ เพิ่มองค์ความรู้ และสร้างความผูกพันในองค์การให้เกิดขึ้นทา
ให้พนักงานทุ่มเททางานเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสาเร็จขององค์การ(ธัญ ญามาส โลจนานนท์ ,
2557)
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ทั้งนีค้ วามผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้สึกของการเป็นพวก
เดียวกัน ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมีการปรับเอกลักษณ์ของบุคลากรให้
สอดคล้อ งเป็นอั นหนึ่งอั นเดียวกันกับองค์ก าร การมี ส่วนร่วมกั บองค์การและมีความจงรักภัก ดีต่อ
องค์การ (Buchanan, 1974 อ้างถึงในเปรมวดี เอี่ยมบุณฑริก, 2556, น. 25) ความผูกพันต่อองค์การ
ถือเป็นตัวชี้วัดที่ดีของการมีประสิทธิภาพขององค์การอย่างแท้จริงเพราะความผูกพันจะมีผลต่ออัตรา
การลาออกที่ต่าลงและสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน จากผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อัตราการขาดงาน
ลดลง ซึ่งหากคนในองค์การมีความผูกพันที่ดีต่อองค์การแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทุ่มเทองค์การ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมาย (Luthans, 1992 อ้างถึง
ในไพรัช แก้ววิเศษ, 2553, น. 1)
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
ท้องถิ่นที่มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพที่ดี มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มี
หน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลลา
ไทร ได้มีการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้เป็น
อย่างดี
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์การของบุคลากร : กรณีศึกษาที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ และรักษาบุคลากร
ที่มีคุณค่าให้คงอยู่กับองค์การต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม ของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาความผูกพันของบุคลากรในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก
2. ความผูกพันของบุคลากรมีต่อที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก
3. ภาวะผู้นาแบบท างานเป็นทีม ส่งผลต่อความผูก พันต่อองค์การของบุคลากร ที่ ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในทิศทางเดียวกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร กรณีศึกษา :
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ เครื่องมือการวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลา
ไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุ ล , 2543) การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง วิธีกาหนดการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น จะใช้การเลือกแบบมี โควต้า
(Quota Selection) จะได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
หน่วยงาน
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน
31
17
25
16
30
119

ร้อยละ
26.05
14.29
21.01
13.45
25.21
100

กลุ่มตัวอย่าง
24
13
19
12
23
91

การทดสอบความเชื่อมั่ นของเครื่องมื อ ได้ท าการทดสอบเครื่องมือกับ บุคลากร จานวน
จานวน 30 คน ผลที่ได้พบว่าแบบสอบถามมีค่า Cranach’s Alpha เท่ากับ .822
การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS คานวณ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
สรุปและอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปร และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติอนุมาน
คือการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบการถดถอย ( Simple Regression Analysis) กาหนด
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
1. พบว่ามี ค่าเฉลี่ย ของภาวะผู้นาแบบท างานเป็นที ม อยู่ในระดับ มาก ( 𝑋 = 3.87) เมื่ อ
พิจารณารายข้อค้นพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นก่ อนตัดสินใจ ความคิดเห็นที่ม ากรองลงมา คือ ผู้บังคับบัญ ชาเสนอรูปแบบวิธีการใหม่เพื่อ
กระตุ้นการผลิตการสร้างสรรค์และความพึงพอใจการทางาน
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2. พบว่ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของความผูกพันในองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋 =
4.07) เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึง่ ของ
องค์การ ความคิดเห็นที่มากรองลงมา ความเชื่อมั่นในการยอมรับ
2. การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุ ติฐานที่ 1 ภาวะผู้นาของ ที่ ท าการองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลล าไทร อาเภอวัง น้อย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม
ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม
Mean
ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ร่วมงานแสดง
3.91
ความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ
ยอมรับ ข้อ เสนอแนะของผู้ร่วมงาน ก่ อนการ
3.74
ตัดสินใจ
มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษากั น เกี่ ย วกั บ งานอย่ า ง
3.71
สม่าเสมอ
ผู้บังคับ บัญ ชามั กคิดค้นงานหรือ วิธีก ารใหม่ ๆ
3.78
และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ผู้บังคับบัญชานาเสนอรูปแบบวิธีการใหม่ๆเพื่อ
3.79
กระตุ้นการผลิตการสร้างสรรค์และความพึ ง
พอใจการทางาน
รวม
3.87

S.D.
.971

ระดับ
มาก

.743

มาก

.795

มาก

.696

มาก

.768

มาก

.323

มาก

สมมุติฐานที่ 2 ความผูกพั นของบุคลากรที่ มี ต่อที่ท าการองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลลาไทร อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความผูกพันในองค์การ
ความผูกพันในองค์การ
Mean
ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญกับองค์การ
3.87
ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
4.21
ความพยายามที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทางาน
4.08
เพื่อองค์การ
ความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายในองค์การ
4.12
รวม
4.07

S.D.
.323
.500
.571

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มาก

.796
.432

มาก
มาก
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สมมุติฐานที่ 3 : ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ใช้ Simple Regression Analysis ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบการถดถอย (Simple Regression
Analysis)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม (ความผูกพันในองค์การ)
P – Value
Coefficients (Beta)
ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม
.000**
.611
Adjusted R Square = .373 SE.Est = .344 F = 52.936 n = 91
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ ดังนี้
(𝛽=.611*)
ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม

ความผูกพันในองค์การ

ภาพที่ 1 ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ
จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ
ของบุ คลากรองค์ ก ารบริห ารส่วนต าบลล าไทร อาเภอวังน้อ ย จัง หวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถอธิบายได้ว่า
ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรความผูกพันในองค์การของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร้อยละ 37.3
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ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ภาวะผู้ น าแบบท างานเป็ น ที ม ของที่ ท าการองค์ ก าร
บ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล ล าไท ร อ าเภ อ วั งน้ อ ย จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก
2. ความผูกพันของบุคลากรที่มีในองค์การบริหารส่วนตาบล
ล าไทร อ าเภอวัง น้อ ย จั ง หวัด พระนครศรีอยุ ธยา อยู่ใน
ระดับมาก
3. ภาวะผู้นาแบบท างานเป็นที ม ส่งผลต่อความผูก พัน ใน
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลล าไทร อาเภอวังน้อย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยาในทิศทางเดียวกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

จากตารางที่ 5 แสดงผลสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ ดังนี้ ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับมาก ความผูกพันของบุคลากรที่มีในองค์การบริหารส่วนตาบลลา
ไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับ มาก และภาวะผู้นาแบบทางานเป็นที ม
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาผู้วิจัย นาเสนอการอภิรายผลตามผลการศึกษาดังนี้
ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีมของผู้นาที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ลาไทร อาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
แสดงความคิดเห็นก่อนตัดสินใจและผู้บังคับบัญชานาเสนอรูปแบบวิธีการใหม่ๆเพื่อกระตุ้นการผลิต
การสร้างสรรค์และความพึงพอใจการท างานและยอมรับ ข้อเสนอของผู้ร่วมงานก่อนการตัดสินใจ
สอดคล้องกั บ งานวิจัยของ วาสนา เภอแสละ และคณะ (2559) ได้กล่าวว่าการทางานเป็นที มที่ มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทางานเป็นทีมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ความผูกพั นในองค์การของบุคลากรในองค์ก ารบริหารส่วนตาบล ลาไทร อาเภอวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ การที่บุคลากรมีความภูมิใจในการเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การและมีความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายในองค์การบุคลากรมีความพยายามที่จะ
ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อองค์การและมีความรู้สึกว่าตนสาคัญกับองค์การ
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ภาวะผู้นาแบบท างานเป็ นที ม ส่ง ผลต่อความผู ก พั นในองค์ก ารของบุ คลากรในทิ ศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ ภาวะผู้นาแบบทางานเป็นทีม ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการวิจัย
1.1 ควรมีการสร้างเจตคติที่ดีต่อความผูกพันต่อองค์กรให้กับบุคลากรทุกฝ่ายได้รับรูแ้ ละ
เข้าใจ เพื่อเสริมสร้างการทางานที่มีคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป
1.2 ควรมีการศึก ษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่อื่นๆ ในหน่วยงานลักษณะ
เดียวกันเดียวกัน เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้บูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึก ษาปัจ จัยด้านลัก ษะงาน และปั จ จัยด้านความต้องการ และความ
ผูกพันต่อองค์การกับปัจจัยอื่น เช่น การเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ การบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒ นาบุคลากรของที่ว่า
การอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร 2. เพื่อศึกษาปัจจัยบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากร และ3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากร
ของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จานวนทั้งหมด 48 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามมา
วิเคราะห์สถิติเชิง พรรณนา เพื่อ อธิบายข้อมู ลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและใช้สถิติค่าความถี่
(Frequency) และร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัม พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การได้รับ รู้ถึงบรรยากาศองค์ก าร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
สนับสนุนการทางาน รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ และน้อยที่สุด คือ ด้านการให้รางวัล
และการลงโทษ
2. จากการศึกษาการพัฒนาบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาตนเองในภาพรวมมี
การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
การพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม และน้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษา
3. ปัจจัยบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง คือ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ส่วนปัจจัย ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้าน
ความเป็นอิสระ ด้านแรงจูงใจในการทางาน และด้านการสนับสนุนการทางานไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
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บุคลากรของที่ ว่าการอ าเภอเมื อ งอ่างทอง จัง หวัดอ่ างทอง ความสามารถของการท านายความ
แปรปรวนของสมการนี้อยู่ที่ 54% และมีปัจจัยอื่นที่สามารถแทรกแซงต่อความแปรปรวนของสมการ
ดังกล่าว 46%
คาสาคัญ
องค์การ, บรรยากาศองค์การ, การพัฒนาบุคลากร
ABSTRACT
Research study the study of organizational climate that affects personnel
development of Muang Ang Thong District Office Ang Thong There are 3 objectives: 1.
To study the organizational climate level that affects personnel development 2. To
study the organizational climate factors that affect personnel development and 3. To
propose guidelines for personnel development. The sample group used in the
research was Personnel of Muang Ang Thong District Office Ang Thong Province, a
total of 48 people. The researcher used a questionnaire to analyze descriptive
statistics. To describe general information of respondents and use statistics and
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis to
determine the relationship between Independent variables and dependent variables
The research found that.
1. From the study of the organizational climate that affects personnel
development, it was found that the samples were aware of the organizational
climate. Overall at a high level The most average aspect is work support, followed by
organizational structure. And the least is the reward and punishment.
2. From the study of personnel development, it was found that the sample
group had self-development in the overall picture, with moderate development.
When considering each aspect, it was found that the most average aspect was selfdevelopment, followed by training. And the least is education.
3. Organizational climate factors affecting personnel development of Muang
Ang Thong District Office Ang Thong Province is a reward and punishment. The
organizational structure factors Independence Motivation to work And the support of
work does not affect the personnel development of Muang Ang Thong District Office
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Ang Thong The ability to predict the variance of this equation is 54% and there are
other factors that can interfere with the variance of that equation. 46%.
Keywords
Organization, Organizational Climate, Personnel Development,
ความสาคัญของปัญหา
โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในหลายๆด้าน เพราะเนื่องจากเกิดความ
เจริญก้าวหน้าที่มีความทันสมัยมากขึ้น องค์การจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สาคัญในการที่จะทาให้สังคม
และประเทศเกิดความเจริญ ก้ าวหน้า เนื่องจากองค์การนั้นมีก ารรวมตัวของบุคลากรที่ มาท างาน
ร่วมกัน โดยจะมีการแบ่งงานกันทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงจะเห็นว่า
การพั ฒ นาบุคลากรข้าราชการเป็น ปัจ จัยส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติให้มี ความเจริญ เติบ โต
ก้าวหน้า เนื่องจากบุคลากรข้าราชการเป็นองค์ป ระกอบหลัก ในการขับเคลื่อนความก้ าวหน้าและ
ดาเนินนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยสาระสาคัญ คือ มุ่งเน้นในสภาพ
บรรยากาศที่ อ ยู่ในองค์ก ารที่ เป็นตัวก่ อให้เกิ ดปัญ หาในการท างานของบุคลากร ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้ าที่ เนื่ อ งจากเป็ นสั ง คมภายในองค์ ก ารที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ บุ คลากรในองค์ก ารเป็ นอย่างมาก
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรและส่ ง ผลต่ อ
ความก้าวหน้าของสังคมและประเทศ
สภาพบรรยากาศองค์ก ารจึงเป็นเรื่องเกี่ ยวกั บ ความรู้สึก ของผู้ป ฏิบัติง านต่อลัก ษณะที่
มองเห็นได้ขององค์ก าร ซึ่ง มีอิ ท ธิพลต่อการก าหนดพฤติก รรมและทั ศนคติของผู้ป ฏิบัติงาน หาก
บรรยากาศมีความพึงประสงค์ก็จะย่อมส่งผลดีต่อการทางานของบุคลากรและจะเป็นแรงสนับสนุนการ
จูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากบรรยากาศองค์การไม่ดีก็จะส่งผล
ให้การบริหารงานของบุคลากรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพได้ เพราะเนื่องจาก
องค์การมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนั้นองค์การจะต้องมีเหตุจูงใจในการทางานของบุคลากรที่จะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ด้วยดี
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
บรรลุความสาเร็จได้นั้นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลเป็นสาคัญ โดยการบริหารงานในองค์การทุกขนาด
ทุกประเภทจะต้องมีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ จะส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ความก้าวหน้าที่ตอบสนองต่อสังคมและประเทศชาติ หากองค์กรใดขาดบุคลากร หรือบุคลากรไม่มี
ความรู้ความสามารถก็จะส่งผลให้องค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพและจะทา
ให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด ความล่า ช้า สิ้ น เปลื องและไม่ ส าเร็จ ไปได้ ด้ว ยดี ดั ง นั้ น การที่ บุ คลากรจะ
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ปฏิบัติงานให้มี ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลนั้นขึ้นอยู่กั บปัจจัยหลายด้านมารวมกัน เช่น ความรู้
ความสามารถ ความรับ ผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ฯลฯ (ออนไลน์ , 2016) ซึ่ง จะเป็นเหตุจูง ใจในการ
ทางานที่เกิดผลดีทางด้านบวกมากกว่าด้านลบเสมอ โดยเป็นเหตุที่ทาให้ให้สภาพบรรยากาศองค์การที่
จะต้องส่งผลดีต่อการพัฒนาของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ลด
ความผิดพลาด ความไม่เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้มีสภาพบรรยากาศองค์การให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จึงเป็นเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดจุดสนใจของผู้วิจัยที่ต้องการจะศึกษาสภาพบรรยากาศองค์การ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ดความคล่ องตัว ความส าเร็ จ ในการ
ปฏิบัติง านตรงตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล เพื่อให้เกิ ดความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การและประเทศ
ปัญหาวิจัย
1. ระดับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับมาก
2. ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านความเป็นอิสระ ด้านการให้
รางวัลและการลงโทษ ด้านแรงจูงใจในการทางาน และด้านการสนับสนุนการทางานที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการ ของที่ว่าการอาเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จานวน 55 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)
กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องในการปฏิ บัติง านในที่ ว่าการอาเภอเมื องอ่างทอง
จังหวัดอ่ างทอง จึงได้ก าหนดกลุ่ม ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการ ซึ่งได้ใช้วิธีกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) จึงได้กาหนด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 คน
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3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น (probability
sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) เพื่อให้
ประชากรแต่ละระดับชั้นได้รับการเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละละสังกัด
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือ คือ แบบสอบถามเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งโครงสร้างแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่บุคลากรรับรู้
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด
5. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
5.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) นาแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) และความเหมาะสมในการใช้ ภ าษา จากนั้ น น าผลการตรวจสอบแบบสอบถามจา ก
ผู้เชี่ยวชาญแต่ล ะท่ านมาปรับ ปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะแล้วคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ (Index Objective Congruence Index: IOC) ได้ ค่ า IOC
เท่ากับ 0.951
5.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ
พนักงาน และข้าราชการ จานวน 30 ชุด ที่เทศบาลตาบลไผ่ดาพัฒนา อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง เพื่ อ หาค่าความเชื่อ มั่ นของแบบสอบถามโดยคานวณหาค่าสัม ประสิท ธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.956
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม โดยทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ความร่วมมือจากผู้วิจัยและส่งถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการของที่ว่าการอาเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องสร้างสัมพันธภาพเพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูล
6.2 การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการ
ของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองให้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 ชุด เพื่อทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
6.3 ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน ทาการตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบับสมบูรณ์
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อดาเนินการต่อไป
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้รับกลับคืนมา
7.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จึงวิเคราะห์ข้อ มูล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยนาผล
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ให้ทราบ
7.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 และแบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลที่
ต้องการทราบทั้ ง ด้านบรรยากาศองค์ก าร และการพั ฒ นาบุคลากรโดยแบ่ งเป็ นด้านต่างๆ จึงใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิ ร์ท (Likert’s
scale) การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS ซึ่งการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์โดยใช้วิธี
ทางสถิ ติ พื้ น ฐาน คื อ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเป็นรายด้านและโดยรวม
7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกั บปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒ นาบุคลากรของที่ว่าการ
อาเภอเมื อ งอ่ างทอง จั งหวัดอ่ างทอง โดยวิธีก ารวิเคราะห์ก ารแปรผัน หลายทาง ( Multivariate
Analysis) เพื่อ ศึก ษาปัจจัยต่างๆทั้ งหมดที่ มีผ ลต่อตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ
(Multiple Regression Analysis) และการสร้างพยากรณ์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
7.5 แบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด จึงเป็นการสรุปและอธิบายข้อมูล
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
8.1 สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบ ายข้อมู ล ทั่ วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่
8.1.1 ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
8.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
ในการวิเคราะห์และอธิบายถึงบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอาเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
8.1.3 การวิเ คราะห์ ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อทดสอบ
สมมติฐานหาความสัม พั นธ์ระหว่างตัวแปรอิส ระกับ ตัวแปรตาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จ รูป ในการ
วิเคราะห์
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 26 คิดเป็นร้อยละ 54.2 และเพศชาย มี
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีจานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ มีจานวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทางานไม่เกิน 10 ปี มีจานวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000
บาท มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5
2. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นต่อต่อบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมทุกด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 (S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านเห็นด้วย
มาก โดยเรียงตามลาดับที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
สนับสนุนการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 (S.D. = 0.78) และน้อยที่สุด คือ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 (S.D. = 0.77)
และกลุ่มตัวอย่างที่มีการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รวมทุกด้าน ในภาพรวมมีการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (S.D. =
0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 (S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.46 (S.D. = 0.88)
และน้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D. = 0.93)
3. ผลการสร้างสมการพยากรณ์ของการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ คือ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ
ผลการศึกษาการวิจัย พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ
ที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง คือ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ส่วนปัจจัย ด้าน
โครงสร้างขององค์การ ด้านความเป็นอิสระ ด้านแรงจูงใจในการทางาน และด้านการสนับสนุนการ
ท างาน ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของที่ ว่ า การอ าเภอเมื อ งอ่ า งทอง จั ง หวั ด อ่ า งทอง
ความสามารถของการท านายความแปรปรวนของสมการนี้อยู่ที่ 54% และมี ปัจ จัยอื่นที่ สามารถ
แทรกแซงต่อความแปรปรวนของสมการดังกล่าว 46%
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อภิปรายผลการวิจัย
1. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
จากการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
ได้ รับ รู้ถึง บรรยากาศองค์ ก าร โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก ด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คือ ด้ านการ
สนับสนุนการทางาน รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ และน้อยที่สุด คือ ด้านการให้รางวัล
และการลงโทษ
การที่บุคลากรรับรู้ถึงบรรยากาศองค์การ อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า บรรยากาศองค์การ
นั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างขององค์การ
ด้านความเป็นอิ ส ระ ด้านการให้ร างวัลและการลงโทษ ด้านแรงจูง ใจในการท างาน และด้า นการ
สนับสนุนการทางาน ทุกด้านล้วนเกิดจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่มีการปฏิบัติต่อกัน แต่
ทั้งนี้เนื่องจากมีการวางโครงสร้างชัดเจน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงเป็นไปได้คล่องตัวและไม่มี
การเกี่ยงงานกัน รวมทั้งความเป็นอิสระที่ผู้บังคับบัญชาไม่ระงับสิทธิ์ของเขา มีการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งกัน ฯลฯ จึงทาให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาบุคลากร
จากการศึกษาการพัฒนาบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาตนเองในภาพรวมมีการ
พัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้านการฝึกอบรม และน้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษา
การที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า บรรยากาศองค์การ
เป็นตัวส่งผลทาให้เกิดการพัฒนาตนเอง แต่ทั้งนี้การพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ ความสามารถนั้น ต้อง
ใช้เวลาและความอดทนในการฝึกฝนตนเองเพื่อให้ตัวเองก้าวผ่านและไปถึงจุดหมายได้ จึงอาจทาให้มี
อุปสรรคบ้างต่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากบรรยากาศเป็นกลไกสาคัญต่อการพัฒนาตนเอง จึง
ต้ อ งมี ก ารที่ จ ะเรี ย นรู้ เข้ า ใจ และปรั บ ปรุง เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาตนเองที่ ดี ขึ้ น และลดความ
หวาดระแวงจากอุปสรรคในบรรยากาศที่มาส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
3. อภิปรายสมมติฐาน
3.1 สมมติฐานที่ 1 ระดับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับมาก
สมมติฐานที่ 3.1.1 ด้านโครงสร้างขององค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านโครงสร้างขององค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านโครงสร้างขององค์กรที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรนั้น เนื่องจาก
บรรยากาศองค์การในการทางานที่ เหมาะสมนั้นจะต้องมีการแบ่งงานการบริหารไว้ชัดเจนตามความ
ถนัด มีการจัดระบบการทางานที่ดี กาหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดการวางแผนงาน
ให้เป็นไปในทิ ศทางการท างานเพื่ อประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
ณัฐกานต์ อ่อนสาลี (2552) พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การส่งผลต่อการเป็นบุคลากรที่ดีในระดับมาก
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สมมติฐานที่ 3.1.2 ด้านความเป็นอิสระที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน ด้านความเป็นอิสระที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านความเป็นอิสระที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรนั้น เนื่องมาจาก
ที่ว่าการอาเภอเมืองอ่างทองมีขนาดเล็กมีจานวนข้าราชการไม่มาก ส่งผลให้บรรยากาศในการทางาน
เป็นไปในระบบพี่น้อง มีการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลให้เกิดการปรึกษาหารือและช่วยเหลือกัน ทาให้เกิด
ความเข้าใจในระบบการท างานได้อย่างมี อิส ระ ซึ่ง สอดคล้องกั บ งานวิจัยของ สิริม า มั ธยมนัน ท์
(2554) พบว่า ด้านความเป็นอิสระส่งผลต่อการทางานในระดับมาก
สมมติฐานที่ 3.1.3 ด้านการให้รางวัลและการลงโทษที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับ
มาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการให้รางวัลและการลงโทษที่ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านการให้รางวัลและการลงโทษที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรนั้น
เป็นการรับรู้ด้านการให้ความสาคัญกับการให้รางวัลและการลงโทษ บรรยากาศที่ให้ความสาคัญกับ
การจัดหารางวัล แทนที่จะเป็นการลงโทษ ย่อมจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ท างานทางด้าน
ความสาเร็จ และลดความกลัว ความล้มเหลว ของพวกเขาได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรระดับ
มาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี ลิทวิน และ สตริงเกอร์ (1968)
สมมติฐานที่ 3.1.4 ด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านแรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อการพัฒ นาบุคลากรนั้น เป็น
แรงจูง ใจที่ มี ความปรารถนาที่ จ ะบรรลุถึง ผลสาเร็จในงานที่ ยุ่ง ยากซับ ซ้อน ไม่ ย่อท้ อต่ออุป สรรค
พยายามหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อนาตนไปสู่ความสาเร็จที่ต้องการ ปรับปรุงตนเองให้ดี
ขึ้น มีความกระตือรือร้นและสนุกกับงานที่ทา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ปัญหาและทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามความสาเร็จของเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล ธัญกิจจานุกิจ (2552)
พบว่า ด้านแรงจูงใจในการทางานใฝ่สัมฤทธิ์การพัฒ นาตนเองตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ใน
ระดับมาก
สมมติฐานที่ 3.1.5 ด้านการสนับสนุนการทางานที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการสนับ สนุนการท างานที่ ส่งผลต่อการพั ฒ นา
บุคลากรระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านการสนับสนุนการทางานที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรนั้น การ
สนับสนุนนั้นเป็นปัจจัยในการวัดความสาคัญในด้านของการส่งเสริมและสนับสนุนมากกว่าการ ลงโทษ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการสนับสนุนที่มีอยู่ในองค์การนั้นจะช่วยลดความกังวลและความตึงเครียด ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับงานลงได้ นอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานแล้วการสนับสนุน
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นั้นยังเป็นการตอบสนองตามความรู้สึกของบุคลากร ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
หน่วยงาน และการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ มีอยู่ทั่วไปในการปฏิบัติงานทั้งเพื่อนร่วมงานและ
หัวหน้างาน ซึ่ง โบลิโน (Bolino, 1990) ได้อธิบ ายว่า แรงจูง ใจดั้งเดิม (Traditional motive) เป็ น
ความต้องการของบุคคลอย่างจริงใจในการที่จะช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน ซึ่งความต้องการในด้านนี้ก็
อาจจะมาจากพื้นฐานการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน บุคลิกภาพและอารมณ์ของแต่ละบุคคล ที่ต้องการ
จะช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางบวกและทาให้เกิดอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของผู้อื่น
3.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านความเป็น
อิสระ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ด้านแรงจูงใจในการทางาน และด้านการสนับสนุนการ
ทางานที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร
สมมติฐานที่ 3.2.1 ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างขององค์ก ารที่ ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากร
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผลการศึกษาที่ได้ พบว่า
ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างขององค์การไม่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร อาจเพราะว่ามี
โครงสร้างการทางานที่ไม่ชัดเจนทาให้บุคลากรมีความสับสนกับงานและการปฏิบัติตนจึงทาให้ไม่สง่ ผล
ต่อการพัฒนาตนเอง
สมมติฐานที่ 3.2.2 ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านความเป็นอิส ระที่ส่งผลต่อการพัฒ นา
บุคลากร
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผลการศึกษาที่ได้ พบว่า
ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านความเป็นอิสระไม่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร อาจเพราะว่าการได้รับ
อิสระของบุคลากรไม่ว่าจะเรื่อ งการแสดงออกทางความคิดเห็นหรือกระทั่ งความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถแสดงออกได้ จึงทาให้ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
สมมติฐานที่ 3.2.3 ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัลและการลงโทษที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาบุคลากร
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านการให้รางวัลและการลงโทษส่งผลต่อการพัฒนาบุคลกร การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการให้
รางวัลและการลงโทษมีความสัมพันธ์กัน เพราะองค์การสร้างบรรยากาศที่มีความยุติธรรม ชัดเจนและ
มีความเหมาะสมในการให้รางวัลผลตอบแทน โดยองค์การแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของบุคลากร มี
การให้รางวัลหรือคาชมเชยในการทางาน รวมทั้ งให้ค่าตอบแทนที่คุ้ม ค่าและเหมาะสม ตอบสนอง
ความต้องการในการดาเนินชีวิตของบุคลากรให้มีความพึงพอใจ ได้รับขวัญกาลังใจ รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มีทัศนคติที่ดีและรู้สึกเป็นสุขในการทางานจึงทาให้เกิดการพั ฒนาตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ สิม าภา จันทร์หอมกุ ล (2553) ที่ การรับ รู้บ รรยากาศองค์ก ารด้านการให้รางวัล มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต
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สมมติฐานที่ 3.2.4 ปัจจัยบรรยากาศองค์ก ารด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากร
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผลการศึกษาที่ได้ พบว่า
ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านแรงจูงใจในการทางานไม่ส่งผลต่อการพัฒ นาบุคลากร อาจเพราะว่า
บุคลากรไม่ค่อยได้รับการชมเชยหรือการได้รับความก้าวหน้าของบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงทาให้
ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
สมมติฐานที่ 3.2.5 ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุนการทางานที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากร
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผลการศึกษาที่ได้ พบว่า
ปัจ จัยบรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุนการทางานไม่ส่งผลต่อการพัฒ นาบุคลากร ด้านการ
สนับสนุน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกไว้วางใจและให้การสนับสนุน ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
การทางาน การสนับสนุนอยู่ในระดับสูงเมื่อพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็น ส่วนหนึ่งของทีม ทีมมีการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ดี และพวกเขามีความรู้สึกว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากเจ้านาย) เมื่อพวกเขามีความต้องการ การสนับสนุนอยู่ในระดับต่า เมื่อพนักงานรู้สึกอ้างว้าง
และโดดเดี่ยว มิ ติ ของบรรยากาศองค์ก ารนี้ มี ค วามส าคั ญ มากขึ้นในการ ท าธุร กิ จ ในรูป แบบ EBusiness ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ทรั พ ยากรมี จ ากั ด อย่ างมากและรางวัล มาจากการท างานเป็ น ที ม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด ผลนิล (2558)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่า
การอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ควรมีนโยบายและแผนการที่ทาให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผลการดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของงานที่ตั้งไว้อย่างถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒ นาบุคลากรของที่ว่า
การอาเภอเมื องอ่ างทอง จังหวัดอ่างทอง ควรนานโยบายและแผนงานต่างๆมาปรับใช้ในองค์การ
เพื่อให้บรรยากาศองค์การมีประสิทธิภาพที่ส่งผลทาให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความสุข
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากรของที่ว่า
การอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ควรมีการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ที่มจี านวนประชากรมากพอ
สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณเพือ่ ให้ผลการทดสอบออกมาให้ดมี ากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1.เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานตาม
หลัก ธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ร าชา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์
แบบมีคาถามที่แน่นอน การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ โดยมีกลุม่
ตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจจานวน 10 คน โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ทางสถานีตารวจภูธรพระ
อินทร์ราชา มีแนวทางในการบริหารงานโดยการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ซึ่งทุกงานจะมีผู้รับผิดชอบ
โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ที่เข้าไปควบคุมดูแลปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงดูแลใส่ใจ
ผู้ใ ต้บั ง คั บ บั ญ ชา สร้า งขวัญ ก าลั ง ใจ เพื่ อให้ต ารวจทุ ก นายท างานได้ อย่ างเต็ ม ที่ เต็ ม ใจ และมี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงหลักความถูก ต้องเป็นสาคัญ อีก ทั้งทางสถานีตารวจเองก็ได้มีการจัดท า
โครงการต่างๆ เพื่อมาส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น

คาสาคัญ การบริหาร , ธรรมาภิบาล
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ABSTRACT
The study of the administration accord to good governed of thrainracha police
station, Ayutthaya province. Almed to study the management approach based on good
governance principles of Raja Indra police station in Ayutthaya. The qualitative method
was employee in this study research instruments inclnded the in-depth interviews and
interview with obvious questions. The data was collected through information
document and analyses information in a systematic way. The sample group was 10
police by the findings summarized below the phrainracha police station. The results
of this story showed that the division have the quid liner to administration clearly were
cleaning every job will be responsible by the leader who controlled the supervision
issues. The happened mistakes included, take care for all police man create the moral
for working in efficiency. Consideration of the accuracy principal, was important.
Moreover the police station has various projects to promote 6 good governance
administration.
Keywords
Administration, Good governance
บทนา
สภาพของสัง คมไทยในปัจจุบันนี้ มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามอิท ธิพลของด้าน
เศรษฐกิ จและสัง คม ความเจริญ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่ง หลั่ง ไหลเข้ามาทาให้สัง คม และ
วัฒนธรรมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงพฤติกรรม และค่านิยมของคนใน
ชาติ ดังนั้นการบริหารงานภาครัฐและเอกชนในสังคมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากของสังคมในปัจจุบัน
เพราะบุคคลที่ได้รับการพัฒนาย่อมจะนาความรู้ความสามารถไปเผยแพร่บุคคลภายในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทาให้บุคคลเหล่านั้นมีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุมีผล กล้าที่จะพัฒนา ซึ่งการ
พัฒนานี้มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยจาเป็นต้อง
เร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การบริหารงานด้านหน่วยงานหรือบุคคลนั้นมี
คุณภาพและศักยภาพอย่างเพียงพอต่อการดารงชีวิตในสังคมที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยสังคมนั้นมีบทบาทสาคัญในการบริหารบ้านเมือง ดังนั้นจึงจะส่งผล
ให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน (กฤษ เพิ่มทันจิตต์, 2549)
ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เชื่อกันว่า “คน”หรือ “ทรัพยากรมนุษย์ ”เป็นกุญแจไขสู่ความสาเร็จ
ขององค์กร ซึ่งหากประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และจริยธรรมที่สูง ก็คงก้าว
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เข้าไปแข่งขันในโลกไร้พรมแดน (Globalization) ได้อย่างไม่ยาก ซึ่งการบริหารงานบุคลากรในองค์กร
จึง ไม่ เ พียงแต่ให้ความสาคัญ กั บขั้นตอนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลให้เ ข้ามาทางาน แต่ยัง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เป็นบุคคลที่ มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ารองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี การบริหารงานบุคคล จึงเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่า และยังเป็นการพัฒนาความมั่งคงขององค์กรในอนาคต (จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2544) หลัก
ธรรมาภิบาล หรือหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี สามารถนาไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่ นามาใช้บริหารงานใน
ปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อีก
ทั้งยังเป็นแนวทางที่จะทาให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข และอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของสังคมมนุษย์
ตามลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะทาให้เกิดการยึดมั่นในความถูกต้อง มีความโปร่งใส
และการได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมี
ส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า
ดังนั้น การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหาร
จัดการที่ดีซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมาย
อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก จึงเหมาะสมจะนามา
ปรับใช้ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 6 หลัก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
โปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า (บวรศักดิ์ คาชู, 2545)
หน้าที่ หลักของ ตารวจ คือ มี หน้าที่ ตรวจตรารัก ษาความสงบ จับกุ ม และปราบปราม
ผู้กระทาผิดกฎหมาย” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ตารวจ ก็คือ ผู้มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ ตามที่ได้ยินได้
ฟังกันอยู่เสมอ คาว่า “พิทักษ์” แปลว่า ดูแลคุ้มครอง พลเมืองของประเทศ ดังนั้น ตารวจจึงเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ
ต้องทาหน้าที่ทั้งด้านการปกครอง คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุข ตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้ง
ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และจับกุมผู้กระทาผิด รวมทั้งการปกป้อ งแผ่นดินไทย
เมื่อมีภัยคุกคามอีกด้วย นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับปัญหานานา และ
ต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันอาชญากรรมมีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น ตาม
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติงานสามารถบรรลุ ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
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จาเป็นต้องทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์ประกอบ
ภายในภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้
จากความเป็นมาและความหมายตลอดจนปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การ
บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ได้วางไว้ให้มากยิ่งขึ้น
ปัญหาวิจัย
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีแนวทางในการบริหารอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระ
อินทรราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้เ ป็ นการวิ จั บ แบบไม่ ท ดลอง โดยวิธี ก ารวิ จัย เชิง คุ ณภาพ ( Qualitative
Research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์
แบบมีคาถามที่แน่นอน (Structured Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับ
ผู้ให้ข้อ มู ล ส าคัญ (Key Informants) จ านวน 10 นาย ได้แก่ ผู้ก ากั บ จ านวน 1 นาย รองผู้ก ากั บ
จานวน 3 นาย และข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรจานวน 6 นาย และรวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้าน
เอกสาร เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคัดเลือกจาก
การวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลที่เหมาะสม ว่าบทสัมภาษณ์ที่ได้มานั้นจะสามารถตอบโจทย์การวิจัยได้
เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาค้นคว้า สร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
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3. สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างตามกรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้า คือการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องการออกแบบคาสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษาค้นคว้า
5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนาเสนอ
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้แบบสัมภาษณ์สอดคล้องกับ
หัวข้อการศึก ษาค้นคว้า แล้วนากลับเสนออาจารย์ที่ป รึก ษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีก ครั้งให้
สมบูรณ์จึงนาไปใช้เก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถึงผู้กากับการสถานตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์
2. ท าการนั ด วั น เวลาและสถานที่ กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) เพื่ อ
สัมภาษณ์ตามที่กาหนดไว้
3. ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็นโดย
ขออนุญาตวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
4. นาข้อมูลดิบมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและนาเสนอต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้
1. นาข้อความจากการสัมภาษณ์และจดบันทึกมาจาแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียบ
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Tecsnique) ประกอบบริบท (Context)
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนาเสนอต่อไป

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

237

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธร
พระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักธรรมาภิบ าล 6 หลัก
ประกอบไปด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5)
หลัก ความรับ ผิดชอบ 6) หลัก ความคุ้ม ค่า จากการสัม ภาษณ์ ผู้ให้ข้ อมู ล ส าคัญ 10 นาย พบว่ า
สานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งของสังคม
ทั้ ง นี้ เ พราะเป็ นผู้ ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ เพื่ อการด ารงอยู่ของสั ง คมและชุ ม ชน รัก ษาความมั่ น คงภายใน
ตลอดจนให้บริการประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถิติปัญหาอาชญากรรม การก่อการร้ายในสังคม
ปัจจุบันยุคโลกไร้พรมแดนนี้ มีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มในอนาคตว่าอัตราการเดและความ
รุนแรงทะทวีสูงขึ้นไปอีก จากด้วยปัญหาการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร คนว่างงาน การมีพื้นที่ทา
กินน้อยลงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจสงคมที่มีการแข่งขันรุนแรง สถานีตารวจภูธรพระอินทร์
ราชา จึงได้นาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการทางานอย่างมี ประสิทธิภาพ
รวมถึงส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น
1.1 หลักนิติธรรม ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ได้คาตอบ
ที่คล้ายคลึงกันว่า เสมื อนเป็นการบัง คับใช้ก ฎหมายตามบทบัญญัติของหลัก นิติศาสตร์ เพื่อให้เกิ ด
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และที่สาคัญ
ต้องมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งสิ่งนี้จะทาให้ประชาชนในสังคมยินยอม
ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ โดยจะถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่
ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
“ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ได้ให้ความคิดเห็นว่า ตารวจเป็นผู้ถือกฎหมาย จะต้อง
บัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่างเป็นกลางเพื่อที่ จ ะสร้า งความสงบสุขให้ สัง คม แต่ถ้ า
ข้าราชการตารวจไม่นาหลักนิติธรรมเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นก็
จะไม่เกิดความเที่ยงธรรมภายในสังคม เปรียบเสมือนหลักการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ซึ่งหลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล และ
สิท ธิใ นความเสมอภาค โดยทางสถานีต ารวจภู ธรพระอิน ทร์ ร าชา ได้จั ดท า
โครงการใบสั่งเตือ นภัย เพื่อเป็นการลดปัญ หาและการเกิ ดเหตุซ้าซ้อนให้กั บ
ผู้เสียหายในคดีอาญา ที่ได้รับผลกระทบจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้เข้าใจและตระหนัก ถึงความจริงใจ ที่
สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ พยายามกระท าทุ ก วิถีท างเพื่อแบ่ง เบาภาระความ
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ห่วงใย ความวิตกกังวลในความปลอดภัยให้หลุดพ้น และมองตารวจเสมือนญาติ
เมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยหรือต้องการคาปรึกษา รวมถึง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเสริม สร้างภาพลัก ษณ์ก ารท างานของตารวจ ที่ มี ป ระชาชนเป็น
ศูนย์กลางและเป้าหมายของการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาในทุก
ระดับมอบหมายและคาดหวัง
1.2 หลัก คุณธรรม ผลการศึก ษาจากการสัม ภาษณ์ก ลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 10 คน ได้
คาตอบที่คล้ายคลึงกันว่า เป็นหลักที่ทุกองค์กรควรจะมีและยึดถือหลักนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ของตนเอง
“ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ได้ให้ความคิดเห็นว่า การบริห ารงานตามหลักคุณธรรม
ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการทางาน
โดยยึดหลัก พรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตาปราณีต่อประชาชน มีกรุณา มุทิตา
และอุเบกขา รวมถึงทุกอย่างต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยทางสถานีตารวจภูธร
พระอิ น ทร์ ร าชา ได้ จั ด ท า โครงการสายตรวจเดิน ตามพระบิ ณ ฑบาต ซึ่ ง มี
วัตถุป ระสงค์เ พื่อ เสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และขัดเกลาจิตใจข้าราชการ
ตารวจ รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนที่ยากไร้ โดยประสาน
กับวัดเพื่อนาอาหารหรือ ปัจจัยที่ทางวัดไม่ ได้ใช้ประโยชน์จ ากการบิณฑบาตไป
ช่วยเหลือ ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินโครงการโดย จัดเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจผลัด
ที่จะเข้าเวรผลัดเช้า ร่วมเดินไปกับพระสงฆ์ ในการออกบิณฑบาตทุกวันพุธและ
เสาร์ของทุกสัปดาห์ ให้การช่วยเหลือในการรับปัจจัยที่ประชาชนนามาใส่บาตร
พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน สอบถาม รับทราบปัญหาจากประชาชนที่มาใส่บาตร เสมือน
เป็นการเพิ่มช่องทางในการสอบถาม และรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่”
1.3 หลักความโปร่งใส ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ได้
คาตอบที่คล้ายคลึงกัน
“ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารงานตามหลักความโปร่งใส
ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของสังคม โดยทางสถานีตารวจจะปรับปรุงกลไกการทางาน
ให้มี ความโปร่ง ใสอยู่เ สมอ มี กระบวนการที่ เปิดเผยอย่ างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
หากมีข้อสงสัย และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่ า งเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุ ก ขั้ น ตอนในการด าเนิ น กิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบความถูก ต้องชัดเจนได้ โดยทางสถานี
ตารวจภูธรพระอินทร์ราชา ได้จัดทา โครงการโรงพักสีขาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ควบคุมตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่น ดารงตนด้วยความยุติธรรม ไม่รับสินบน ให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ อย่างเช่นเรื่อ งยาเสพติด ทางสถานีตารวจก็ ได้มี ขั้นตอนการตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดใน
ร่างกายของข้าราชการตารวจเป็นประจาทุกเดือน”
1.4 หลักการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ได้
คาตอบที่คล้ายคลึงกันว่า ทางสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชม
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ รวมถึงสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมสอดส่องความสงบภายในชุมชน
“ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ได้ให้ความคิดเห็นว่า ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน
จะเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือ
และรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้บัง คับ บัญชา เพื่อที่จ ะได้ความคิดเห็นในหลายๆ
แง่มุมและร่วมกันแก้ปัญหาหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจด้วย โดยทุกสถานีตารวจได้จัดทา โครงการแจ้งข้อมูล
เบาะแสอาชญากรรมและเตือนภัยทางไลน์ ซึ่งทุกสถานีตารวจจะมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ที่สามารถรับแจ้งเหตุ ข้อมูลข่าวสาร เบาะแส อาชญากรรมต่างๆ ซี่ง
ทางสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา ก็ได้มีการจัดทาสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ QR
code และ ID LINE ของ App LINE ประจาเครื่อง โทรศัพท์มือถือ โดยกาหนด ID
LINE ของสถานีตารวจ และนาสติ๊กเกอร์ไปติดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกน QR code หรือใส่ ID LINE ได้โดยสะดวก และใช้
เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสอาชญากรรมต่างๆ
1.5 หลักความรับผิดชอบ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน
ได้คาตอบที่คล้ายคลึงกันว่า การบริหารงานตามหลักความรับผิดชอบ ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์
ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นข้าราชการตารวจต้องแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของประชาชน รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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“ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ได้ให้ความคิดเห็นว่า ข้าราชการตารวจทุ กนายจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของสายงานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างมีวินัย
ซึ่ ง ในแต่ ล ะสายงานจะมี ก ารวางแผน มี ก ารก าหนดทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนเพื่ อ
ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึง ต้องมี ความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ก ารเป็น
ข้าราชการตารวจ มีความอดทน อดกลั้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ โดยทาง
สถานีตารวจภูธรพระอิ นทร์ร าชา ได้จัดท า โครงการตารวจเสียงใส ป้องกั นภัย
อาชญากรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับตารวจ โดยมีขั้นตอนการดาเนิน
โครงการโดยเริ่มจากการสารวจสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ และหอกระจายเสียงตาม
หมู่บ้านที่ยังเปิดทาการอยู่ ประสานขอความร่วมมือจากผู้จัดการสถานีวิทยุและผูน้ า
ชุมชน เพื่อขอเข้าไปประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน ความรู้การ
ป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น
1.6 หลักความคุ้มค่า ผลการศึก ษาจากการสัม ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ได้
คาตอบที่คล้ายคลึงกันว่า ต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
บังเกิดผลที่คุ้มค่า ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้จัดสรรมา ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
“ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ได้ให้ความคิดเห็นว่า ทางสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคคลและด้านอื่นๆ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด เนื่องจากข้อจากั ด
ด้านงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงต้องแบ่งสรรปันส่วน ให้
ทั่วถึงครอบคลุมทุกกิจกรรม”
โดยสรุป หลักธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่กาหนดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่นาไปปฏิบัติบรรลุผลใน
การปฏิบัติงานได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวัดผลสาเร็จ ของการปฏิบัติงาน ซึ่ง หลัก ธรรมาภิบาลนี้
เหมาะสมกับองค์กรที่กาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ข้าราชการตารวจนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งทีจ่ ะต้อง
นาหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทาผิดระเบียบวินัย ปราศจากการคอรัปชั่น ยึดความโปร่งใสในการทางาน
ซึ่งสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้ให้บริการจะต้องเปิดเผย
ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา เน้น
การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับทราบและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ความเคลื่อ นไหวตลอดจนการกระท าผิดภายในชุม ชน เพราะพึง ตระหนั ก ว่า การ
ดาเนินการเพื่ อ ความสงบเรียบร้อ ยของบ้านเมื องจะไม่ ส ามารถประสบความส าเร็จ ได้เ ลย หาก
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ปราศจากความร่วมมือจากประชาชนเพราะประชาชนจะเป็นผู้เกื้อหนุนให้การปฏิบัติงานของตารวจ
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์
ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
แนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการศึกษาพบว่า สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา มีแนวทางในการบริหารงานโดยการ
แบ่งงานกันอย่างชัดเจน ซึ่งทุกงานจะมีผู้รับผิดชอบ โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ที่เข้าไปควบคุมดูแล
ปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างขวัญกาลังใจ เพื่อให้ตารวจ
ทุกนายทางานได้อย่างเต็มที่ เต็มใจ และมี ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงหลักความถูกต้องเป็นสาคัญ ซึ่ง
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิชาการดังต่อไปนี้
บทสั ม ภาษณ์ข อง นาย ก ที่ ก ล่ าวว่ า ในการปฏิ บั ติ ง านของแต่ล ะสายงานจะเน้ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะได้ความคิดเห็นในหลายๆแง่มุมและร่วมกันแก้ปัญหาหรือดาเนินกิจกรรม
ต่างๆให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม มี
บทบาทในการตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจด้วย โดยมี ความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
มณฑิรา มีรส (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ในการนาหลัก ธรรมาภิบาลไปประยุก ต์ใช้องค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ผู้นา การ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
บทสัมภาษณ์ของ นาย ก ที่กล่าวว่า ข้าราชการตารวจทุกนายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของสายงานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างมีวินัย ซึ่งในแต่ละสายงานจะมีการวางแผน มี
การกาหนดทิศทางที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีต้องความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การเป็นข้าราชการตารวจ มีความอดทน อดกลั้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ โดยมี ความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพวัลย์ พรหมนา (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักพุทธธรรมของสถานีตารวจเพื่อประชาชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การบริหารและพัฒนาบุคคลควร
ประยุกต์ใช้กับหลักสัปปุริสธรรมซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสถานีตารวจเพื่อประชาชน ควรจะมีวสิ ยั ทัศน์
การวางแผนแนวทางปฏิบัติตามแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการทางานได้จากแผน กาหนดทิ ศ
ทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานีตารวจ
บทสัมภาษณ์ของ นาย ก ที่กล่าวว่า เป็นการทางานโดยยึดหลัก พรหมวิหาร 4 คือ มีความ
เมตตาปราณีต่อประชาชน มีกรุณา มุทิตา และอุเบกขา รวมถึงทุกอย่างต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
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โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย แนวพญา (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
องค์ ก ารภาครัฐ ที่ ป ระสบความส าเร็จ ตามหลัก การบริห ารทางตะวัน ตกและตามหลั ก การทาง
พระพุท ธศาสนา ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมี ความจาเป็นต้องใช้
ศาสตร์ในการบริหารงาน การพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้า
มาเป็นกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็นาหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานและประยุกต์ใช้กับ
หลักการบริหารจัดการ สาหรับปัญหาหรืออุปสรรค ความสาเร็จในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ
ตามหลักการบริหารทางตะวันตก จาเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุน
องค์กร เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทสั ม ภาษณ์ ข อง นาย ก ที่ ก ล่ า วว่ า ทางสถานี ต ารวจภู ธ รพระอิ น ทร์ ร าชา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคคลและด้านอื่นๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้เกิด
ความคุ้ม ค่าและมี ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จึงต้องแบ่งสรรปันส่วน ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฉลาด พลนาการ (2556) ได้ศึ ก ษาวิ จัยเรื่อง การบริห ารสมรรถนะข้าราชการตารวจที่ ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตารวจภูธร จังหวัดชุมพร แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ตารวจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตารวจภูธรจังหวัดชุมพร และการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้นั้นควรที่จะเพิ่มจุดเน้นของ
พันธกิจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงสามารถขับเคลื่อนองค์ก้าวไปสู่การเป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความสุข
ของประชาชน โดยประเด็นสาคัญที่ค้นพบจากการวิจัย ทาให้ทราบว่าการบริหารสมรรถนะข้าราชการ
ตารวจให้มีประสิทธิผลต้องประกอบด้วยอั ตรากาลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
โดยหลักการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะทาให้องค์กรบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ เกิดความร่วมมือกันในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง กระบวนการบริ ห ารต้ อ งเป็ น ไปตามล าดั บ ขั้ น ตอน เป็ น ระบบมี ก ารวางแผน
การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชาควรมีนโยบายการจัดโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการกาหนดแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักธรรมาภิบาล
หรืองานอื่นๆ
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา ควรมีการจัดโครงการส่งเสริมในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
โดยการให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชาควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดแบบ 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพั ฒ นาชุม ชนอยู่ดีมี สุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรณี ศึก ษา ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยใช้แ บบสอบถามในการรวบรวมข้ อมู ล ซึ่ ง ผู้วิ จัย ได้ก าหนดกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 400 ครัวเรือน โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ค่านัยสาคัญทางสถิติในการวิจัย
ครั้งนี้ใช้ที่ระดับ .05 (Sig)
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับผลประโยชน์
ด้านการประเมินผล และด้านการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ด้านการวิเคราะห์ปัญ หาและสาเหตุของปัญ หา อยู่ใ นระดับปานกลาง ตามล าดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
อยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
หมู่บ้านที่พักอาศัย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต่างกันมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ
การมีส่วนร่วม, การพัฒนาชุมชน, ไทยนิยม ยั่งยืน
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ABSTRACT
This article aims to study the level and compare the Public participation in
the development of a wellbeing. to the Thai niyom yangyuen Project : Case Study in
Lam Sai Subdistrict, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Classified by personal factors In this study, Quantitative Research using questionnaires
to collect data The researcher determined the sample group of 400 households by
using Taro Yamane's formula. Statistics used in data analysis were percentage, mean,
standard deviation. And test statistics One-way ANOVA variance to compare the
differences between variables Statistical significance in this research is used at the
level of .05 (Sig).
The research found that Public participation in the development of a
wellbeing. to the Thai niyom yangyuen Project : Case Study in Lam Sai Subdistrict,
Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province The overall picture is at a high
level. When considering each aspect Sorted in descending order from the following:
benefits Evaluation And operations At a high level The participation in decision
making And analysis of problems and causes of problems In the moderate level,
respectively, the hypothesis testing found that people with different gender had an
effect on Public participation in the development of a wellbeing to the Thai niyom
yangyuen Project Sustainability is no different. and people who have a career,
monthly income Housing Village Time spent in the community The number of
different household members affects Public participation in the development of a
wellbeing to the Thai niyom yangyuen Project Different sustainability With statistical
significance at .05
Keywords
Participation, Development of communities, Thai niyom yangyuen
บทนา
การพัฒนาชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ภายในชุมชนได้อย่างตรงจุดจนทาให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพสู งสุดในการพัฒนา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาชุมชนหรือการแก้ไขปัญ หาในชุม ชนก็ต้องอาศัยประชาชน โดยจะต้องเปิด
โอกาสให้ป ระชาชนทุ ก คนได้แสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเสรี คือประชาชนจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคิดและแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง และเมื่อเราพัฒนาทั้งชุมชน และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนแล้วก็จะทาให้มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
มีการหมุนเวียนของกระแสเงินดีขึ้น จนทาให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นตามไปด้วย
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รัฐบาลได้ก าหนดยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี เพื่ อ เป็ น กรอบการด าเนิ นงาน ของทุ ก ส่ว น
ราชการ และหน่ว ยงานต่ างๆ เพื่ อการขับ เคลื่อ นนโยบายของรัฐบาลไปสู่ก ารปฏิบั ติ โดยยึ ด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การสร้างพลังทางสังคมและลดการเหลื่อมล้า ซึ่งเป็นการกระจายโอกาส
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 และเกิดการพัฒ นาอย่างยั่งยื น โดย
เน้นที่ การเสริม สร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด
ประชารัฐ และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไป
ข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ ผ่านมาขาดการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดความซ้าซ้อน
และกลายเป็นภาระให้กับประชาชน เช่น กรณีการก่อสร้างถนน แต่ชาวบ้านไม่อยากให้สร้างหรือไม่รู้
เรื่องมาก่อน และอื่นๆ จากที่มาและปัญหาดังกล่าวจึงจาเป็นต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ ไทยนิยม
ยั่งยืน เพื่ อบู รณาการงานของรัฐบาลและทุก กระทรวง เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางพระราชดาริศาสตร์พระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงตามพระราชปณิ ธานของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 1 (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กระทรวงมหาดไทย,2561)
ส าหรับ ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ม เติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้ม แข็ง ให้กับ เศรษฐกิ จภายในประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อดาเนินการขับ เคลื่อนตาม
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ” ซึ่ง ชุม ชนอยู่ดีมี สุข เป็ นโครงการที่ อยู่ในกรอบที่ 3 เป็น การจัด สรร
งบประมาณ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
กรมการปกครองเป็นผู้ดาเนินการ และเป็นโครงการที่เสนอโดยประชาชน ท าโดยประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทุกชุมชน จึงทาให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างตรงจุด
โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการโครงการโครงการฯ มีระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน
(เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2561) มีเป้าหมาย 82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุนงบหมู่บ้าน/ชุมชนละ
ไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ และ
เสนอโครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้ น/ชุมชน (สานัก
งบประมาณและกระทรวงการคลัง กรมการปกครอง,2561)
ลักษณะบ้านเรือนของประชาชนในตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ตาม แนวถนนเลียบคลองชลประทาน 26 และ 2 ฝั่งถนนพหลโยธิน มีจานวนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ ที่ 1 บ้านหั วคลอง หมู่ ที่ 2 บ้านล าไทร หมู่ ที่ 3 บ้ านล าตาสังข์ หมู่ ที่ 4 บ้านลาดทราย
หมู่ที่ 5 บ้านลาดทราย และหมู่ที่ 6 บ้านง่ามผักตบ โดยรวมแล้วประชาชนในตาบลลาไทรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รับ จ้างทั่ วไป ค้าขาย และรับราชการ เป็นต้น จึงท าให้ประชาชนไม่ได้
เข้ามามี ส่วนร่วมในการพั ฒนาชุมชนของตนเองอย่างเต็มที่ อาจเพียงได้รับฟั งปัญหา หรือแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน จากคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้เป็นความต้องการของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยตรง
ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญของประชาชนที่ยังไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และ
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเท่าที่ควร จึงทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาชุม ชนให้อยู่ดีมี สุข การเข้าถึงประชาชนที่ แท้ จ ริง และเมื่ อมี
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โครงการไทยนิยม ยั่งยืนขึ้นมาแล้วจะท าให้ประชาชนให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูล และวางมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ดี มี สุ ข
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรณีศึกษา ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ดี มี สุ ข
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรณีศึก ษา ตาบลลาไทร อาเภอวัง น้อย จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชาชนตาบลล าไทร อาเภอวัง น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดี
มีสุข ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี ก ารวิจั ย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative Research ) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน
ทั้งสิ้น 4,776 ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎร์อาเภอวังน้อย,2562) คือ ตัวแทนครัวเรือนที่อยู่ ในตาบล
ลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 400 ครัวเรือน โดยใช้
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro 1973 อ้ างอิง ในศิ ริพ งศ์ พฤทธิพั น ธ์ ,2553) และเลือ ก
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่มตัวอย่างจ าแนกหมู่ บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตาบล
ลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากจานวนครัวเรือนที่อยู่ใน 6 หมู่บ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ผู้วิจั ยได้ใช้เ ครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีโครงสร้างแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่าลิเคร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก
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3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
และ ความสมบูรณ์ของข้อมูล
2. การลงรหัสข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากาหนดใส่รหัส
3. การวิเคราะห์ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมู ลดังนี้ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic
mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
และค่านัยสาคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ใช้ที่ระดับ .05 (Sig)
ผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมสี ุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุ ม ชนอยู่ ดี มี สุ ข ตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษา : ต าบลล าไทร อ าเภอวั ง น้ อ ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 400 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีอาชีพ
เป็ น พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน รายได้ ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท พั ก อาศั ย อยู่ ห มู่ ที่ 4
บ้านลาดทราย อาศัยในชุมชน 1 – 5 ปี และมีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 7-9 คน
2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุ มชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กรณีศึก ษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอยู่ 5 ด้าน
ซึ่ง สามารถสรุ ป ได้ ดัง นี้ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมี ส่วนร่ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ดีมี สุ ข
ตามโครงการไทยนิ ยม ยั่ง ยืนอยู่ในระดับ มาก จ าแนกตามรายด้ าน พบว่า ประชาชนมี ส่วนร่วม
ด้ า นการได้ รับ ผลประโยชน์ อ ยู่ ในระดั บ มาก รองลงมา ด้ า นการประเมิ น ผลอยู่ ในระดั บ มาก
ด้านการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง และ
อันดับสุดท้ายด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ด้านแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า ประชาชนควรตระหนักถึงความสาคัญของการแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมทุกๆด้าน เนื่องจากการจะพัฒนาประเทศหรือชุมชนได้นั้น
ต้องได้รับ ความร่วมมื อ จากประชาชนทุ กคนด้วย ถึงจะสามารถพัฒ นาทั้ งชุม ชนและคุณ ภาพชีวิต
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ของประชาชนไปพร้อ มๆกั นได้ และจากผลการศึ ก ษาท าให้ท ราบว่า ประชาชนในตาบลล าไทร
ให้ความสาคัญและตะหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองมากพอสมควร ทาให้ชุมชน
เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านประชาชนต าบลล าไทร อ าเภอวั ง น้ อ ย
จัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา มี ส่วนร่วมในการพัฒ นาชุม ชนอยู่ดีมี สุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่ง ยืน
อยู่ในระดับมาก พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 5 ด้าน โดยการได้รับผลประโยชน์ การประเมินผล
และการด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ มากในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
กับการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดั บปานกลาง ทั้งนี้จากการทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนตาบลล าไทร อาเภอวัง น้อย จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา มี ส่วนร่วมในการพัฒ นาชุม ชน
อยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงตามสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน ปัจ จัยส่วนบุคคลที่ ต่างกั นมี ผลต่อการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพั ฒ นาชุม ชนอยู่ดีมี สุข พบว่า อายุ อาชีพ รายได้ต่ อเดือ น หมู่ บ้ านที่ พั ก อาศั ย
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน และจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุ ม ชนแตกต่ า งกั น ส่ ว นเพศที่ แ ตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนไม่ แ ตกต่ า งกั น
การทดสอบสมมุติฐานในข้อนี้ ถือว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ดี มี สุ ข ต าบลล าไทร อ าเภอวั ง น้ อ ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความจาเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองตาม
ความต้ อ งการของประชาชน เพื่ อ ให้ป ระชาชนมี คุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้น และเกิ ดการพัฒ นาที่ ยั่งยื น
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ไม่ ได้ รั บ การพั ฒ นาเท่ า ที่ ค วร ประชาชนยั ง ขาดรายได้ อ ยู่ ม าก
สภาพปัญหาในชุมชนก็มีอยู่มากเช่นกัน โดยเฉพาะชุมชนแออัดจนกลายเป็นแหล่งมั่วสุม ซึ่งมีความ
จาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะท้องถิ่น
และประชาชน ซึ่ง ประชาชนในชุม ชนไม่ ได้ตระหนัก ถึงการมี ส่วนร่วมในการพั ฒ นาชุม ชนมากนัก
เพราะไม่ มี เ วลาและคิ ด ว่ า ไม่ ใช่ เ รื่ อ งของตน ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนว่าประชาชนมี ส่ วนร่ วมมากน้อ ยเพี ย งใดในการพั ฒ นาชุ ม ชน
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาในเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ดี มี สุ ข
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรณีศึกษา : ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ และเปรีย บเที ย บการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ดี มี สุ ข
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรณีศึก ษา ตาบลลาไทร อาเภอวัง น้อย จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา
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จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล จากประชากรทั้ ง หมด 400 ครั ว เรื อ น โดยแบ่ ง เป็ น รายด้ า น
วิเคราะห์ได้ว่า ประชาชนมี ส่ วนร่วมด้านการได้รับ ผลประโยชน์อ ยู่ในระดับ มาก คือ เมื่ อชุ ม ชน
เกิ ดการพั ฒ นาโดยได้รับ ความร่วมมื อ ทั้ งจากท้ อ งถิ่น และประชาชนก็ จ ะท าให้ป ระชาชนในพื้น ที่
ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมร่วมกัน ทาให้ชุมชนนั้นอยู่ดีมีสุขมากขึ้น ด้านการประเมินผล
อยู่ในระดับมาก คือ เมื่อโครงการต่างๆในการพัฒนาชุมชนเสร็จสิ้นลงแล้วต้องได้รับการประเมินผล
โครงการด้วยความถูกต้อง และสุจริต โดยภาครัฐจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้านการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก คือ หากมีการดาเนินโครงการ
แล้วได้รับความร่วมมื อจากประชาชนในชุมชนจะทาให้โครงการนั้นๆสาเร็จลงได้อย่างรวดเร็ว และ
ประชาชนสามารถเห็นขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆได้อย่างชัดเจน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
อยู่ในระดั บ ปานกลาง คื อ เมื่ อ แต่ล ะชุม ชนเสนอโครงการที่ จ ะพั ฒ นาชุ ม ชนของตนขึ้น มาแล้ ว
จะต้องมีการร่วมการตัดสินใจโดยฟังเสียงข้างมากว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อนหรือหลัง และ
อันดับสุดท้ายด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คือ อันดับแรก
ในการจัดทาประชาคมหมู่บา้ นจะต้องมีการค้นหาปัญหาและสาเหตุในชุมชนที่ต้องได้รับการแก้ไข และ
พัฒ นาโดยเร่ง ด่วน โดยร่วมกั นคิ ดค้ น ปัญ หาในชุม ชนแล้วร่ วมกั น เสนอชื่อ โครงการที่ จ ะพั ฒ นา
เพื่อให้ชุม ชนเกิดความสงบสุข จากนั้นได้นามาตั้งสมมุ ติฐานว่า ปัจ จัยส่วนบุคคลที่ ต่างกั นมีผ ลต่อ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ดี มี สุ ข ต าบลล าไทร อ าเภอวั ง น้ อ ย
จั ง ห วั ด พ ระน ครศรี อ ยุ ธ ยาแต กต่ างกั น แล ะ ป ระชาชน ต าบ ล ล าไท ร อ าเภอ วั ง น้ อ ย
จัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา มี ส่วนร่วมในการพัฒ นาชุม ชนอยู่ดีมี สุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่ง ยืน
อยู่ในระดับ มาก เป็นไปตามสมมุ ติฐานหรือไม่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจ จัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกั น
มี ผ ลต่อ การมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาชุม ชนอยู่ดี มี สุ ข ต าบลล าไทร อ าเภอวัง น้อ ย
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธยาแตกต่ างกั น ในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ เดือ น และระยะเวลา
ที่อยู่อาศัยในชุมชน นั้นสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหากมีไม่มเี จตคติต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ชุมชนก็ท าให้ การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นไม่ แตกต่างกัน อายุน้อยอาจยังไม่เห็นถึงความสาคัญ
ของการมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง ต่ า งจากประชาชนที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า ที่ มี ป ระสบการณ์ ในหลายๆด้ า น
และเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ย่อมมีมุมมองและ
ประสบการณ์ที่เกิ ดจากความเคยชินในการประกอบอาชีพของตน จึง อาจท าให้เกิดความแตกต่าง
เรื่องความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม รายได้ต่อเดือนต่างกั น ย่อมมี ความคิดเห็นที่ แตกต่างกั น เช่น
ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นมาก อาจท าแต่ ง านไม่ ไ ด้ ส นใจกิ จ กรรมของชุ ม ชนสั ก เท่ า ไหร่
ส่วนประชาชนที่ มีร ายได้น้อ ยสามารถมี เวลาว่างเข้าร่วมกิจ กรรมของชุมชนได้ และประชาชนที่ มี
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนนานพอสมควรอาจต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อเข้ามาพัฒ นาชุมชน
ของตนเองให้ดียิ่ง ขึ้น ซึ่ง จะสอดคล้องกั บ งานวิจัยของ สมศัก ดิ์ น้อ ยนคร (2551) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่นของเทศบาลตาบล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า อายุ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
แตกต่างกั น ส่วนเพศที่ แตกต่างกั นมี ส่วนร่วมในการพั ฒ นาชุม ชนไม่ แ ตกต่างกั น และประชาชน
ตาบลล าไทร อ าเภอวังน้ อ ย จัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา มี ส่วนร่วมในการพัฒ นาชุม ชนอยู่ดีมี สุ ข
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยู่ในระดับมาก พบว่า การได้รับผลประโยชน์ การประเมิ นผล และ
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การดาเนินงานอยู่ในระดับมากในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ในระดับมาก
แต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
1. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งควรมี ก ารประชาสัม พันธ์ถึงการจัดตั้งประชาคมหรือโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน (ชุม ชน/หมู่บ้านละสองแสนบาท) ให้ประชาชนได้ทราบรายละเอียดของโครงการ
พัฒนาชุมชน
2. ผู้นาชุมชนควรมีการชี้แจงงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบอย่างละเอียด
ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรก าหนดนโยบายด้านการมี ส่วนร่วมในการประเมิ น ผล เพื่อกระตุ้นให้ ป ระชาชน
มีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาเนินงานของการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสขุ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(ชุมชน/หมู่บ้านละสองแสนบาท)
2. ควรกาหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ ในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดและชัดเจน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. มอบหมายให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมสัง เกตการณ์ และตรวจสอบ การทางาน
ของผู้ รั บ เหมาที่ ม าท างานพั ฒ นาในชุ ม ชน เพื่ อ ควบคุ ม และติ ด ตามการท างาน พั ฒ นาให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อแสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาหรือติดตามผลการดาเนินงานของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โดยศึกษาผลการวิจัยนี้เป็นแนวในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ในทางอื่นๆ เช่น ปัจจัย
การมีส่วนร่วมในการพั ฒ นาชุมชน เพื่อจะมองถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุม ชนด้านอื่นๆ และ
คิดหาแนวทางเพื่อนาไปพัฒนาและแก้ไขต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้มี วัตถุประสงค์เ พื่อศึกษากลยุท ธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศัก ยภาพแก่
บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการหรือ
กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ของสานักส่งเสริมการเมือง ซึ่งในปัจจุบันการจัดฝึกอบรมนั้นถือว่าเป็น
การศึก ษาอย่างหนึ่ ง ที่ ตอบสนองความต้องการของบุคคลทั่ วไปเพราะมี ความรวดเร็ว ในการจบ
หลักสูตรการอบรม ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview )กับผู้บริหารและบุคลากรของสานักส่งเสริมภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า จ านวน 7 ท่ าน ผลการวิจัยพบว่า กลยุท ธ์ในการจัดการความรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมภาคพลเมืองนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ ได้ฝึก
พัฒนาตัวเอง คนเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง อะไรที่เราไม่รู้ แต่เราต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรและเราจะไปหาคาตอบ
นั้นได้ที่ไหน หาตามสื่อต่างๆ หรือสื่อบุคคล และนาตัวอย่างนั้นมาแก้ไขปัญหา ตามลักษณะงานปฏิบัติ
ที่เ ราเกี่ยวข้อ ง เราจะต้อ งหาความรู้ใหม่ ๆ และหาความรู้ที่ เ หมาะสม ใช้ห ลักการมี ส่วนร่วม โดย
แบ่งปันความรู้ระหว่างวิทยากร ทีมคณะผู้จัดงานและเยาวชน อาศัยสื่อต่างๆที่มีอยู่และทาช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึง อย่างเช่น เพจของเครือข่ายในการกระจายความรู้ ต้องรับฟัง ต้องพูดคุย ต้องทา
ความเข้าใจซึ่ง กันและกั น เป็นการเปิดใจ และให้ใจ เพื่อให้คนทึ่ ได้รับ การอบรมหรือผู้ที่เ ข้าร่วม
โครงการ เชื่อใจมั่นใจและพร้อมพัฒนาไปกับบุคลากรที่ลงไปปฏิบัติงาน
คาสาคัญ
กลยุทธ์การจัดการความรู,้ พัฒนาศักยภาพ
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ABSTRACT
The objective of this article is to study the strategies of knowledge
management for the development of potentials for the general public of the Office of
Civil Affairs Promotion, King Prajadhipok's Institute in order to know the methods or
strategies for knowledge management of the Bureau of Political Promotion. At present,
the training is considered a study that meets the needs of the general public because
it is very fast in completing the training course. In this study, qualitative research was
conducted by using in-depth interviews with administrators and personnel of the Office
of the Civil Region Promotion King Prajadhipok's Institute who are The research found
that the strategic strategies for managing knowledge for potential development for the
general public of the Office of the Civil Region Promotion gives the opportunity to
everyone to learn, to be trained and to develop themselves on things they don't know
media And bring that example to solve the problem, According to the work practices
that we relate, We must find new knowledge, And find appropriate knowledge, and
use the principle of participation by sharing knowledge between speakers of team of
organizers and youth Relying on existing media and making channels for people to
access, such as network pages that have to spread knowledge, listen, talk, and
understand each other to be an open minded and give a heart for people to be trained
or those who participate in the project. Trust, they are confluent and ready to develop
with the personnel who go down to work.
Keywords
Knowledge management strategy, develop potential
บทนา
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้ าวหน้าที่รวดเร็วส่งผลต่อสังคมโลก และเป็นผลให้ประเทศ
ต่างๆ เกิดความกระตือ รือร้นในการพัฒนาประเทศตนเองให้ทั นการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่สังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) จึงมี การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีท างานของคน และ
องค์การในสังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้ มีการถ่ายทอดและเชื่อมโยง ความรู้ ความสามารถ ของ
ตนสู่สังคมให้กว้างขวาง รวดเร็ว ในปัจจุบันองค์การต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจึงพยายามผลักดัน
องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยใช้ความรู้ การเรียนรู้ และ
การจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นส่วนสาคัญในการดาเนินงานขององค์การ โดยการที่บุคลากรทุกระดับ
ในองค์การมีการสร้างผลงาน
จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า : สถาบัน
พระปกเกล้าเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการ
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วิ จั ย การจั ด การศึ ก ษา อบรม และเผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การพั ฒ น า
ประชาธิปไตย และการเมืองการปกครองรวมทั้ง ให้บริการคาแนะนาปรึกษาด้านการบริหารปกครอง
บ้านเมืองที่ดี ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นโดยมีหลักสูตรอบรม
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า เป็นอย่างไร
2. กลยุทธ์การจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมภาค
พลเมืองสถาบันพระปกเกล้า เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมภาค
พลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานัก
ส่งเสริมภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิง คุณภาพ ( Qualitative Study ) โดยผู้
ศึกษาได้แบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิ กล่าวคือ ทาการศึกษาภาคสนาม ( Field Study ) เพื่อให้
ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของกระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด โดยผู้วิจัยยึดการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
2. การเก็บข้อมูลระดับทุติยภูมิ กล่าวคือ ผู้วิจัยดาเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสารตลอด
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ( Documentary Research ) ที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ ยกตัวอย่าง
เช่น หนังสือ วารสาร เอกสาร ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยต่างๆของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น
ประชากรที่ใช้ศึกษา
โดยผู้ศึกษาสัมภาษณ์เ ชิงลึก (In-depth Interview) กั บบุคลากรของส านักส่งเสริมภาค
พลเมื องสถาบันพระปกเกล้า ทั้ งนี้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ผู้วิจัยจะดาเนินการสัมภาษณ์มีจ านวนทั้งสิ้น
7 คน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
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หลัง จากได้ร ะบุก ลุ่ม ประชากรเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึง ดาเนินการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายขออนุญาตดาเนินการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ได้มีการนัดหมายวัน
เวลา และสถานที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์
2.ดาเนินการสั ม ภาษณ์เ ชิง ลึก (In-depth Interview) กลุ่ม ประชากรเป้าหมาย ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการศึกษา
3. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้
4. นาข้อมูลทั้งหมด (ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ) มาวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เนื่อ งจากผู้ศึก ษาได้ออกแบบวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้การสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก ( Indepth Interview) ส่ง ผลให้เครื่อ งมือเพื่อการศึก ษาครั้ง นี้จึงอยู่ในรูป แบบการตั้ง คาถามเป็นหลัก
ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ สามารถจาแนกออกเป็น ได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 อยากทราบว่า บริบ ทของการจัดการความรู้เพื่อพัฒ นาพัฒนาศัก ยภาพแก่
บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า เป็นอย่างไร
ประเด็นที่ 2 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ข องหน่วยงานของท่านมีวิธีการในการกาหนด
กลยุทธ์การจัดการความรู้อย่างไร
วิธีวิเคราะห์
หลังจากได้รวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิ ซึ่งจาเป็นต่อการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้
ดาเนินการสังเคราะห์ข้อ มูล แล้วนาเสนอผลการศึกษาในลัก ษณะของการพรรณนาหลังจากนั้น
ดาเนินการวิเคราะห์ ด้วยกรอบแนวคิด
ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้นามาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ( Qualitative Study ) โดยมีการเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิ ทั้งนี้เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ระดับ ปฐมภู มิ ผู้วิจัย ได้ดาเนินการสั ม ภาษณ์เ ชิง ลึก (In-depth Interview) กลุ่ ม
บุคลากรของสานักส่งเสริมภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า ด้วยการตั้งประเด็นคาถาม หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลทั้งสองมาสังเคราะห์รวมกัน แล้วเสนอเป็นผลการศึกษาในบทถัดไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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กลยุทธ์การจัดการความรู้
ของ
สานักส่งเสริมภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า

กลยุทธ์
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การพัฒนาศักยภาพแก่
บุคคลทั่วไป

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกรียงศักดิ์ เจริญ วงศ์ศัก ดิ์ (2546) ได้ศึก ษาว่า กลยุทธ์ คือ วิธีก ารหรือแผนการที่คิดขึ้น
อย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่น พลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ มุ่งหมายเพื่อ
เอาชนะคู่แข่งหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
วิชิต อู่อ้น (2548) ได้ศึกษาว่า การกาหนดกลยุทธ์เป็นงานสาคัญของผู้บริหารระดับสูงและ
ทีมงาน เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและการดารงอยู่ขององค์การ โดย
อาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจในสภาพความเป็นไปของปัจจัยแวดล้อม ในการกาหนด
กลยุทธ์นั้นจะต้องพิจารณาว่าเป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับใด ได้แก่ กลยุทธ์ในระดับองค์การ กล
ยุทธ์ในระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะมีรายละเอียดและขอบเขตการดาเนินงาน
แตกต่างกัน โดยขั้นตอนในการกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับจะเหมือนกันคือ 1) พิจารณาปัจจัยนา
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก และ 2) การจับคู่ปัจจัยเพื่อใช้เพื่อ
นาไปใช้เป็นทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ สาหรับเทคนิคในการกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับนั้นมี
ความแตกต่างกัน ผู้บริหารจะต้องพิจารณาเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่
ชานาญ เหล่ารัก ผล (2553) ได้ศึกษาว่า ในยุคของสังคมที่ มีก ารแข่งขันกั น อย่างรุนแรง
ความรู้จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่
สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรชนิดอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทั้ งในตัวคนยัง มีทั ก ษะและประสบการณ์ที่สามารถก่ อให้เกิดความรู้ ความชานาญซึ่ง เป็น “ทุ น
ความรู้” (Knowledge Capital) ซึ่งมักเป็นที่ทราบกันในตัวคนหรือกลุ่มคน จะทาอย่างไรให้ความรู้
ในทางปฏิบัติและฝังอยู่ในตัวบุคคล จะได้ถูกปรับเปลี่ยนและจัดการอย่างเป็นระบบ ( Knowledge
Management) เพื่อเก็บรักษาความรู้นั้นไว้ ให้เป็นขององค์กร เพื่อจะได้นาความรู้นั้นมาพัฒนาเพื่อให้
เป็นประโยชน์สาหรับคนทั้งองค์กรต่อไป การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็น
กระบวนการสาคัญที่จะทาให้บุคลากรรู้จักพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ และนาความรู้มาใช้ใน
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
ดรุ ณ ไคร้ ศ รี (2551) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ คื อ การน าเอาความรู้
ความสามารถที่อยู่ภายในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวบุคลและองค์กร นาศักยภาพ
เหล่า นั้น มาใช้ อ ย่ างมี ก ระบวนการ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในยุ คโลกาภิ วัต น์ที่ ทุ ก สิ่ง ทุ ก อย่ างมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทาให้การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบัติง านของบุคคลในองค์กรมีความส าคัญ เพราะ ศัก ยภาพที่มี อยู่ในตัว
บุคคลแต่ละคนได้รับการพัฒนาแล้ว ผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือความสาเร็จขององค์กร
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ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานัก
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมภาค
พลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
2. เพื่ อ ศึก ษากลยุท ธ์ก ารจัดการความรู้ในการพัฒ นาศัก ยภาพแก่ บุคคลทั่ วไปของส านั ก
ส่งเสริมภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
สานักส่งเสริมภาคพลเมือง อยู่ภายใต้สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งสถาบันพระปกเกล้ามีบทบาท
หน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่จะรู้จักสิทธิและหน้าที่ เสรีภาพของประชาชน งานหลักของสถาบันจะทา
เกี่ยวกับเรื่อง การวิจัย งานฝึกอบรมมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ
ให้กับสมาชิกรัฐสภา สถาบันมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1.ประชาธิปไตย 2. ธรรมาภิบาล 3.สันติวิธี เพื่อ
เชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้ า ในส่วนของลักษณะงานที่สานักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมื องสถาบันพระปกเกล้า มี หน้า ที่ในการส่งเสริม เผยแพร่ประชาธิปไตย สนับสนุนให้เกิ ดการ
เรียนรู้และสร้า งความเป็ นพลเมื อ งให้ค นรู้จั ก หน้า ที่ มี เ หตุมี ผ ล มี ความรับ ผิดชอบ มี วินัย มี จิ ต
สาธารณะนั้น มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการ
เข้าถึงประชาชนในแต่ละช่วงวัย และในแต่ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้า
แผนของการพัฒนาจะเป็นแบบแผนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน (top-down and bottom-up
planning) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า จะต้องดูกรอบของประเทศหรือ
ยุทธศาสตร์ชาติจะต้องดูกรอบของประเทศ เพราะว่าสถาบันพระเกล้ายังต้องใช้งบประมาณจากสานัก
งบประมาณ และจะต้องดูจากสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อตามให้ทันยุคสมัย การปฏิบัติงาน
บุคลากรทุกคนจะต้องเห็นและรับรู้ร่วมกัน โดยผู้อานวยการจะมีการจัดประชุม อธิบายงานและพูดคุย
กั บ บุ ค ลากร และมอบหมายงานให้ กั บ บุ ค ลากรแต่ ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบ ตามแต่ ค วามถนั ด และ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้สูงที่สุด เพื่อไม่ให้งบของแผ่นดินสูญเปล่า ในการตอบโจทย์ของพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
พระปกเกล้า ในกระบวนการจัดการความรู้นั้น มีการแยกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านเนื้อหาและด้านวิธีการ
โดยเนื้อหาจะต้องใกล้เคียงหรือเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจะต้องทาให้เข้าใจง่ายและ
กระชับที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ นาสื่อสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการติดตามผล
เพื่อเอามาประมวลผลลัพธ์ของกิจ กรรมต่างๆที่ จัดขึ้น และนาความรู้เหล่านั้นสื่อออกไปให้ถึง มื อ
ประชาชนมากที่สุด
กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมภาค
พลเมืองนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ ได้ฝึกพัฒนาตัวเอง คนเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง อะไรที่เรา
ไม่รู้ แต่เราต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรและเราจะไปหาคาตอบนั้นได้ที่ไหน หาตามสื่อต่างๆ หรือสื่อบุคคล
และนาตัวอย่างนั้นมาแก้ไขปัญหา ตามลักษณะงานปฏิบัติที่เราเกี่ยวข้อง เราจะต้องหาความรู้ใหม่ๆ
และหาความรู้ที่เหมาะสม ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยแบ่งปันความรู้ระหว่างวิทยากร ทีมคณะผู้จัดงาน
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และเยาวชน อาศัยสื่อต่างๆที่มีอยู่และทาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง อย่างเช่น เพจของเครือข่ายใน
การกระจายความรู้ ต้องรับฟัง ต้องพูดคุย ต้องทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการเปิดใจ และให้ใจ
เพื่อให้คนทึ่ได้รับการอบรมหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เชื่อใจมั่นใจและพร้อมพัฒนาไปกับบุคลากรที่ลง
ไปปฏิบัติงาน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของ
สานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมภาค
พลเมื องสถาบันพระปกเกล้า พบว่า ในการปฏิบัติง านนั้นจะสอดคล้องกับแนวคิด การบริหารเชิง
กลยุทธ์ตามแนวคิดของ Mintzberg (1994 อ้างในถึง ศิริวรรณ คาหนองคู,2555,น.41 ) มีดังนี้
1) กลยุทธ์คือ แผน (Strategy is a plan) กิจการทั้งหลายกาหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นสิ่งที่
กาหนดทิศทาง (direction) องค์การทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งสิ้น
และเป็นแนวทางการดาเนินงาน
2) กลยุทธ์คือ แบบแผน (strategy is pattern) หรือรูปแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผน
ด้า นพฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติง านที่ ป ฏิ บัติ อ ย่า งต่ อเนื่ อ งในแต่ ล ะช่ว งเวลานั้น ( consistency in
behavior overtime) สะท้อนในการวางแผนในอนาคตจาเป็นต้องคานึงถึงวิวัฒนาการที่สืบเนื่องจาก
อดีต ขณะเดียวกับ ที่ผู้บริหารจะวางแผนอันใดจาเป็นต้องคานึงถึงความสามารถของ ผู้ปฏิบัติด้วย
เพราะหลายกรณี ป รากฏว่ า เจตนารมณ์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ห รื อ สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารตั้ ง ใจจะท า (intended
strategies) อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ป ฏิบัติอาจใช้ความชานาญด้านต่างๆ ปรับ กลยุท ธ์ในระหว่าง
ปฏิบัติ (emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง (realized strategies)
3) กลยุทธ์คือการกาหนดฐานะหรือตาแหน่ง (strategy is position) ในสนามแข่งขันสินค้า
หรือบริการที่เสนอออกไป จาเป็นต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ ประเภท หรือ แต่ละ
ตลาด หากขาดซึ่งความเข้าใจในฐานะหรือตาแหน่งทางการตลาดหรือขาดความรู้ที่ชัดเจน เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ย่อมนาไปสู่ความล้มเหลวในการเสนอบริการต่างๆ ได้
4) กลยุทธ์คือทัศนภาพ (strategy is perspective) เน้นความสาคัญในการพิจารณาสภาพ
ที่แท้จ ริงในองค์ก ร หรื อ คุณลัก ษณะที่ น่าจะเป็นองค์ก ร เป็นวิธีก ารดาเนินงานที่ ต้องการให้คนใน
องค์กรยึดถือร่วมกัน
5) กลยุท ธ์คือ กลวิธี (strategy is ploy) การเดินหมากในสถานการณ์ที่ มีก ารต่อสู้ห รือ
แข่งขัน ทุกคนต้องการชัยชนะ ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องวางกลยุทธ์โดยการคานึงถึงกลวิธี (tactics)ในการ
เดินหมากเดินเกม เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน ทางธุรกิจการ
เจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์การค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์มีความแตกต่างกัน ไปได้เสมอ
ตามสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่เปลี่ยนไป การกาหนดกลยุทธ์จึงสามารถ
เลือกใช้ความหมายทั้ง 5 ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์อย่างแท้จริง
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กลยุทธ์ก ารจัดการความรู้ในการพัฒ นาศัก ยภาพแก่ บุคคลทั่ วไปของส านัก ส่งเสริม ภาค
พลเมื อ งสถาบั นพระปกเกล้า นั้นจะเห็ นได้ ว่ากลยุท ธ์ ของงานแต่ล ะฝ่า ยจะแตกต่ างกั นตามการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงกับกับประชาชนทุกวัยในแต่ละพื้นที่ของการทางาน เป็นการใช้
หลักการการมีส่วนร่วมของสานักงานในการที่จะขยายความรู้ ข้อมูล และบุคลากรทุกนั้น จะแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เท่าทันยุคและสมัยในการปฏิบัติงาน การกระจายความรู้ ต้องรับฟัง ต้องพูดคุย
ต้องทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการเปิดใจ และให้ใจ เพื่อให้คนทึ่ได้รับการอบรมหรือผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ เชื่อใจมั่นใจและพร้อมพัฒนาไปกับบุคลากรที่ลงไปปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสานักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางในการทางานแก่หน่วยงานอื่นๆ
2.หน่วยงานอื่นๆ สามารถนาวิธีการหรือกลยุทธ์ของสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองทึ่
เผยแพร่นั้นไปใช้กับหน่วยของตนได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลสืบต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
สานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ควรมีการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
เพื่อแนวทางและการส่งเสริมสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1.ศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มาเข้าอบรมกับสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า
2. ศึกษาการจัดทาวิจัยในการเก็บข้อมูลแบบเชิงปริมาณเพื่อให้ได้คาตอบที่ครอบคลุม
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การศึกษานโยบายสาธารณะการประกันรายได้ผู้สูงอายุ โดยการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุในเขตตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจ จัยส่วนบุค คลกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 3.เพื่ อศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่างความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสั ง คมผู้สูงอายุกั บ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จานวน 291 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
คื อ ร้ อ ยละ ความถี่ มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน คื อ
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการ
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 70 – 74 ปี
อาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และอยู่อาศัยที่บ้านตนเอง
2. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความต้องการ
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูงทุกด้าน
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ อาชีพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ที่อยู่อาศัย
ต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกั นจะมีคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูง อายุ แตกต่างกั น และความต้องการด้านจัดสวัส ดิการสัง คมผู้สูง อายุมี ความสัม พันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (r = 0.78*, p < 0.05)
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คาสาคัญ
เบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้สูงอายุ,ประกันรายได้
ABSTRACT
The Policy study of subsistence allowance for elderly. Case study: elderly at
Ban Kluai Sub-district, Mueang District, Chainat. The objectives of this research were to
study: 1 . The study of the different levels of Needs for social welfare services of the
elderly and Quality of life of the elderly 2The study of personal differences with the
Quality of life of the elderly and 3.The study of the relationship between Needs for
social welfare services of the elderly and the Quality of life of the elderly. Is a
quantitative study. The sample is elderly Ban Kluai Sub-district Mueang Chai Nat District
291 people in Chainat. The analyses of descriptive statistics such as percentage,
frequency, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation
coefficient. The instrument used in this research is a questionnaire divided into 3 parts:
Part 1 Personal information questionnaire Part 2 Questionnaire for the needs of elderly
social welfare management Part 3 Questionnaire on the quality of life of those elderly.
The research found that
1. Personal characteristics of the sample group Most of them are female, aged
70 - 74 years. Occupation, farmers, monthly income 20,001 - 30,000 baht and living at
home on their own
2. Statistical analysis of variables used in research The sample group had the
level of Needs for social welfare services of the elderly. And Quality of life of the
elderly In every high level
3. The results of the test of the elderly who have sex before entering the
elderly who live in a foreign country will have the quality of life of the elderly who
are different. The privileges that are not different and Needs for social welfare services
of the elderly are related to the quality of life of the elderly (r = 0.78 *, p <0.05).
Keywords
Elderly premiums, elderly, Income insurance
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บทนา
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยม ซึ่งส่งผลให้มีครอบครัวเดี่ยว
เพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง ส่วนในเขตชนบทมีการเปลี่ยนแปลงจากการทาเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกร
รม มีการย้ายเข้ามาทางานในเขตเมือง ผู้สูงอายุต้องถูกทอดทิ้งอยู่ตามลาพังหรืออาจต้องรับภาระ
ดูแลหลาน จากข้อมูลโครงสร้างประชากรของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน พบว่า ประชากรผู้
สูง วัย (60 ปีขึ้นไป) ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2593 โดยภาพรวมมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ตามมาด้วย ไทย
บรูไน และเวียดนาม ซึ่งหมายความว่าในอนาคตประชากรทุก ๆ 10 คน จะมีผู้สูงอายุมากถึง 2 คน
(อ้างถึง ใน ส านัก งานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
โดยระดับสังคมผู้สูง อายุ มี 3 ระดับได้แก่ 1. ระดับ การก้ าวเข้าสู่สังคมผู้สูง อายุ (Aging
society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์( Aged society) หมายถึง
สังคมหรือประเทศที่มีประชากร อายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือ
มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่า ร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคม
หรือประเทศที่มีประชากร อายุ 65 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มที่ (อ้างถึงใน สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย อยู่ในระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่ง
หมายถึง สังคมที่มีประชากรที่มีอายุ 65ปี ขึ้นไป ในสัดส่วนร้อยละ 7 ของประชากรรวม หรือหมายถึง
สังคมที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 ของจานวนประชากรรวม และจะปรับตัว
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Sociely) เมื่อประชากรวัย 65 ปี ขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14
ของประชากรรวม หรือประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่า
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ต่ อประชากรรวม ในปี 2553 คือ 19.67 ปี 2563 คือ 17.5
และปี 2573 คือ 25.12 จะเห็นได้ว่า จานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็วจนนามาสู่การเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วน ประชากรสูง อายุซึ่ง มี แนวโน้ม ที่ จะสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมู ล การคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย ปี 2558 -2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคม
สูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปี ข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed
aged society) (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)
การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการกาหนดนโยบายหรือมาตรการรวมถึงจัดตั้ง กองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนในปี พ.ศ.2536 นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นรัฐบาลจึงถ่ายโอนภารกิจไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุที่
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เพิ่ม จานวนมากขึ้น โดยการก าหนดแผนงานในระยะยาวที่ เหมาะสมและเป็นรูป ธรรมสาหรับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ตระหนักว่ามีความสาคัญในระดับต้น
รัฐบาลจึง จัด ตั้ง ปฏิญ ญาผู้สู ง อายุไ ทยขึ้น อันเป็น ภารกิ จ ที่ สั ง คมและรัฐพึ ง มี ต่อ ผู้สู ง อายุ รวมถึ ง
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ รัฐบาลจึง
กากับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการด้านผู้สูงอายุรวมถึงการ
ปรับปรุงแผนงานด้านผู้สูงอายุในระยะยาว
ทั้งนี้ รัฐบาลมีเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การจัดสวัสดิการด้านรายได้
ได้แก่ การสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ และระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพ ได้แก่ โครงการดูแลผู้สูงอายุที่ บ้านและชุมชน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้สูงอายุรวมถึงการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนและ
สังคม (อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)
จากเหตุผ ลที่ ก ล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง มี ความสนใจที่ จ ะศึก ษาเรื่องการศึก ษานโยบาย
สาธารณะการประกันรายได้ผู้สูง อายุ โดยการสงเคราะห์เ บี้ยยัง ชีพ กรณีศึกษา : ผู้สูง อายุในเขต
ตาบลบ้านกล้วย อ าเภอเมื อ งชัยนาท จัง หวัดชัยนาท เพื่อให้ท ราบถึง ความต้องการของผู้สูงอายุ
ผลลัพธ์ของการดาเนินการนโยบายสาธารณะการประกันรายได้ผู้สูงอายุของหน่วยงานท้องถิ่น และ
สามารถน าผลการศึ ก ษามาก าหนดนโยบายด้า นการจั ดสวัส ดิ ก ารสั ง คมผู้สู ง อายุ ในเขตตาบล
บ้านกล้วย ได้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มปี ัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้อายุแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณภาพชีวิตของผู้อายุ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูงอายุ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จานวน 1,134
คน (ข้อมูลจากสานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท)
กลุ่ม ตัวอย่าง การคานวณขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan
(1970, อ้างถึง ใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัส ดิส รรพ์ , 2551) ได้จ านวนกลุ่ม ตัวอย่างคือ
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ผู้สูงอายุ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จานวน 291 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม เป็ น แบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
1) พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามที่สร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และตรวจแก้สานวนภาษา ทดสอบหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เ ฉพาะ (Index of Congruency : IOC) แล้วเลือกข้อคาถามที่มีค่า
IOC เฉลี่ยตั้งแต่ .50 ขึ้นไป นาไปเป็นแบบสอบถามในการวิจัย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553, น.197
อ้างถึงใน เนาวรัตน์ ประภัสโรทัย, 2556, น.56) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.33 - 1
3) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ในผู้สูงอายุใน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 30 คน เพื่อทดสอบค่าสัม ประสิทธิ์
แอลฟ่ าของ Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) ตัดข้ อคาถามที่ ค่าความเชื่ อมั่ นต่ าออก
และได้แบบสอบถามที่นาไปเก็บข้อมูลจริง โดยที่แบบสอบถามความต้องการด้านการจัดสวัสดิการ
สัง คมผู้สูง อายุ มีค่าความเชื่อ มั่น เท่ากั บ 0.934 และคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ มี ค่ าความเชื่อมั่ น
เท่ากับ 0.824
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย
ดาเนินการขออนุญาตกับผู้สูงอายุในตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อขอความ
ร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง นี้ ใ นแบบสอบถามแต่ ล ะส่ ว นจะได้ มี วิ ธี ชี้ แ จงการตอบ
แบบสอบถามไว้อย่างละเอียด และชี้แจงว่า ผลจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นทาการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามที่กลับคืนมา
และแบบสอบถามที่สมบูรณ์จะนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และทาการวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ศึกษา
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient)
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 อายุ 70 – 74 ปี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 อาชีพ
เกษตรกร จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 135
คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และอยู่อาศัยที่บ้านตนเอง จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ผู้สงู อายุมรี ะดับความต้องการด้านการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคม
4.09
0.40
สูง
ผู้สูงอายุ
ด้านสุขภาพอนามัย
4.00
0.51
สูง
ด้านการศึกษา
4.16
0.46
สูง
ด้านที่อยู่อาศัย
3.94
0.56
สูง
ด้านการมีงานทามีรายได้
4.08
0.69
สูง
ด้านนันทนาการ
3.99
0.50
สูง
ด้านกระบวนการยุติธรรม
4.25
0.49
สูง
ด้านบริการสังคมทั่วไป
4.26
0.47
สูง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.09
0.55
สูง
ด้านจิตใจ
4.12
0.69
สูง
ด้านร่างกาย
4.14
0.57
สูง
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4.07
0.57
สูง
ด้านสิ่งแวดล้อม
3.99
0.62
สูง
หมายเหตุ : การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 ต่า, 2.34 – 3.67 ปานกลาง, 3.68 – 5.00 สูง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูง อายุที่ มีเ พศ อายุ อาชีพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ที่ อยู่อาศัย
ต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแตกต่างกัน (t = -0.041, F= 4.09, F=0.53, F=1.30 ตามลาดับ)
และผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน (F= 0.018, p<
0.05) รายละเอียด ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วย t – test และ F-test
F p-value
n
S.D.
t
𝑋̅
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
70 – 74 ปี
75 ปีขึ้นไป
อาชีพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
รับราชการ
ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว
ค้าขาย
เกษตรกร
รายได้ต่อเดือน
0 - 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
ที่อยู่อาศัย
บ้านเช่า
บ้านญาติ
บ้านตนเอง
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

0.69

-

0.18

0.91

0.54
0.55
0.58
0.55

-

0.53

0.67

4.01
4.22
4.13
3.84

0.61
0.45
0.52
0.62

-

4.09

0.01

4.24
4.23
4.07

0.45
0.39
0.56

-

1.30

0.28

140
151

4.07
4.10

0.57 -0.401
0.54

79
47
94
71

4.13
4.07
4.07
4.08

0.52
0.58
0.56
0.57

61
61
61
108

4.13
4.09
4.01
4.10

70
55
135
31
21
11
259

สมมติฐานที่ 2 ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ ทางบวก
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการ
สั ง คมผู้ สู ง อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ (r = 0.78*, p < 0.05)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ ด้านสุขภาพอนามัย (r = 0.82*, p < 0.05) ด้านการศึกษา
(r = 0.77*, p < 0.05) ด้านที่อยู่อาศัย (r = 0.57*, p < 0.05) ด้านการมีงานทามีรายได้ (r = 0.18*,
p < 0.05) ด้านนันทนาการ (r = 0.15*, p < 0.05) ด้านกระบวนการยุติธรรม (r = 0.61*, p < 0.05)
และด้านบริการสังคมทั่วไป (r = 0.71*, p < 0.05) รายละเอียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ด้านสุขภาพอนามัย
0.82*
ด้านการศึกษา
0.77*
ด้านที่อยู่อาศัย
0.57*
ด้านการมีงานทามีรายได้
0.18*
ด้านนันทนาการ
0.15*
ด้านกระบวนการยุติธรรม
0.61*
ด้านบริการสังคมทั่วไป
0.71*
ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
0.78*
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การศึกษานโยบายสาธารณะการประกันรายได้ผู้สูงอายุ โดยการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุในเขตตาบลบ้านกล้วย อาเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท” สามารถสรุป
วิเคราะห์ และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน เนื่องจากผู้สูงอายุมี
ความต้องการด้านการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูงทุกด้าน อธิบายได้ว่าการจัดการ
ของภาครัฐในการดาเนินนโยบายด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุได้มีประสิทธิภาพที่สูงและผู้สูงอายุได้
เข้าถึงสวัสดิการต่างๆของรัฐได้อย่างทั่วถึง เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจาเดือน การลดหย่อนค่า
โดยสารรถประจาทางสาธารณะ และรวมถึงสวนสาธารณะที่มีไว้สาหรับการออกกาลังกาย ทั้งในด้าน
การดูแลสุขภาพอนามั ย ด้านการศึก ษาการจั ดการความรู้ ด้านที่ อยู่ อาศัย ด้านการมี งานท าสร้าง
รายได้ และด้านนันทนาการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันลดปัญหาในการเกิด
ความเครียดในวัยชราของผู้สูงอายุ รวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านบริการสังคมทั่วไป ซึ่ง
ภาครัฐได้จัดให้บริการไว้ผู้สูงอายุจึงมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการของผู้สูงอายุได้กาหนดมาตรการออกมารองรับในการเพิ่มจานวนของผู้สูงอายุทมี่ ากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อให้ผู้อายุมีรายได้ รวมถึงการสงเคราะห์ เบี้ยยัง
ชีพประจาเดือนให้กับผู้สูงอายุเพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายรวมถึงค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้นโยบายหรือบริการ
สาธารณะที่ภาครัฐจัดสรรให้กับผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
2. การศึกษาคุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้งด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูงทุกด้าน อธิบายได้
ว่ า ภาครั ฐ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ในด้ า นจิ ต ใจ ด้ า นร่ า งกาย
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาครัฐได้จัดการกาหนดบริการสาธารณะในด้าน
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ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สาหรับการออกกาลังกาย
สิ่งต่างๆที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้พัฒนาตนเองในด้านสภาพจิตใจและร่างกายด้วยการส่งเสริมการ
จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกั นในการทากิจกรรมในแต่ละวัน สร้างความสัมพันธ์ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งการบริการสาธารณะของภาครัฐดังกล่าวนั้นผู้สูงอายุไปรับบริการอย่างทั่วถึงและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้สูงอายุ
3. การทดสอบสมมติฐาน
3.1 สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ สู งอายุ ที่ มี ปั จจั ย ส่ ว นบุ คคลต่า งกั นจะมีคุณ ภาพชี วิต ของ
ผู้สูงอายุ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้สูงอายุมีเ พศแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่างกัน พบว่า
ผู้สูงอายุ ที่มี เ พศต่างกั น มีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่ แตกต่างกั น อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ (t= 0.401, p<0.05 ) ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุทั้ งเพศชายและเพศหญิงสามารถดาเนินกิจกรรม
ประจาวันได้เหมือนกัน ด้วยผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยทั่วไปจะมีกิจวัตรประจาที่คล้ายกัน
ประกอบกิจกรรมที่คล้ายกัน รวมถึงภาครัฐได้ให้บริการสาธารณะและสวัสดิการต่างๆเป็นไปตามช่วง
วัยของผู้สูงอายุ จึงทาให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นไม่ได้แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปิ ย ภรณ์ เลาหบุ ต ร (2557) พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ไม่ แ ตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้สูงอายุ มีอายุแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่างกัน พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F= 0.18,
p<0.05 ) ทั้ ง นี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูง อายุที่ มี อายุต่างกั น นั้นถึงจะมี ช่วงวัยของอายุที่แตกต่างกั น
แต่เ ป้าหมายการดาเนินชีวิตโดยส่วนใหญ่ผู้ สูง อายุมี แนวทางการดาเนินชีวิตประจ าวันคล้ายกั น
ช่วงอายุที่ แตกต่างกั นนั้นจึง ไม่ ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ ซึ่งไม่สอดคล้องกั บงานวิจัยของ
ปิยภรณ์ เลาหบุตร (2557) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้สูง อายุ มี อาชีพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุแตกต่างกั นจะมีคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุต่างกัน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่
แตกต่างกั น อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ (F= 0.53, p<0.05 ) ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า หลังจากการ
เกษียณหรือการหมดอายุในการทางานนั้นเป้าหมายการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุมีแนวทางที่คล้ายกัน
ด้วยการให้ความสาคัญกั บการใช้ชีวิตการรัก สุขภาพตนเองมีเป้าหมายเพื่อจะให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีเป้าหมายการดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยภรณ์
เลาหบุตร (2557) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้สูงอายุมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่างกัน
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (F= 4.09, p<0.05 ) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รายได้ที่ผู้สูงอายุได้รับต่อเดือนมีความแตกต่าง
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กัน ส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินชีวิตประจาวันที่ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่าย โดยส่วนมากผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่าย
ในด้านการดูแลสุขภาพของตนเองที่แตกต่างกันรายได้ต่อเดือนของผู้สูงอายุต่อเดือนนั้นจึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้สูง อายุมีที่ อยู่อาศัยแตกต่างกั นจะมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่างกั น
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (F= 1.30, p<0.05 ) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ที่อยู่อาศัยโดยส่วนมากนั้นผู้สูงอายุได้อาศัยอยู่ที่บ้าน
ของตนเอง และประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยนั้น มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อผู้สูงอายุที่จะ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันได้อย่างปลอดภัยและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
3.2 สมมติฐ านที่ 2 ความต้องการด้า นจัดสวั ส ดิก ารสั งคมผู้สูง อายุ มีความสั มพันธ์
ทางบวกกับคุ ณภาพชี วิ ตของผู้สู งอายุ พบว่า ความต้องการด้านจั ดสวัส ดิก ารสัง คมผู้สูง อายุ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.78*, p<0.05)
ทั้ง นี้อ าจเป็นเพราะว่า การที่ ผู้สูง อายุมี ความต้องการด้านการจัดสวัส ดิก ารสัง คมของผู้สูง อายุมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุยังมีความต้องการสวัสดิการที่ภาครัฐจัดสรรให้
เพื่อเป็นการสนับ สนุนการดาเนินชีวิตของผู้สูง อายุให้ มี ความปลอดภัย เช่น ด้านสุขภาพอนามัยมี
ทิศทางที่สอดคล้องกับด้านกระบวนการยุติธรรม ในส่วนของการรับบริการรักษาพยาบาลที่กาหนด
สิทธิไว้ตามกฎหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการที่พึ่งจะได้จากภาครัฐ ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุเอง ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทางสังคมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของผู้สูงอายุ จึงมีผลให้ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น นโยบายการประกันรายได้
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ บริก ารสาธารณะและสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้เกิ ดความมั่ง คงในการ
ดาเนินชีวิตของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เป็นผู้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวกร ชมภูคา (2555) พบว่า ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลบ้าน
กลาง ได้รับ การดาเนินการที่ให้ความเสมอภาคแล้วสาหรับสิทธิของผู้สูงอายุทั้ง หมด และมี ความ
ต้องการให้ปรับเพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อให้สมดุลกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงโยบาย
ควรมีการกาหนดนโยบายในด้านการจัดบริการพื้นที่ ที่เหมาะสมและอานวยความสะดวกใน
การดาเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูง อายุ เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่ มีแนวโน้นเพิ่ม
จานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เทศบาลควรมีการสนับสนุนพัฒนา การดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ต่อไปในการให้บริการต่อประชาชน โดยจัดสรรสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับ ชุม ชนในเขตพื้นที่ และ
ผลักดันให้เทศบาลเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน รวมถึงตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่งคงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษานโยบายสาธารณะการประกั น รายได้ ผู้ สู ง อายุ
โดยการสงเคราะห์เ บี้ยยังชีพ ซึ่ง ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษา คือ ผู้สูงอายุในเขตตาบลบ้านกล้วย
อาเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จึงควรศึกษาต่อในกลุ่มประชากรที่กว้างขึ้น
2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก
และให้การศึกษามีข้อมูลที่เที่ยงตรงและมีคุณภาพ
3. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพียงพื้นที่ของเขตเทศบาลตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาทแห่งเดียว ซึ่งยังขาดความน่าเชื่อถือควรศึกษาวิจัยในหน่วยงานภาครัฐระดับ
ท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
บรรณานุกรม
กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2559). นโยบายประกันรายได้ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2552. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สืบค้นจาก http://www.dop.go.th
โครงสร้างประชากรของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน. (2559). สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร.
สืบค้นจาก http://www.egov.go.th
จานวนผู้สูงอายุ. (2561). สานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท. สืบค้นจาก http://chainat.nso.go.th
มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์ (2551). การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อกาวิจัย.
ศูนย์บริการวิชาการ. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583. สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี สารส นเทศแล ะกา รสื่ อ ส าร . สื บ ค้ น จาก
http://www.egov.go.th
วิทยานิพนธ์และเอกสารงานวิจัย
ชวกร ชมภูคา. (2555). นโยบายสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลตาบลบ้า นกลาง อาเภอสันป่า ตอง จังหวัดเชี ย งใหม่. การค้นคว้าแบบอิส ระ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เนาวรัตน์ ประภัสโรทัย. (2556). เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง.
ปิยภรณ์ เลาหบุตร. (2557). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

273

การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัย
ตามมาตรฐานของบริษัท ขนส่ง จากัด กรณีศึกษา รถตู้สายกรุงเทพ – อ่างทอง
THE STUDY OF THE IMPACT OF PUBLIC VAN OPERATORS ON THE ISSUE OF
SAFETY MEASURES IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS OF THE TRANSPORT
COMPANY LIMITED, A CASE STUDY OF THE BANGKOK – ANG THONG VAN
ปาริมา พรหมสุวรรณ์1 และ จารุณี มุมบ้านเซ่า2
Parima Phomsuvan1, and Jarunee Mumbansao2

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์: Spairte061239@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะจาก
การออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะและ 2.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาผลกระทบจากการออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ การวิจัยครั้งนี้
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรถ
ตู้โดยสารสาธารณะ จานวน 12 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1.ผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะมีความเห็นว่าได้รับผลกระทบหลักๆ อยู่ 6
เรื่อง คือ (1) การจากัดความเร็วไม่เกิน 90กม./ชม. (2) การติดตั้งเครื่องบันทึก ข้อมูลตาแหน่งการ
เดินทาง (GPS) (3) จากเดิมมีที่นั่ง 14 ที่นั่ง ลดเหลือ 13 ที่นั่ง (4) การถอดที่นั่งด้านท้ายออก (5) การ
บังคับให้มีการคาดเข็มขัดนิรภัย (6) การบริการที่ดี และ 2.ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผลกระทบ
จากการออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ คือ ไม่ควรลดจานวนรถตู้สาธารณะ
ลง โดยการนารถมินิบัสมาแทนรถตู้โดยสารสาธารณะ เพราะ ผู้ประกอบการให้เหตุผลว่ารถตู้โดยสาร
มีความสะดวกมากกว่ารถมินิบัส
คาสาคัญ :
ผลกระทบ, การออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัย
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ABSTRACT
This research aims 1 . To study the effects on the public van operators from
security increasing of public transportation measures launched. 2 . To study the
suggestions for solving the effects of security increasing of public transportation
measures launched. This research is qualitative research. Data collected by interview,
consisted of 12 van operators
It was found that 1. public van operators have been affected by 6 main (1)
the speed limit not over 90 km / h. (2) Travel data recorder installation ( GPS)
(3.) removal Seat reduction from 14 seats to 13 seats (4) The rear seat (5) seatbelt
enforcement ,and (6) good service 2. Suggestion to solve the problem from effects of
security increasing of public transportation is that reduce the number of using vans
and bring the minibus instead is not a good idea. The reason is the van is more
convenient than the minibus.
Keywords : Effect, security increasing measures launched
บทนา
เนื่องด้วยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ระบบการขนส่ง
เริ่มเข้ามามีบ ทบาทสาคัญ ต่อ ความสามารถในการประกอบกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ หากพิจารณาระบบการขนส่งด้วยรถสาธารณะของประเทศไทยจะมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ
ระบบการขนส่งแบบใช้ราง และระบบการขนส่งสาธารณะแบบใช้ทางถนน โดยเฉพาะระบบการขนส่ง
สาธารณะแบบใช้ทางถนนที่ เกี่ยวกับรถโดยสารประจาทาง รวมทั้ งในเรื่องการประกอบกิจการรถ
โดยสารประจ าทาง ได้แก่ รถโดยสารประจาทางที่ เป็นการให้บ ริการตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการ
ควบคุม การขนส่ง ทางบกก าหนด โดยมี ผู้ประกอบการการเดินรถโดยสารประจาทาง หรือผู้ได้รับ
สัมปทานการเดินรถเป็นผู้ให้บริการ ตามเส้นทางที่กาหนดโดยมีเส้นทางทั้งภายในเมือง ระหว่างเมือง
ระหว่างจังหวัด และระหว่างอาเภอ เป็นต้น
ระบบการขนส่งรถโดยสารประจาทาง ถือเป็นปัจจัยหลักที่เอื้ออานวยให้ประชาชนสามารถ
เข้าสู่แหล่งงานหรือแหล่งกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างมาก
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารสาธารณะของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) (วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ) พบว่า ปัจจุบันผู้คนสนใจใช้บริการรถตู้
สาธารณะมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบายรวดเร็วประหยัดเวลาเนื่องจากเป็นรถที่มีขนาดเล็ก มี
ความคล่องตัวสูงกว่ารถทัวร์ขนาดใหญ่ จึงทาให้ถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วโดยสารรถตู้ปรับอากาศ
ช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น สามารถประหยัดเวลาในการรอในการ
รอรถโดยสารประจ าทาง รวมถึ ง ช่วยหลีก เลี่ ยงปัญ หาหาการจราจรติดขั ดบนถนนสายหลัก ที่ มี
การจราจรคับคั่ง สามารถใช้เวลาในการเดินทางให้ลดสั้นลงได้ จึงได้รับความสนใจจากผู้โดยสารปกติที่
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ใช้บริการรถโดยสารประจาทางต่างจังหวัดเป็นจานวนมาก ด้วยเหตุนี้ที่ระบบการขนส่งรถโดยสาร
ประจาทางจึงมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการให้ของรถบริษัทและรถร่วมเอกชนอย่าง
ต่อเนื่องให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อสามารถให้บริการที่ เพียงพอกับจานวนผู้โดยสารและ
สร้างความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้น ( มริษา ไกรงู, 2552 )
ทั้ ง นี้ ในการออกมาตรการที่ ผ่ า นมา ทางด้ า นสมาคมธุ ร กิ จ รถตู้ ต่ า งจั ง หวั ด พร้ อ ม
ผู้ประกอบการรถตู้ ได้รับผลกระทบ จากมาตรการการเพิ่มความปลอดภัย ในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ าย
ที่สูงขึ้น และรายได้ เช่น ในการพิจารณาแก้ไขเวลาในการปฏิบัติงานและความเร็วที่เหมาะสม ที่ถูก
กาหนด 8 ชั่วโมงต่อวันนั้น ทาให้จานวนเที่ยววิ่งลดลงเพราะหมดชั่วโมงการทางาน ส่งผลให้ผู้โดยสาร
ตกค้าง ในช่วงเทศกาลก็ไม่สามารถวิ่งไปกลับได้ด้วยระยะเวลาการทางาน 8 ชั่วโมงต่อวันในเส้นทาง
ระยะทาง 250-300 กิโลเมตรได้ และ การยกเลิกการเปลี่ยนแปลงรถตู้เป็นมินิบัส เป็นการตัดช่องทาง
ธุรกิ จของผู้ป ระกอบการรถตู้โ ดยสาร อย่างชัดเจน ส่ง ผลให้ ขาดแคลนพนัก งานขับรถเนื่องจากมี
เงื่อนไขการทางานะและมีค่าปรับที่สูง ทาให้พนักงานขับรถลาออกเป็นจานวนมาก จากสาเหตุข้างต้น
ทาให้ผู้ประกอบการรถตู้ต่างออกมาเรียกร้องถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการ
ประกอบอาชีพของตนเองต่อไปและพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ตามมาตรฐานขนส่งต่อไป (ไทยรัฐ ,2561)
จากเหตุผลดัง กล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จ ะศึกษาถึง ผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้
สาธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท ขนส่ง จากัด ทั้งนี้ผ ล
การศึก ษาจะได้นาไปปรับ ปรุ ง แก้ ไข ตลอดจนพัฒ นาคุณภาพการให้บ ริก ารรถตู้ส าธารณะ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ขับและผู้โดยสารประจาทางอีกด้วย
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการ
ออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท ขนส่ง จากัด กรณีศึกษา รถตู้สายกรุงเทพ
– อ่างทอง ว่ามีผลกระทบและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตูส้ าธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความ
ปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผลกระทบจากการออกมาตรการเพิม่ ความ
ปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology)โดยการ
ใช้ก ระบวนวิธีก ารวิจัยเชิง คุณภาพ (qualitative research) ด้วยกระบวนวิธีก ารวิจัยเชิง เอกสาร
(documentary research) นั้น โดยเบื้องต้นทางผู้ศึกษาได้ดาเนินกระบวนการศึกษา ตามระเบียบ
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วิธีการวิจัย (methodology) ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย เชิง
เอกสาร (documentary research) โดยการทบทวนแนวความคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ หนังสือคู่มือมาตรฐานคุณภาพ บริการ รถตู้โดยสารประจาทาง เอกสารมาตรการ
เพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ และหนังสือคู่มือผลกระทบ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการดาเนินการวิจัย เรื่องการศึกษาผลกระทบ
ของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท
ขนส่ง จากัด กรณีศึกษา รถตู้สายกรุงเทพ – อ่างทอง ประกอบด้วย
1 ผู้ประกอบการรถตู้สาย กรุงเทพ – อ่างทอง จานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ ซึ่ง
รวบรวมจากงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านมาทั้งของภาครัฐ/เอกชน หน่วยงานและองค์การที่ทาทางาน
ด้านผู้ประกอบการรถรถ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ข้อมูลพูดในประเด็นที่ต้องการศึกษาให้
มากที่สุด เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนตามคาถาม
ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แนวทางดาเนินการพัฒนาบริการสาธารณะในด้านการจัดบริการอานวย
ความสะดวก เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเอกราช อาเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้ อ มู ล ทั่ วไปของกลุ่ม ผู้ใ ห้ข้อ มู ล หลั ก (Key Informants) ดั ง นี้ เพศ อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตาแหน่ง และความถี่ให้บริการ
ส่ว นที่ 2 แนวทางแบบสัม ภาษณ์เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ นกั บ ผู้ ป ระกอบการรถตู้
สาธารณะสาย กรุงเทพ – อ่างทอง
1. เครื่องบันทึกเสียงใช้สาหรับบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key
Informants) เพื่อนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์แปลผลและทาการสรุปผล
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นาแบบสัมภาษณ์แบบประเมินผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วัดผลและประเมิ น ผล 3 ท่ า น เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้ างหรื อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมะสมในการใช้ภาษา จากนั้น
นาผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแกไขตามข้อเสนอแนะแล้ว
ค านวนหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ ( Item-Objective
Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น
1. ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ได้ แ ก่ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม (Field
Research) โดยใช้วิ ธีก ารสั ม ภาษณ์ป ระชากรผู้ ให้ ข้อ มู ล หลั ก (Key Informants) เพื่ อการศึก ษา
ผลกระทบของผู้ป ระกอบการรถตู้ส าธารณะในการออกมาตรการเพิ่ ม ความปลอดภั ย รวมทั้ ง
ผลกระทบและข้อเสนอแนะ ในการปรับใช้ให้เข้ากับมาตรการ
2. ข้อ มู ล ทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การศึก ษาจากตารา หนัง สือ ระเบียบข้ อ
กฎหมาย ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลจาก Internet เพื่อ
การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อ มู ล ที่ ได้จ ากการสัม ภาษณ์ม าวิเ คราะห์ โดยใช้วิธีก ารวิ เ คราะห์เ นื้อหา ( Content
Analysis) โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตามโครงสร้างของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์เพื่อ
นาไปสู่คาตอบในการศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออกมาตรการเพิ่มความ
ปลอดภัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออก
มาตรการเพิ่มความปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท ขนส่ง จากัด
จากผลของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในการออกมาตรการ
เพิ่ ม ความปลอดภั ย ในรถโดยสารสาธารณะ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน 6 เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้
(1) การจากัดความเร็วไม่เกิน 90กม./ชม. จะส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องรถยนต์โดยจะ
ทาให้เครื่องยนต์ไม่ถึงรอบของการทางานของเครื่องยนต์และเกิดการสึกหรอ
(2) การติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลตาแหน่งการเดินทาง (GPS) ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ในการติดตั้งเป็นรายปีถึงทาให้ผู้ประกอบการมีผลกระทบในเรื่องรายได้ทาให้เกิด
ปัญหาในค่าใช้จ่ายบ้างส่วนได้หายไป
(3) จากเดิมมีที่นั่ง 14 ที่นั่ง ลดเหลือ 13 ที่นั่ง นั้นเป็นการขาดรายได้ไปอี กส่วนหนึ่งทาให้
ผู้ประกอบการขาดรายได้หาส่งให้ทางบ้านได้น้อยลงไปเรื่อยๆ
(4) การถอดที่นั่งด้านท้ายออกโดยที่จะนาที่นั่งเดี่ยวมาติดตั้งเพื่อจะเป็นทางออกฉุกเฉินด้าน
ท้าย นั้นท าให้ผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นนั้นตรงกั นว่าการถอดเบาะออกนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่
สามารถใช้ช่องทางออกฉุกเฉินได้เพราะการทุบกระจกด้านข้างง่ายกว่าการออกช่องฉุกเฉิน
(5) การบังคับให้มีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกเบาะของผู้โดยสารนั้น ไม่มีผลกับผู้ประกอบการ
แต่เป็นผลดีต่อผู้มาใช้บริการผู้ประกอบการได้บอกทุกครั้งที่กับผู้มาใช้บริการและมีป้ายติดด้านในรถตู้
โดยสารให้ผู้มาใช้บริการได้คาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้ผู้มาใช้บริการปลอดภัย
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(6) การบริการที่ดี ในความคิดของผู้ประกอบการรถตู้ และต้องแต่งตัวในเครื่องแบบของ
ผู้ประกอบการที่กรมการขนส่งได้กาหนดไว้และพูดจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริก ารและไม่ดื่มสุราในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะนั้นเอง
จากการออกมาตรการมานั้นมีผลกระทบ 6 ข้อหลักๆ แต่ผู้ประกอบการรถตู้ทุกคันยินยอม
ปฏิบัติตามที่มาตรการออกมา เพราะเป็นการบังคับใช้กับรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการี่ออกมาแต่ทางด้านของรายได้ก่อนการที่จะออกมาตรการนี้มาใช้รายได้ต่อวันหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณวันละ1000 – 1200 บาทหรือ มากกว่านั้น ต่อมาจาก
การออกมาตรการมาใช้นั้นรายได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณวันละ 400 – 800 บาท อยู่ที่ประมาณนี้ในแต่ละ
วันนั้นยอดเงินไม่คงที่บางวันมีรายได้ที่ดีแต่บางวันมีรายได้ที่ติดลบ แต่รถบ้างคันไม่วิ่งสายรถของตัวเอง
จะไปวิ่งงานเหมาแทน เพราะรายได้แน่นอนกว่าการมาวิ่งในสายรถของตัวเอง ในกรณีของความ
ขัดแย้งของผู้ประกอบการด้วยกันมีความขัดแย้งบางในบ้างเวลา เช่น ในการขับไปแย่งลูกค้ากัน การ
กินเวลารถคันต่อ ไปบ้างเพื่อให้ได้ผู้มาใช้บริการให้เต็มจานวนที่นั่ง และในกรณีการขัดแย้งระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้มาใช้บริการบ้างเวลาก็มีปัญหากับผู้มาใช้บริการ เช่น ผู้ประกอบการได้บอกให้ผู้มา
ใช้ บ ริ ก ารปฏิ บั ติ ต ามทุ ก มาตรการได้ อ อกมาให้ ใ ช้ แต่ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารบ้ า งคนไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่
ผู้ประกอบการได้บอก แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหากับผู้ประกอบการนั้นเอง
ประเด็นที่เกี่ยวกับศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผลกระทบจากการออกมาตรการเพิ่ม
ความปลอดภัยในรถโดยสาร จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ คือ อยากให้รถตู้โดยสารสาธารณะอยู่
แบบนี้ไปตลอดเพราะสะดวกสบายกว่ารถมิ นิบัสในปัจ จุบันนั้นจานวนผู้ม าใช้บริก ารรถตู้โดยสาร
สาธารณะได้ลดจานวนคนไปเรื่อยและตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจทาให้การใช้จ่ายน้อยกว่ารถมินิบัส
รวมไปถึงการวิ่งรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ให้วิ่งทับเส้นทางกันเพราะในการวิ่งเส้นรถทับกันนั้นทาให้
ผู้โดยสารน้อยลงไปจากเดิมนั้นผู้มาใช้บริการเริ่มค่อยๆ ลดจานวนลงไปอีกมากกว่าเดิมถึงอยากให้
กรมการขนส่งนั้นมาดูสภาพความเป็นจริงในการที่ผปู้ ระกอบการนั้นได้ให้ข้อเสนอแนะไปดังกล่าว
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้อภิป รายผลการศึก ษาผลกระทบของผู้ป ระกอบการรถตู้สาธารณะในการออก
มาตรการเพิ่มความปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัท ขนส่ง จากัด กรณีศึ กษา รถตู้สายกรุงเทพ –
อ่างทอง ดังต่อไปนี้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 10 – 12 คน ผลงานจากการสัมภาษณ์ออกมาเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทาง (GPS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุม
ความเร็วในการขับขี่โดยไม่เกิน 90 กม./ ต่อชั่วโมง และยังมีการจากัดที่นั่งผู้โดยสารในรถตู้สาธารณะ
ให้เหลือเพียง 13 ที่นั่ง จาก 14 ที่นั่ง ยังรวมไปถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน
ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะหรือการถอดเบาะด้านหลังออกเพื่อให้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย
ซึ่งผลจากการที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะดังกล่าวนั้นมี ความสอดคล้องกับนิรุตติ์
สมศรี (2561) ได้ศึกษาเรื่องนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ: กรณีศึกษาการ
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คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถตู้โดยสาร สาธารณะในเขตสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร
พบว่ า การคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบการรถตู้ โ ดยสาร แต่ เ กิ ด ผลดี ต่ อ
ผู้ประกอบการโดยถูกกฎระเบียบ แต่จะทาให้มีผลผู้มาใช้บริการในการปฏิบัติตามที่ผู้ประกอบการได้
บอกหรือติดป้ายไว้ด้านในของรถตู้โดยสาร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรให้กรมการขนส่งได้ตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ประกอบการ
1.2 ควรให้กรมการขนส่งจัดเส้นทางโดยการไม่ให้รถตู้สายอื่นสายอื่นมาวิ่งซ้ากับสายที่
ผู้ประกอบการนั้นกาลังวิ่งอยู่ที่สายนั้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้รูปแบบการสัม ภาษณ์เชิงลึก โดยการเจาะจงกลุ่ม
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสายอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความวิช าการฉบั บ นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อน าเสนอการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วอั น
เนื่องมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมใน
หลายด้าน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ซึ่งองค์การต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องพยายามปรับตัวให้ทั นกับ พลวัตรที่เกิ ดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ขององค์ก ารให้ ส ามารถปรับ ตั ว ให้ทั นกั บ การเปลี่ยนแปลง โดยเริ่ม ต้น จากการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะให้สอดคล้องกับลักษณะงานในยุคสังคม
ปั่นป่ วน ที่อ าศัยระบบดิจิ ทัล เป็นส่วนใหญ่ การที่ องค์การจะพัฒ นาพนัก งานให้ มี สมรรถนะตามที่
องค์การคาดหวัง องค์การจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานให้ทันกั บการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อาจมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานในการ
หลักสูตรและการฝึกอบรมเพื่อสร้างระบบและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพนั กงานให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม เหล่านี้จะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการนาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ
มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุคสังคมปั่นป่วน
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ABSTRACT
This academic article aims to present drastic changes caused by rapid
developments in information technology that affects society in many ways both in
politics, economy, society, and culture of various countries. Various organizations in
both the public and private sectors have to adjust themselves to keep up with the
dynamic changes that occur recently, especially the development of human
resources of the organization to be able to adapt to keep up with the changes. This
development can start from changing and improving the attitudes, knowledge, skills,
and competencies of the employees to be in line with the nature of work in the
disruptive era in which digital technology plays an important role. In order to
develop the employees’ competencies, organizations need to adjust the format and
strategy for staff’s training and development to keep up with the changes. Modern
technology should be integrated into the training curriculum in order to create a
training system to be more effective than traditional training. These will be crucial to
bringing the organization to be a high performance organization with a competitive
advantage and sustainable development.
Keywords
human resource development, disruptive era
บทนา
ปัจจุบัน โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากแรงผลักหรือแรงขับหลาย
ประการ เช่น มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น (extreme longevity) การเติบโตของระบบและเครื่องจักรที่มี
ความ ฉ ล าด (rise of smart machines and systems) โล ก ปั จ จุ บั น เป็ น โล ก แ ห่ งตั วเล ข
(computational world) มีการก่อเกิดนิเวศวิทยาของสื่อรูปแบบใหม่ (new media ecology) การ
มุ่งไปสู่องค์การแห่งความสุดยอด (superstructed organizations) และโลกมีการเชื่อมต่อกันอย่าง
ทั่วถึง (globally connected world) แรงขับดังกล่าวทาให้สั งคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว กลายเป็นยุคที่เรียกว่า สังคมปั่นป่วน (social disruption) โดยในยุคนี้ เครื่องจักร หุ่นยนต์
และเทคโนโลยีมีความฉลาดและศักยภาพสูงมากขึ้น จนสามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ในองค์การ การ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจึงเกิดความท้าทายหลายประการ จนทาให้องค์การต่าง ๆ ต้องหันมาพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของคนในองค์การให้สามารถทางานร่วมกันเครื่องจักรอัจฉริยะ อีกทั้ง ต้องพัฒนา
คนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้องค์การมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และผลประกอบการที่ ดี บทความฉบั บ นี้ จึง น าเสนอเกี่ ย วกั บ การเกิ ดขึ้ น ของยุค สัง คมปั่ นป่ ว น
(disruptive era) ว่ามีที่มาอย่างไร มีลักษณะอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความ
ท้าทายอะไรใหม่ ๆ บ้าง และที่สาคัญ องค์การจะพัฒนาพนักงานหรือบุคลากรในองค์การอย่างไรให้มี
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ทั ก ษะและสมรรถนะในการท างานร่วมกั บ เทคโนโลยีส มั ยใหม่ และสามารถปรับ ตั วเข้ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงได้ และในส่วนสุดท้ายจะเป็นการกล่าวสรุปและให้ข้อเสนอแนะแก่ องค์การในการปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค
ยุคสังคมปั่นป่วน คืออะไร?
ยุคสังคมปั่นป่วน เป็นยุคที่เกิดขึ้นคาบเกี่ยวกับการปฏิวัติของโลกยุค ดิจิทัล โดยการปฏิวัติ
ดิจิทั ล (digital revolution) ก่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในทุ กด้านและทุก ส่วนของโลก
เช่นเดียวกับสังคมไทยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้พ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจทิ ัลทาให้
โครงสร้างพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศเกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนั้น ยังส่งผลทาให้ปัจเจกบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถจัดการข้อมูล
ด้วยตนเอง (ธงชัย วินิจจะกูล, 2561) โดยข้อมูลที่ถูกนาเข้ามาในโลกดิจิทัลมีจานวนมหาศาล ดังนั้น
ปัจเจกบุคคลสามารถใช้ป ระโยชน์จากข้อมูลให้สอดคล้องกั บความต้องการและประโยชน์ที่จ ะเกิ ด
ขึ้นกับตนเองได้ เช่น ขยะในมุมมองของคนหนี่งอาจกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าสาหรับอีกบุคคลหนึ่ง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลจะเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นอย่างไร
หากพิจารณาถึง มุมมองด้านเศรษฐกิจ พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้รูป แบบ
ของการทาธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่าง
ไม่ใช่เป็นการดาเนินงานด้วยการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ในปัจจุบัน การแลกเปลี่ย นมี
การดาเนินการผ่ านระบบอิ นเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสิ่งที่ เรียกในเวลาต่อมาว่า “บล็อกเชน” (block
chain) ซึ่ง จะเปลี่ ยนคุณ ลั ก ษณะของการประกอบการทางธุร กิ จ ไปอย่างสิ้น เชิง ส่วนผลกระทบ
ทางด้านการเมืองจะมีความเกี่ยวข้องกับ อัตลัก ษณ์ของคนซึ่งเคยระบุตัวตนของคนในลัก ษณะของ
ความเป็นหมู่มาก เช่น “ชาติ” แต่ในยุคสังคมปั่นป่วน จะเกิดปรากฏการณ์ของการเกิดอัตลักษณ์ที่
ทับซ้อนกันหลายอัตลักษณ์ เช่น ประเทศนี้ จังหวัดนี้ โรงเรียนนี้ รุ่นนี้ ดังนั้น บุคคลจึงถูกเรียกด้วย
อัตลักษณ์หลายอย่างพร้อมกัน และทาให้บุคคลสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลของตนเองได้ง่ายขึ้นว่ า
แตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างไร ซึ่งข้อมูลใน Facebook ถือเป็นสิ่งสาคัญที่บุคคลใช้ในการสื่อหรือแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของตนเอง ส่งผลให้รัฐบาลควบคุมประชาชนได้ยากยิ่งขึ้น เพราะผลประโยชน์ของกลุ่ม
คนได้แตกย่อยละเอียดเป็นผลประโยชน์ในระดับปัจเจกชน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นสังคมยุค ปั่นป่วน คือ ความเป็นเมือง เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศจะอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าการอาศัยอยู่ในชนบทแบบดั้งเดิม ซึ่งลักษณะของ
ความเป็นเมื อ งจะมี ความเป็นอยู่ที่ ต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัม พันธ์ร ะหว่างคนในชุม ชนเดียวกั น
นอกจากนั้น ยังเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูง เกิดความแปลกแยกระหว่างสังคมวัยหนุ่มสาวและสังคม
สูงวัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน คนในสังคมจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษา
จะต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในอดีต
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พลังขับที่นาไปสู่ยุคสังคมปั่นป่วน
พลัง ขับ ส าคัญ ที่ ท าให้สัง คมในปัจ จุ บัน เกิ ดการเปลี่ย นแปลง เกิ ดขึ้นจากสาเหตุห ลาย
ป ระการ ซึ่ ง Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute
(2011) ระบุว่า ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกประกอบด้วยพลังขับ 6 ด้าน ได้แก่
มนุษย์มี อายุยืนยาวขึ้น (extreme longevity) การเติบโตของระบบและเครื่องจักรที่มี ความฉลาด
(rise of smart machines and systems) โลกปั จ จุ บั น เป็ น โลกแห่ ง ตั ว เลข (computational
world) มีการก่อเกิดนิเวศวิทยาของสื่อรูปแบบใหม่ (new media ecology) การมุ่งไปสู่องค์การแห่ง
ความสุด ยอด (superstructed organizations) และโลกมี ก ารเชื่ อมต่ อกั น อย่างทั่ วถึง (globally
connected world)
แรงขับแรก มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น (extreme longevity) ได้มีการประมาณการว่าภายใน
ปี พ.ศ. 2568 จานวนชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 60 จะเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ 70 ทาให้ในอีก 10 ปี
ข้างหน้าประเด็นของจานวนผู้สูงอายุจะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ รวมถึง
องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สาหรับประเทศไทยแล้ว พบว่า จะก้าวไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2564 และจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super-aged society) ภายในปี พ.ศ.
2574 นอกจากนั้น จาการสารวจในปี พ.ศ. 2557 ยังพบว่า ผู้สูงอายุของไทยที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี
กว่าร้อ ยละ 59 ยังคงท างาน ส่วนผู้มี่ มี อายุระหว่าง 65-69 ปี ประมาณร้อยละ 46 ยังท างานด้วย
เช่นกัน (พัชราพรรณ กิจพันธ์, 2561) ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต่าง ๆ ต้องทาความ
เข้าใจถึงศักยภาพ ความสามารถและความต้องการของแรงงานสูงวัย การที่สังคมก้าวไปสู่สังคมสูงวัย
ทาให้คนต้องทางานนานกว่า 65 ปี เพื่อสะสมทรัพยากรและเงินทองให้เพียงพอต่อการดารงชีพของ
ตนเองในอนาคต ดังนั้น การทางานหลังจากที่เกษี ยณอายุที่ 60 ปีแล้วอาจปรากฎให้เห็นเพิ่มมากขึ้น
และในอนาคตอันใกล้ หลาย ๆ องค์การอาจมีการกาหนดการเกษียณอายุการทางานไว้ถึง 65 ปี ใน
ส่วนผู้สูงวัยเองก็ ต้องมีทั กษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับ ตัวให้สอดคล้องกั บการเปลี่ยนแปลง
เช่นกัน ส่วนองค์การต้องหันมาพิจารณาถึ งการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพนักงานสูงวัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การด้วย ในขณะเดียวกันโอกาสของธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพของผู้สูงวัยก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
แรงขั บ ที่ ส อง การเติ บ โตของระบบและเครื่ อ งจั ก รที่ มี ค วามฉลาด (rise of smart
machines and systems) ในปัจจุบันเราตกอยู่ในยุคที่ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ เนื่องจากการ
เกิดขึ้นของเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย และมีความฉลาดใกล้เคียงกับความฉลาด
ของมนุษย์ ในบางกรณีเครื่องจักรสมัยใหม่เหล่านี้อาจมีศักยภาพและความสามารถเหนือมนุษย์ด้วยซ้า
เครื่องจักรเหล่านี้ถูกนามาใช้ทดแทนแรงงานของคนเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
ภาคการเกษตร ตลอดจนมีการนามาใช้ในครัวเรือนในหลายลักษณะ ซึ่งทาให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
เครื่องจักรเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เพราะเครื่องจักรที่ทันสมัยจะเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการผลิต การ
สอน การต่อสู้ ยารักษาโรค การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนส่วนอื่นในชีวิตของคนเรา นอกจากนั้น
เครื่อ งจัก รเหล่านี้ ยังสามารถท างานแทนมนุษ ย์ได้ในหลาย ๆ เรื่อง ดัง นั้น การที่ คนเราจะอยู่ใน
องค์ก ารได้นั้น จ าเป็นที่ จ ะต้องมี ศักยภาพและความสามารถที่ เครื่องจักรไม่ส ามารถท าได้ ในบาง
ประเทศ มีการนาเครื่องจักรระบบอัตโนมัติรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่มนุษย์ และกลายเป็นเพื่อนร่วมงาน
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ของมนุษย์ที่ ช่วยเพิ่ม ทักษะและความสามารถแก่มนุษย์ได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การเข้ามาแทนที่ของ
เครื่องจักรอัจฉริยะ ยังส่งผลให้เกิดการสร้างมาตรฐานการทางานที่คาดหวังขึ้นมาใหม่ งานประจาจะ
ถูกแทนที่ด้วยความสามารถของเครื่องจักร แต่มีงานบางอย่างที่จะเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่
ซับซ้อนของมนุษย์ในการดาเนินงาน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วองค์การต่าง ๆ จะถูกครอบงาโดยเครื่องจักร
อัจฉริยะเหล่านี้ ทั้งมนุษย์และเครื่องจักรจะมีส่วนในการสร้างศักยภาพซึ่งกันและกันทาให้เกิดการ
ทางานร่วมกันและมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสมัยใหม่
แรงขับที่สาม โลกแห่งตัวเลขหรือการคานวณ (computational world) การพัฒนาอย่าง
รวดเร็วของระบบเซ็นเซอร์ การสื่อสารและอานาจในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ในการ
ประมวลผลสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการประมวลผลด้านสิ่งแวดล้อม ทาให้คนเรามีโอกาสที่จะเห็นรูปแบบ
และระบบการออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะถูกนาเข้ามาประมวลผล ด้วย
การแปลงข้อมูล และการถอดรหัสของข้อมูล ระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพนี้จะทาให้มนุษย์
เราสามารถบริห ารจัดการข้อ มู ล จ านวนมหาศาลเพื่อสร้างประโยชน์ ให้กั บ องค์ ก ารในการบรรลุ
เป้าหมายที่ คาดหวังไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจ จุบันเรากาลังอยู่ในยุคที่ทุ กสิ่งสามารถ
โปรแกรมได้ คานวณได้และออกแบบได้ การรวบรวมข้อมู ล จ านวนมหาศาลจะช่วยให้ ก ารสร้าง
แบบจาลองของระบบสังคมทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค ที่จะช่วยเผยโฉมหน้าของรูปแบบ
ความสัมพั นธ์ในสังคมที่ เราไม่ เคยเห็นมาก่อน ดังนั้น ไม่ ว่าจะเป็นการดาเนินธุรกิจหรือการจัดการ
สุขภาพส่วนบุคคล งานและชีวิตส่วนตัว เราจะต้องพัฒ นาศักยภาพและความสามารถของตนเองใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล ดูรูปแบบของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจบนฐานข้อมูล ตลอดจนการ
ใช้ข้อมูลในการออกแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นต้น
แรงขับที่สี่ นิเวศวิทยาของสื่อรูปแบบใหม่ (new media ecology) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สมัยใหม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวิธีการที่คนเราใช้สื่อสาร การที่เทคโนโลยีสาหรับ
การผลิตวิดีโอ ภาพยนต์แอนนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง การเล่นเกม และการแก้ไขสื่อมีความ
ซับ ซ้อ นมากขึ้นเรื่อ ย ๆ และแพร่ห ลายเข้ามาครอบคลุมทุ กส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ ชีวิตประจาวั นของ
คนเรา เกิดการพัฒนาภาษาพื้นเมือง และภาษาใหม่สาหรับใช้ในการสื่อสาร รูปแบบของอินเทอร์เน็ตที่
แต่เดิม จะใช้ข้อความหรือ ตัวอั กษรจะปรับเปลี่ยนไปสู่ก ารสื่อสารด้วยวิ ดีโอ แอนนิเมชั่น และการ
สื่อสารด้วยภาพในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งการสื่อสารผ่านทางมัลติมีเดียรูปแบบใหม่นี้เ กิดขึ้นตลอดเวลาโดย
ไม่มีข้อจากัด สื่อถูกนาเข้ามาในโลกออนไลน์จานวนมหาศาล และมีผู้ใช้หลายล้านคนกาลังสร้างและดู
มัลติมีเดียผ่านทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ จนส่งผลต่อวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก สื่อมัลติมีเดีย
ที่ทันสมัยเหล่านี้ได้รับความสนใจจากคนในสังคมปัจจุบันมากขึ้ นในการใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงตัวตน
หรือเอกลักษณ์ของบุคคล ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชื่อเสียง
และการจัดการความเป็นตัวตนทางออนไลน์ เป็นการสร้างวิธีก ารใหม่ ๆ ในการท าให้ค นเข้ามา
รวมกลุ่มและท างานร่วมกัน ตลอดจนช่วยตรวจสอบความโปร่ งใสในกระบวนการทางานและชีวิต
ส่วนตัวของคนเรา ในขณะเดียวกัน การรับรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงจะเปลี่ยนไปสู่การรับรู้ผ่านทางสื่อ
มัลติมีเดียสมัยใหม่ ฉะนั้น เราต้องเรียนรู้การเข้าถึงเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ เพราะสิ่งที่เราเห็น
หรือประสบในวันนี้และในอนาคตจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก
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แรงขับที่ห้า องค์การแห่งความสุดยอด (superstructed organizations) เทคโนโลยีใหม่
และแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์การอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่งผลให้เราสามารถทาสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากขอบเขตดั้ งเดิมขององค์การ ซึ่ง
คาว่า “superstruct” ในที่ นี้ หมายถึง การสร้างโครงสร้างองค์ก ารที่ แตกต่างไปจากรูป แบบและ
กระบวนการแบบพื้ นฐานทั่วไปที่เราคุ้นเคย รวมถึง การให้ความร่วมมมือและการแสดงบทบาทใน
ระดับสุดยอดตั้งแต่ในระดับเล็ก ๆ จนถึงระดับใหญ่โต การเรียนรู้เพื่อจะใช้ เครื่องมือทางสังคมในการ
ทางาน การประดิษฐ์คิดค้นจะเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอในอีกสิบปีข้างหน้า เครื่องมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เหล่านี้จะเป็นตัวกาหนดลักษณะขององค์การทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เราอาศัยอยู่
องค์การหลายองค์การที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน รวมถึง องค์การด้านการศึกษาและบรรษัทต่างก็ เป็น
ผลผลิตของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปัจจุบันองค์การเหล่านี้ได้รับผลกระทบมากขึ้น
เช่นเดียวกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
แรงขับที่หก โลกมีการเชื่อมต่อกันทั้งโลก (globally connected world) โดยพื้นฐานแล้ว
แนวโน้มของกระแสโลกาภิวัตน์จะกินเวลาไปอีกยาวนานเพราะมีการแลกเปลี่ยนและการบูรณาการใน
ด้านต่าง ๆ ที่แพร่ขยายไปทั่วโลก มีการเชื่อมต่อและการพึ่งพาซึง่ กันและกันทัว่ โลก สหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปไม่ได้เป็นประเทศที่ผูกขาดการสร้างงาน นวัตกรรมและอานาจทางการเมือง องค์การต่าง ๆ ใน
ประเทศกาลังพัฒนาเช่น จีนและอินเดีย มีการพัฒนานวัตกรรมที่รวดเร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วใน
บางพื้นที่ อาทิเช่น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านมือถือ ที่จริงแล้วการขาดโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม
และตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยที่ทาให้อัตราการเติ บโตในประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลาย
หลายทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ใช้บริษัท ย่อยในต่างประเทศเป็นช่องทางการขาย
และการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับสานักงานใหญ่ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาบริษัทต่าง ๆ ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทด้านไอที ใช้รูปแบบการจ้างงานแรงงานจากภายนอก (outsource) เป็นส่วน
ใหญ่ ไม่ ว่าจะเป็น การบริก ารลูก ค้า การพัฒ นาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ การสร้างนวัตกรรมและการ
ออกแบบจะดาเนินการในห้อ งปฏิบัติก ารวิจัยและพัฒ นาในประเทศที่ พัฒ นาแล้ว แต่เมื่อตลาดใน
ประเทศจีนอินเดียและประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทาให้เป็นการยากที่
สานักงานใหญ่จะพั ฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน
ความท้าทายใหม่ในยุคสังคมปั่นป่วน
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสังคมปั่นป่วน ทาให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะบุคลากรในตลาดแรงงานมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากคน
รุ่นใหม่จะมีลักษณะและความคาดหวังต่อการดารงชีวิตแตกต่างไปจากคนในยุคก่อน ๆ แรงงานในยุค
สังคมปั่นป่วนจะมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยคนรุ่นใหม่ในที่นี้ หมายถึง คน
ที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เด็ก ๆ กลุ่มนี้เรียกว่า Gen Z ซึ่งจะเติบโต
มาพร้อมกั บสิ่งอานวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
ต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว คนกลุ่ ม Gen Z เป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่ สุดในปัจจุบัน โดยในเจเนอ
เรชั่นนี้จะเป็นช่วงที่มีประชากรเกิดใหม่น้อยลง เนื่องจากเป็นเมืองเพิ่มขึ้นทาให้มีภาระด้านการดาเนิน
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ชีวิต การท างาน ที่ อ ยู่อ าศั ย ค่ าใช้จ่ าย และอื่ น ๆ ท าให้ค่ านิย มการมี ลู ก น้ อยลง กลุ่ ม คนรุ่น นี้ มี
พฤติกรรมที่สาคัญ เช่น การติดโลกออนไลน์ จึงรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทาให้ชาว Gen Z ชอบ
ตัดสินใจทาอะไรอย่างรวดเร็ว การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก มีการ
เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี และการมี
แนวโน้มเป็นมนุษย์หลายงาน มีความอดทนต่า ชอบทางานหลายอย่างพร้อมกัน
จากลัก ษณะดังกล่าวข้างต้นจะทาให้กลุ่มคนในเจนเนอเรชั่นนี้มีมุมมองต่อการเลือกงาน
และการทางานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น คนกลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับ (1) เงินเดือน
เพราะเงินเดือนเป็นปัจจัยแรกที่คนทางานต่างให้ความสาคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกงานมาก
ที่สุด ซึ่งจากผลสารวจ พบว่า คนในเจเนอเรชั่นนีใ้ ห้ความสาคัญกับเรื่องเงินเดือนสูงถึงร้อยละ 27.96
โดยพวกเขามีความเห็นตรงกันว่า เมื่อทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทางานอย่างเต็มกาลังและเต็ม
ความสามารถแล้ว ทุกคนย่อมควรจะได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมเป็นสิ่งตอบแทนความตั้งใจทางานนั้น
(2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพราะสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน เป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานกลุ่มนี้ให้ความสาคัญ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.59 และยังเป็นกลยุทธ์สาคัญในการ
ช่วยบริหารคนได้เป็นอย่างดี เพราะจะสามารถจูงใจให้พนักงานอยากทางานกับ องค์การยาวนานขึ้น
รวมถึงสามารถดึงดูดให้คนภายนอกอยากมาทางานกับ องค์การได้มากขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การให้
สวัสดิการที่ดี นอกจากจะเป็นการใส่ใจคุณภาพชีวิตพนักงานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและ
ความมั่นคงขององค์การนั้น ๆ อีกด้วย เช่น เงินสนับสนุนตามโอกาสพิเศษ ส่งพนักงานไปอบรมพัฒนา
ความรู้ หรือการจัดสรรเวลาทางานที่ยืดหยุ่น (3) หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัจจัยที่คนทางานใน Gen Z
มองว่าสาคัญเป็นอันดับที่ 3 ก็คือเรื่องหน้าที่รบั ผิดชอบ อยู่ที่ร้อยละ 14.59 คนกลุ่มนี้มีมุมมองต่อเรื่อง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายว่าเป็นการสร้างความท้าทายในชีวิต อีกทั้ง
ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเสริมทักษะการทางานในด้านต่าง ๆ และหากยิ่งได้ทางานตรงสายก็จะทา
ให้รู้สึกว่าตนเองได้แสดงศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่อีกด้วย (4) การเดินทางสะดวก คนทางาน
ส่วนใหญ่ต่างนิยมหาสถานที่ทางานใกล้บา้ นหรือเดินทางได้สะดวกมากขึ้น เพื่อช่วยให้ประหยัดทั้งเรือ่ ง
ของเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยลดสาเหตุที่ ทาให้เกิ ดความเครียดจากปัญ หาการจราจรติดขัด
ดังนั้น หากองค์การใดอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทางก็จะทาให้มีโอกาสในการได้รับความสนใจ
จากคนทางานมากขึ้น ซึ่งในการสารวจนี้ พบว่า คนกลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับปัจจัยเรื่องการเดินทาง
ร้อยละ 12.81 (5) การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัจจัยในการเลือกทางานของคน Gen Z ใน
อันดับที่ 5 นั้นคือ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.12 เนื่องจากจุดมุ่งหมายของ
คนทางานทุกคนคือการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้น องค์การต้องแสดงให้เห็นว่าพวก
เขาสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ เช่น โอกาสในการปรับตาแหน่ง หรือการขึ้นเงินเดือน เพื่ อสร้าง
ความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกเข้าทางานกับ องค์การ ความก้าวหน้าอาจไม่ใช่แค่การเลื่อนตาแหน่ง
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น ก็สามารถสะท้อนให้พนักงานเห็นถึง
โอกาสก้าวหน้าในงานที่ทาได้เช่นกัน นอกจากนั้น ปัจจัยที่ Gen Z ให้ความสาคัญรองลงมาก็คือเรื่อง
ของสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ชื่อตาแหน่ง ประเภทธุรกิจ ทาเลที่ตั้ง และชื่อเสียงองค์การ ในขณะที่
Gen Y ให้ความสาคัญกับชื่อตาแหน่ง ชื่อเสียงองค์การ สภาพแวดล้อมในที่ทางาน ประเภทธุรกิจ และ
ทาเลที่ ตั้ง ด้วยเหตุนี้ องค์ก ารต่าง ๆ จึง จาเป็นต้องท าความเข้ าใจถึงความต้องการ ศักยภาพและ
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ความสามารถของคนรุ่นใหม่ เหล่านี้ เพื่อท าการพัฒ นาคนเหล่านี้ให้มีส มรรถนะที่ สูง พอในการนา
องค์การไปสู่เป้าหมายที่องค์การตั้งไว้
ทักษะที่จาเป็นในยุคสังคมปั่นป่วน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development) คือ กระบวนการในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีทั ศนคติและพฤติกรรมที่ ดี เพื่ อ ให้มีป ระสิท ธิภาพในการท างานที่ ดีขึ้นทั้ งในปัจ จุบันและอนาคต
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ งในการบริหาร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีผลอย่างมากต่อความสาเร็จขององค์การสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีชั้นสูง และมีแนวโน้มที่ จะเป็น องค์การขนาดใหญ่ การดาเนินการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การในทางปฏิบัตินั้น ควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อพนักงานเหล่ านั้นเริ่มเข้ามาทางานโดยการ
ปฐมนิเทศ (orientation) และจะต้องดาเนินการพัฒนาอีกต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่เขายังคงทางาน
อยู่ในองค์การ (ดนัย เทียนพุฒ, 2543) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรขององค์การอย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะช่วย
ให้บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะและศักยภาพในการทางานที่ดีขึ้น
การที่องค์การจะเจริญก้าวหน้า สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสในการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขันได้นั้น จ าเป็นต้องมี บุคลากรในองค์ก ารที่ มี คุณภาพสูงหรือมี
ผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่ง Berger and Berger (2004) กล่าวว่า ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือผู้มีคุณภาพสูง หมายถึง
ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเกินความคาดหวัง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นให้สามารถสร้าง
ผลงานที่ดีได้ นอกจากนั้น ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจะแสดงออกซึ่งสมรรถนะ (competency) และคุณค่าที่
องค์การต้องการ ส่วน Robertson and Abby (2003) กล่าวว่า ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงคือ ผู้ถูกคาดหวังว่า
จะสร้างผลการปฏิบัติง านได้ดีก ว่าบุคคลอื่น ผู้มี ผลสัม ฤทธิ์สูงจะมีความคิดสร้างสรรค์และมี ความ
ต้องการการเติบโตและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าจะมีการสนับสนุนจากองค์การหรือไม่ก็
ตาม ดัง นั้น บุค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ หมายถึง พนัก งานขององค์ ก ารที่ มี ความสามารถ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ในการทางานสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า คือ ความสามารถใด ๆ ที่พนักงานในองค์การมี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบได้บรรลุตามเป้าหมายและสามารถพัฒนาไปสู่ผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศได้
องค์การใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมนามาซึ่งผลการดาเนินงานที่ดี เนื่องจาก บุคลากรที่มี
คุณภาพสูงจะเป็นผู้ที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว กล้าเสี่ยง มีผลการปฏิบัติงานดีสม่าเสมอ มีศักยภาพ
ในการเติบโต และมีพลังงานเชิงบวกในการทางาน เป็นต้น (Schumacher, 2009) ในขณะที่ Vroom
(1964 as cited in Ismail & Abidin, 2010, p. 26) กล่าวว่า ผลการดาเนินงานขององค์การเกิดจาก
ส่วนผสมระหว่างความสามารถของพนักงานและแรงจูงใจในการทางาน ส่วนผลการศึกษาของ Ismail
and Abidin (2010, p. 25) พบว่า สมรรถนะของพนักงานมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้น ยังค้นพบอีกว่า ทุ นมนุษย์และลักษณะเฉพาะของพนักงาน เช่น ความพึงพอใจในงาน
คุณ ธรรม ค่านิยม และบุคลิก ภาพ เป็นปัจ จัยก าหนดผลการปฏิ บัติงานของพนัก งานด้วยเช่น กั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจบริการ ในขณะที่ Drous (2004, p. 44) กล่าวว่า ในการทางานให้มี
ผลการปฏิ บัติดี นั้น ต้อ งอาศัยความสามารถของพนัก งานทั้ ง ความสามารถทางด้านร่างกายและ
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ความสามารถทางด้านจิตใจ ซึ่งแต่ละงานจะอาศัยความสามารถที่ แตกต่างกั นของพนักงานในการ
ทางานร่วมกันให้สาเร็จ ส่วน ปฐมพงษ์ โตพานิชสุรีย์ (2553, หน้า 37) กล่าวว่า พนักงานที่มีศักยภาพ
หรือความสามารถสูงจะช่วยให้องค์การเจริญเติบโตและสามารถดารงอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม บุคลากรที่
จะมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงได้นั้น จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ให้มี
ทักษะในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. ภาวะผู้ น า (leadership) บุ ค ลากรในองค์ ก ารยุ ค ใหม่ ต้ อ งมี ค วามเป็ น ผู้ น าสู ง ซึ่ ง
หมายความรวมถึงทั กษะที่ สามารถนาตนเองได้ เป็นผู้นาในชีวิตของตนเอง นอกจากนั้น ก็ยัง ต้อง
สามารถนาพาคนอื่น หรือทีมงานที่ตนดูแลให้ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ด้วย
2. การมีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) หมายถึง การมีทักษะการคิดอย่าง
มีเหตุผล การมีตรรกะในการคิด เนื่องจากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น จะมานั่ง
เรียนรู้แบบเดิม ๆ ก็คงจะใช้เวลามากเกินไป พนักงานที่เก่ง ๆ ในยุคนี้จึงจาเป็นต้องมีทักษะของการใช้
ตรรกะเป็นอย่างดี สามารถมองออกว่าถ้าทาแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และถ้าเกิดแล้วจะต้องมี
แผนในการป้องกันอย่างไรบ้างอย่างสมเหตุสมผล
3. ความร่วมมือ (collaboration) หมายถึง การมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็สามารถทางานด้วยได้อย่างไม่มีปัญหา รวมทั้ งยังต้องสามารถสร้าง
บรรยากาศในการท างานเป็ น ที ม ได้ ด้ ว ย ใครที่ เ คยท างานคนเดี ย ว ประเภทข้ า มาคนเดี ย วนั้ น
ยุคสมัยใหม่นี้คงจะอยู่ยากขึ้น เพราะแต่ละคนจะมุ่งเน้นความเก่งแบบเฉพาะทาง ดังนั้น การทางานให้
สาเร็จก็ต้องอาศัยคนหลาย ๆ คนที่เก่งในสายงานต่าง ๆ เข้ามาร่ วมกันทางานสร้างความสาเร็จให้กับ
องค์การ ถ้าหากบุคคลใดสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี ก็จะทาให้เป็นที่ต้องการตัวขององค์การ
ต่าง ๆ มากกว่าคนอื่น
4. ทัก ษะการสื่อ สารที่ดี (communication) ทั ก ษะด้านการสื่อสารถือว่าเป็นทัก ษะที่ มี
ความสาคัญต่อความสาร็จของคนทุกคน เนื่องจากแต่ละบุคคลต้องทางานร่วมกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น ถ้าหากบุคคลใดไม่สามารถสื่อความกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจ ก็จะไม่สามารถประสบความสาเร็จ
ในการทางานในยุคนี้ได้เลย
5. ความสามารถในการปรับ ตัว (adaptability) เนื่องจากโลกมี ก ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น ทั กษะความสามารถในการปรับตัว จึงมีความสาคัญ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้หลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามกันไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน และสภาพแวดล้อมในสังคม สิ่งเหล่านี้ทาให้พนักงานในยุคนี้จาเป็นที่จะต้องมี
ทักษะในการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ใช่พวกที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หรือยึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ซึ่งคนประเภทนี้จะไม่สามารถปรับตัวและดารงตนอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได้
6. ผลิตภาพและความรับผิดชอบ (productivity and accountability) หมายถึง คนใน
ยุคปัจจุบันต้องมีความรับผิดชอบสูงและมีความสามารถในการสร้างผลงานมากกว่าคนอื่น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และสภาพแวดล้อมที่ทาให้ คนเราถูกหันเหออกจากงานได้ง่ายขึ้น จึงส่งผล
ให้เรื่องของผลิตภาพของพนักงานแต่ละคนนั้นลดลง ในแต่ละวันที่กาหนดเวลาทางานไว้ 8 ชั่ วโมงนั้น
พนักงานในยุคนี้อาจจะทางานได้ไม่ถึง 8 ชั่วโมง เพราะถูกสิ่งอื่น ๆ เบี่ยงเบนความสนใจออกจากงาน
ดังนั้น คนทางานสมัยนี้ ถ้าเป็นคนที่มีผลิตภาพสูง ๆ และมีความรับผิดชอบในการทางานได้อย่างดี
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หากไม่ถูกดึงดูดออกไปจากงานได้ง่าย ๆ ก็จะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้สูงกว่าและเป็นที่ต้องการ
ตัวมากกว่า
7. ทักษะด้านนวัตกรรม (innovation) หมายถึง การมีทักษะในการคิดอะไรใหม่ ๆ เพราะ
การที่คนเราจะเติบ โตได้ในยุคสมัยนี้ สิ่งส าคัญก็ คือ การที่ คนเราสามารถคิดอะไรที่ ไม่ เคยมีมาก่อน
หรือสามารถต่อยอดความคิดเดิม ออกไปสู่ความคิดใหม่ ได้อย่างที่ ไม่เคยเจอมาก่ อน ก็ จ ะยิ่งท าให้
สามารถประสบความสาเร็จในการทางานมากขึ้น
8. ทักษะในการเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมู ลและการสังเคราะห์ข้อมูล (accessing,
analyzing and synthesizing information) ในยุคนี้มีข้อมูลมากมายเข้ามาในชีวิตของคนเรา ซึ่งทา
ให้ไม่รู้เลยว่าข้อ มู ล ที่ เราได้รับ มาจากแหล่งต่าง ๆ นั้น เป็นข้อมู ล ที่ ถูก ต้อง และน่าเชื่อถือ เพียงใด
ดัง นั้น คนที่ จ ะประสบความส าเร็จในการท างานในยุคนี้ จ าเป็นต้องมี ทั ก ษะในการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้รับมา เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการทางานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
ใครที่ยิ่งมีความสามารถในเรื่องนี้มากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นเท่านั้น
9. ทักษะในการปรับ ตัวเป็นพลเมืองของโลก (global citizenship) หมายถึง การต้องมี
ทัก ษะในการปรับ ตัวให้เข้ากับ วัฒ นธรรมใหม่ ๆ ของประเทศต่าง ๆ เพราะปัจ จุบันนี้เป็นโลกที่ ไร้
พรมแดน ดังนั้น คนที่จะประสบความสาเร็จจะต้องมีความเป็นประชากรของโลก คือ สามารถที่จะอยู่
ที่ไหนก็ได้ สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความ
เข้าใจคนจากประเทศต่าง ๆ ด้วย เพราะอาจจะต้องทางานกับคนต่างชาติต่างภาษามากขึ้น
10. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurialism) หมายถึง การมีความรู้สึกถึงการ
เป็นผู้ประกอบการ ในยุคนี้ หากบุดคคลใดทางานแบบเป็นพนักงานคนหนึ่ง ที่คิดแค่ทางานไปวัน ๆ
มองแค่ว่าตนเองเป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งในองค์การ ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับผลงานขององค์การ ย่อม
ไม่มีความก้าวหน้า คนในองค์การสมัยใหม่จะต้องมีความคิดแบบผู้ประกอบการ คิดว่าจะทาอย่างไรให้
งานขององค์การประสบความสาเร็จ เพราะนายจ้างทุกคนก็อยากได้คนแบบนี้เข้ามาดูแลกิจการให้
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคสังคมปั่นป่วน
การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ในยุคที่ เ ทคโนโลยีมี ความเจริญ ก้ าวหน้าและฉลาดมากขึ้น
จาเป็นต้องมีการบูรณาการมุมมองการพัฒนาแบบมองอดีตกับการพัฒนาแบบมองอนาคต การพัฒนา
แบบมองอดีต หมายถึง การมองย้อนไปในอดีตของบุคลากรแต่ละคนว่ามีความสามารถ ศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติง านเป็นเช่นใด มี ทัก ษะที่โดดเด่นอย่างไร รวมถึงมี จุด ที่ควรได้รับการพัฒ นาอย่างไร
หลังจากนั้น ค่อยวางแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละคนตามสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต โดยต้องรู้ว่าบุคลากรแต่ละ
คนนั้นจะต้องถูกพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ด้วยการพิจารณาผลงานในอดีตของบุคลากรว่า เขาทาอะไร
ได้หรือทาอะไรไม่ได้บ้าง ในการทางานปีที่ผ่านมามีงานใดที่มีปัญหา มีพฤติกรรมใดบ้างที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าควรจะพัฒนาต่อให้ดีขึ้น ส่วนการพัฒนาแบบมองอนาคต หมายถึง การกาหนดให้มีแผนการ
พัฒนาบุคลากร โดยวิเคราะห์จากเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์การ และรูปแบบของการเติบโตของ
องค์การในอีก 3-5 ปีข้างหน้า และทาการวิเคราะห์หรือสัง เคราะห์ว่าองค์การจะต้องใช้บุคลากรที่มี
คุณลักษณะในการท างานอย่างไร แล้วนามาวางแผนเพื่อที่จะพัฒ นาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ให้สามารถสร้างผลงานในอนาคตให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สิ่งที่สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคสังคมปั่นป่วน คือ ผู้บริหารของ
องค์การควรให้ความสาคัญในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ได้แก่ การนาหลัก
ความสามารถหรือ สมรรถนะมาใช้ในการบริห ารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากสมรรถนะเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับทุก ๆ ชีวิตที่อาศัยอยู่ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงและปั่นป่วน ยกตัวอย่างเช่น ยุค
สังคมปั่นป่วนมีการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลเข้ามาใช้ค่อนข้างแพร่หลาย ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในด้านที่เกี่ยวข้อ งกับ ดิจิทั ล จึงต้องให้ความสาคัญ ความรู้ ทั กษะ ทัศนคติ ความสามารถ กลยุท ธ์
ค่านิยม และความตระหนัก ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากต่อการนาสื่อ ดิจิทัลต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
การทางาน การสื่อสารภายในองค์การ การบริรหารจัดการข้อมูล การสร้างและแสวงหาความร่วมมือ
จากคนในองค์การ
การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากรในองค์ การถือว่าเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์การ เพราะหากพนักงานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะส่งผล
ให้พนักงานหรือบุคลากรในองค์การสามารถรับรู้และเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หากพนักงานมีความเข้าใจและ
รับรู้ถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะดังกล่าวจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทาการ
ฝึก อบรมพนัก งานในด้านดังกล่าว จ าเป็นต้องมีก ารส ารวจความจ าเป็นและความต้องการในการ
ฝึกอบรมของพนักงานเป็นรายบุคคลด้วย เนื่องจากพนัก งานแต่ละคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนในการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น จะต้องพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่รองรับการพัฒนาทักษะในแต่
ละประเภทอย่างแท้จริง โดยการรวบรวมเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการฝึกอบรมให้
เกิดประสิทธิผลสูงที่สุด เช่น วิดีโอบล็อกและหลักสูตรออนไลน์แบบออนไลน์ที่เปิดกว้าง (MOOCs)
นอกจากนั้น ควรมี ก ารกระจายเนื้อ หาเพื่อให้พ นัก งานหรือบุค ลากรสามารถเรียนรู้และเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ หรือการสนับสนุนความพยายามของบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติง านได้ห ลากหลาย โดยอาจจัดท าโครงการเพื่อส่ง เสริม บุคลากรที่ มีความสามารถ
ดังกล่าวและที่ ส าคัญ คือ ต้อ งจัดให้มี ก ารฝึก อบรมและการประเมิ นติ ดตามผลการฝึก อบรมของ
บุคลากรทุกระดับเพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถขององค์การและบุคลากรอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
ควรสนับสนุนการเรียนรู้หรือแนะนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนรู้แก่ทรัพยากรบุคคลในการ
ฝึกอบรมพัฒนา เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์การอันจะเป็นการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะของพนักงาน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสังคมปั่นป่วน เพียงอย่างเดียว เพราะหากพนักงานมีความรู้
ความสามารถและทักษะตามที่องค์การปรารถนา แต่ขาดแรงจูงใจที่จะทางานให้กับองค์การเพราะ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ ย่อมมีโอกาสที่พนักงานจะลาออกจากงานเพื่อไปทางานในองค์การที่
เขามองเห็นว่าเป็นองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตได้ดีกว่า ดังนั้น
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในยุ ค สั ง คมปั่ น ป่ วน จึ ง ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรัก ษาบุ ค ลากร
(retention) ด้วยการวางแนวทางในการธารงรักษาบุคลากรไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้
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ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน การ
สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ อย่างไรก็ตามการที่บุคลากรในยุค สังคมปั่นป่วน จะมีคน
Gen Y และ Gen Z เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าบุคลากรรุ่นที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 35
ปี หรือที่ เรียกว่ารุ่น Y หรือ "Millennial" จะเป็นตัวแทนครึ่งหนึ่งของบุคลากรในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้จ ะมีความผูกพั นต่อ องค์การน้อยลง ดังนั้น การหาแนวทางในการรัก ษาคนรุ่นใหม่ ให้
ทางานกับองค์การจึงมี ความสาคัญ เป็นอย่างมาก นักพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ยุคใหม่จะต้องท าการ
วิเคราะห์และกาหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในยุคสังคมปั่นป่วน เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศและประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน องค์การจะต้องมี การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (continuous professional development)
มีการสร้างและรักษาคนเก่ง (talent) ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (human capital) ที่มีคุณค่ายิ่งขององค์การ
เอาไว้ คนเก่งต้องมีความสามารถในการทางานร่วมกับคนอื่น เช่น การมองอนาคต ความเข้าใจอนาคต
การมองเห็นภาพกว้างทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและภัยคุกคาม ตลอดจนความสามารถในการ
พั ฒ นาและผลั ก ดั น ให้ บุ ค คลอื่ น ในองค์ ก ารมี ค วามสามารถและศั ก ยภาพเช่ น เดี ย วกั บ ตนเอง
นอกจากนั้น คนในองค์การต้องการรับการพัฒนาให้มีการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการ
ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้องค์การสามารถรักษาคนเก่งให้อยู่
กับองค์การได้ ประกอบด้วย (1) การเรียนรู้และพัฒนา หมายถึง คนเก่งภายในองค์การต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามแนวทางที่องค์การคาดหวัง ด้วยการส่งเสริมให้ได้ศึกษา
เพิ่มเติม การฝึกอบรม การประชุม และการศึกษาดูงาน (2) สิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดี หมายถึง
การสร้างสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมทีด่ ีในการทางานจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) การให้รางวัลและผลตอบแทน ถือเป็นการจูงใจคนเก่งให้ทางาน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้น องค์การควรสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มเงินเดือน เงินรางวัล โบนัส คา
ชมเชย การให้ความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าหรือมอบหมายงานที่เหมาะสมและสาคัญให้กับคนเก่ง การ
จ่ายผลตอบแทนตามความสามารถ ตามผลงานและตามความร่วมมือที่พนักงานมอบให้กับองค์การ
(4) การสร้างโอกาสที่ท้าทายใหม่ ๆ เพราะการกระทาดังกล่าว ถือว่าเป็นการมอบหมายงานที่ท้าทาย
มอบหมายงานสาคัญหรือการสนับสนุนให้ทางานในตาแหน่งที่สูงขึ้น องค์การต้องให้โอกาสคนเก่งได้
ทางาน มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและสมรรถนะด้วยการหนดตัวชี้วัดผลงาน เพื่ อคนเก่งเกิดการ
พัฒนาทักษะ (skill) ความรู้ (knowledge) ความสามารถ (ability) สมรรถนะ (competence) และ
ผลงานที่ดี (performance) ทั้งนี้ การพัฒนาคนจะต้องทาแบบต่อเนื่อง เนื่องจากภารกิจขององค์การ
เองก็ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทางานก็ย่อมจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น บุคลากรเองก็ต้องได้รับการ
พัฒ นาอย่างต่อ เนื่อ งด้วยเช่นกั น เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายขององค์ก าร การพั ฒ นาบุ คลากรด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าไม่ไกลนี้ จะต้องมีวางแผนการพัฒนาแบบต่อเนื่อง (continuous
improvement) คือ พัฒนาแบบไม่มีวันหยุด มีการวางแผนเพื่อการพัฒนากันอยู่ตลอดไม่ใช่มองแค่
การพั ฒ นาเป็นเรื่อ ง ๆ ไป หรือมี ก ารพัฒ นาเพียงเพื่อตอบสนองนโยบายผู้บ ริห ารหรือหน่วยงาน
ระดับสูง หรือพัฒนาเพื่อสร้างผลงานของผู้บริหารเท่านั้น แต่จะต้องมองการพัฒนาแบบองค์รวมมาก
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ขึ้น บุคลากรที่ ทางานในองค์การจะต้องถูก พัฒ นาอย่างเป็นระบบ มี การกาหนดโมเดลทั ก ษะหรือ
สมรรถนะที่จาเป็นต้องทาการพัฒนา ทั้งสมรรถนะองค์การ (core competency) สมรรถนะบุคคล
(personal competency) ต้องมีการประเมินความต้องการฝึกอบรมพัฒนา การวางแผนพัฒนาส่วน
บุ คคล (individual plan) ก ารวางแผ น เส้ น ท างก ารพั ฒ น าอ ย่ า งต่ อเนื่ อง (training and
development roadmap) รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ
การที่องค์การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วยการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนา
ไปสู่แนวทางการปฏิบัติจริงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จาเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างองค์การใหม่
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เปลี่ยนองค์การจากรูปแบบองค์การตามลาดับชั้น รองรับการทางานของทีม
โครงการและเครือข่าย ผู้บริหาร นอกจากนั้น องค์การต้องเรียนรู้วิธีการจัดระเบียบการทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กาหนดวิธีการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรและโครงการ การตรวจสอบการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาทการทางาน การสร้างระบบทีมงานเพื่ออานวยความสะดวกในการ
แบ่งปันทักษะการทางานร่วมกัน เพื่อสร้างความโปร่งใสและความสมดุลของพลังงานในทีม รวมถึงการ
สร้าง "เครือข่าย" ของทีมโครงการ เพราะการดาเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแบ่งปันความรู้
ระหว่างพนักงานในองค์การแล้วยังทาให้พนักงานได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
ทางานที่มีประสิทธิผลอีกด้วย
การพัฒนาศักยภาพของนักพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีส่วนสาคัญต่อ
การพัฒ นาศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์ก าร รวมถึงเป็นแนวทางในการเพิ่มพูน
สมรรถนะในการทางานของพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์การจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งสามารถดาเนินการได้หลายวิธี ได้แก่
1. การปรับ เปลี่ยนวิสัยทั ศน์และทัศนคติของบุคลากรด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
หมายถึ ง การปรับ ทั ศ นคติ ให้ เกิ ด การยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงและสามารถปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีทักษะ สมรรถนะในการทางาน
ให้ประสบความสาเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตร ดังนั้น ควรมีการทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะ
และสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตว่าควรมีลักษณะอย่างไร และทาการออกแบบ
หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ควรทบทวนรูปแบบ
การทางานที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเอื้อต่อการเพิ่มพูนสมรรถนะของพนักงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหรือไม่ หากมีจุดใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค องค์การจะต้องหาแนวทาง
ในการป้อ งกั นและแก้ ไข เพื่ อ ขจัดปัญ หาดังกล่าวออกจากกระบวนการและระบบการท างาน ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวข้างต้นจะนามาสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
เข้าใจบริบ ทและสถานการณ์ของโลกเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งจะท าให้นัก พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ส ามารถ
วิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปของการจ้างงานบุคลากรในยุคสังคมปั่นป่วน ได้ดีขึ้น
2. การสร้างความยืดหยุ่นในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่คลุมเครือซึ่งนามาสู่การดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งมีการนาเสนอนวัตกรรมสาคัญที่เป็นเรื่องท้าทายต่อการจัดการกับปัญหาการพัฒนา
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ทรัพ ยากรมนุษย์และสร้างความสมดุลระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงที่ มีอยู่ให้เป็นบทบาทของนัก
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
3. การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการวางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นหลักในการทางาน ฉะนั้น องค์การจึงต้องมีการปรับตัวด้วยการ
วางแนวเทคโนโลยีใหม่ เพื่อ ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับ บริการ บุคลากร และผู้บริหาร การ
วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลและการใช้เครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ จะช่วยให้การสร้างกระบวนการต่าง ๆ
เกิดประสิทธิภาพที่ สามารถวัดผลได้เพื่อนามาสู่ก ารตัดสิน ใจอย่างรวดเร็วและเพื่อให้กระบวนการ
อัตโนมัติที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นที่คาดหวังได้ว่าทรัพยากรมนุษย์จะแสดง
บทบาทการเป็นพันธมิตรการดาเนินงานกับภารกิจและพันธมิตรอื่น
4. การกาหนดขอบข่ายงานอาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้ชัดเจน
ด้วยการกาหนดโมเดลสมรรถนะ (competency model) สาหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ละ
ระดับให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ และกาหนดแผนที่วิชาชีพทรัพยากร
มนุษย์ (HR profession map) ที่สอดคล้องกันเพื่อใช้เป็นแผนที่นาทางการพัฒ นาสมรรถนะตนเอง
ของบุคคลและการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่เป็นระบบ
นอกจากการก าหนดเนื้อหาหลักสูตร การออกแบบหลัก สูตรที่มี ความเหมาะสมต่อการ
ทางานในยุคสังคมปั่นป่วนแล้ว การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
เรื่องสาคัญต่อการสร้างสมรรถนะให้กับคนในองค์การ ในบางครั้งอาจต้ องการและจาเป็นที่ต้องมีผู้มี
ประสบการณ์สูงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และทักษะ เพื่อชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
คนในองค์ก าร และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการทางานให้สอดคล้องกั บ
เป้าหมายหลักขององค์การมากขึ้น รวมถึงการสร้างมุมมองใหม่ที่ได้มาจากความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์และรูป แบบการฝึก อบรมในยุคนี้อาจจะต้องมี
การบูรณาการการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมกับการฝึกอบรมแบบดิจิทัลเข้าด้วยกัน ด้วยการลองส่งแบบ
สารวจออนไลน์แบบไม่ระบุตัวตนให้บุคลากรตอบคาถามและประเมินตนเอง โดยเน้นคาถามว่าพวก
เขาชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับการดาเนินงานฝึกอบรมบุคลากรขององค์การ จากนั้นจึงนาเสนอ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนาเสนอการฝึกอบรมที่ปรับแต่ง
ตามความต้องการของบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถใช้ความคิดอย่างจริงจั ง ยิ่งไปกว่านั้น
ควรมี ก ารการผสานรวมเทคโนโลยีเข้ากั บ ขั้น ตอนการฝึก อบรม เพื่อให้เกิ ดความคล่องตัวในการ
ดาเนินงานฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปและข้อเสนอแนะ
การที่โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสื่อสารข้ามพรมแดน การเมืองระหว่างประเทศเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบโลกที่กาลังกลายเป็นระบบหลายขั้วอานาจ (multi-polar system) เกิดการขยายตัวของกระแส
ประชาธิปไตย (democratization) และสิทธิมนุษยชน (human rights) การนิยาม “ความมั่นคงของ
ชาติ ” (national security) ในรูป แบบใหม่ และการมี บ ทบาทเพิ่ ม มากขึ้ น ขององค์ก ารระหว่า ง
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ประเทศ รวมถึงรูปแบบของการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ขยายตัวลุกลามไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ เช่น เกิดกระแส
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จของประเทศในภูมิ ภาคต่าง ๆ (regional trade block) ความเหลื่อมล้า
ทางรายได้ ร ะหว่างประเทศเพิ่ ม สู ง ขึ้ น การขยายตั ว และเพิ่ ม บทบาทของบริ ษั ท เอกชน เป็ น ต้ น
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในยุคสังคมปัน่ ป่วน ยังส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เพราะทาให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสังคมในคลื่นลูกที่ 4 (สังคมแห่งความรู้)
ไปสู่สังคมในคลื่นลูกที่ 5 (ปราชญ์สังคม) เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างประเทศที่ร่ารวยกับประเทศ
ยากจน เกิดการปะทะกั นทางอารยธรรม รวมถึงเกิดความเสื่อมโทรมทางศีล ธรรม อันนาไปสู่การ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์การต่าง ๆ ต้องพยายาม
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การพัฒนาความรู้
ทักษะและสมรรถนะให้สอดคล้องกับลักษณะงานในยุค สังคมปั่นป่วน ที่อาศัยระบบดิจิทัลเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเครื่องมือและเครื่องจักรสมัยใหม่จะมีบทบาทและปฏิสัมพันธ์กันคนในองค์การมากขึ้น และ
การที่พนักงานจะมีสมรรถนะตามที่องค์การคาดหวังได้นั้น องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
กลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อาจมีการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาผสมผสานในการหลักสูตรและการฝึกอบรมเพื่อสร้างระบบและรูปแบบการพัฒ นา
ศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม เหล่านี้จะมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการนาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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อาชญากรรม ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาตาบลชะแมบ อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิจัยนี้ เป็นการศึก ษาวิจัยเชิง ปริมาณ กลุ่ม ตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
ตาบลชะแมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน 371 คน โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บเครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการวิเ คราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression
Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของผู้
มีส่วนร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก(𝑥 = 4.11 ) 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชนในด้านการป้องกันอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก
(𝑥 = 4.22 ) 3) ปั จ จั ย ในการมี ส่ ว นร่ ว มป้ อ งกั น อาชญากรรม ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มป้ อ งกั น
อาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (β=
.251*)
คาสาคัญ
การมีส่วนร่วม, การป้องกันอาชญากรรม
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ABSTRACT
The current research aimed to 1) study factors in people’s participation in
crime prevention 2) study the level of people’s participation in crime prevention case
study of Tambon Chamab Amphoe Wangnoi Changwat Phra Nakhon Sri Ayutthaya 3)
study the factors in people’s participation in crime prevention that affect people’s
participation in crime prevention case study Tambon Chamab Amphoe Wangnoi
Changwat Phra Nakhon Sri Ayutthaya
This research is a quantitative research study sample group is people in the
Tambon Chamab Amphoe Wangnoi Changwat Pranakhonsriayutthaya 371 people.
Research tool is questionnaires and analyze data by simple regression analysis statistics
The results of this are as follows : 1) Factors for participation in crime
prevention are Willingness of participants Perception and understanding of participants
And communication between the participants of the level is very high (𝑥 = 4.11) 2)
There is a high level of participation ( 𝑥= 4.22 ) 3) The factors in people’s participation
in crime prevention affecting the participation in crime prevention and have a
relationship in the same direction with statistical significance at the level of .05 (β=
.251*)
Keywords
Participation , Crime Prevention
บทนา
ในปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปประเทศไทยมีการพัฒนาจากประเทศที่เป็นเกษตรกรรม
ไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมทาให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านพร้อมกัน เป็นผล
ให้เ กิดความเจริญ ก้าวหน้าทั ดเทียมกั บนานาประเทศ จึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม ของ
ประเทศที่กาลังมีการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และเทคโนโลยี ึึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประชาชนในสังคมไทย จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทาให้เกิดวิกฤติหลายๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองหรือปัญหาทางสังคมต่างๆ ได้ก่อผลกระทบต่อประชากร
อย่างกว้างขวางและแทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่กล่าวมา บริษัท
ห้างร้านหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเช่นกัน
ท าให้แนวโน้ม การเกิ ดปั ญ หาอั ต ราการว่ างงานสูง ขึ้นทุ ก ปี มี ปัญ หาการแย่ง งานกั นเกิ ด ขึ้น การ
เปลี่ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็วเป็นผลให้ ป ระชาชนต้องมี ก ารปรั บ ตัว อย่า งมากเพื่ อให้ เ ท่ า ทั นต่ อ
สถานการณ์
ความเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ด ขึ้น อย่า งรวดเร็ว ท าให้ค นไทยอาจจะปรั บ ตั วได้ ไม่ ดีนั ก การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม้แต่วัฒนธรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นเหตุให้เกิดผลกระทบที่เป็น

298

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อันตรายต่อชีวิตร่างกายเพศและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของอาชญากรรม จะ
เห็นได้ว่ามีสถิติการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆโดยเฉพาะปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นก็เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น จนเกิดเป็นปัญหาระดับใหญ่ของรัฐ บาลที่ต้องหา
มาตรการ แนวทางแก้ ไข ทุ กคนล้วนมีความเสี่ยงที่ จะตกเป็นผู้โชคร้ายจากอาชญากรรม ในสภาพ
สังคมที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้น การระมัดระวังหรือหาทางป้องกันล่วงหน้าอาจเป็น
ทางออกที่ดีที่สุด
แนวทางการป้องกันหรือมาตรการในการควบคุม ถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่ใช้ควบคุมคนในสังคม
มีบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิด แต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้คุ้มครองคนที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้
ตลอดเวลา เพราะกฎหมายหรือบทลงโทษเป็นเพียงมาตรการทางสังคมที่ทาให้คนกลัวที่จะกระทา
ความผิดเท่านั้น ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วทุกคนต้องมี การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
รู้จักวิธีการหลีก เลี่ยงเพื่อ ลดความเสี่ยงไม่ ให้ตนเองต้องตกเป็นสังคมไม่ ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม (วิชุตา
พวงมาลัย, 2556) การแสวงหาหรือการหาความร่วมมื อในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมี
ความสาคัญมาก ประชาชนในท้ องถิ่นที่อาศัยอยู่ ด้วยกันก็ ควรมี ม าตรการของชุม ชนตัวเอง มีก าร
ร่วมมือกันในการป้องกันอาชญากรรม ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันวางแผน ร่วมกันตัดสินใจ ไป
จนถึง ร่วมลงมื อ ป้อ งกั นอาชญากรรม ทั้ง การป้องกั นตนเอง และร่วมช่วยเหลือหรือสนับ สนุนใน
กิจ กรรมการป้อ งกั นอาชญากรรม เช่นเดียวกั บ สานัก งานตารวจแห่ง ชาติที่ มอบหมายนโยบายให้
เจ้าหน้าที่ตารวจแต่ละท้องที่มีมาตรการในการช่วยเหลืออานวยความสะดวกให้กับประชาชน ต้อง
อาศัยความร่วมมื อ จากหลายๆฝ่าย หรือหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือด้วย การป้องกั น
ปราบปรามอาชญากรรมจึงจะมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในทางตรงกันข้า มหากไม่มีความร่วมมือของ
ประชาชนในพื้ นที่ ในท้ อ งถิ่นของตั วเองที่ อาศั ยอยู่ ไม่ มี ค วามร่ วมมื อของเจ้าหน้าที่ ต ารวจ หรื อ
หน่วยงานอื่ นๆ ก็จ ะท าให้ก ารปราบปรามอาชญากรรมนั้นไม่ได้ผล หากคนในสังคมร่วมใจกันหา
แนวทางป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น นอกจากจะทาให้ปัญหาอาชญากรรมลดลงแล้ว ยัง
ทาให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุก
ในเขตพื้นที่ ตาบลชะแมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรทั้งหมด
5,096 คน(องค์การบริหารส่วนตาบลชะแมบ, มีนาคม 2557) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม จากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงหลายแห่ง ปัญหา
สาคัญที่เห็นได้ชัดคือ ปัญหาอาชญากรรมทั้งคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีที่เกี่ยวกับการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน เช่น การทาร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ฯ ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
อ้างอิงได้จากสถิติคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสถิตการเกิดคดีอาญาที่เกี่ยวกับอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรวังน้อย
ปี พ.ศ. 2556-2559
สถิติการเกิดคดีอาญาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม (สถานีตารวจภูธรวังน้อย)
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
รวม

จานวน (ครั้ง)
212
145
196
105
658

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูล การเกิดคดีอาชญากรรมตั้ง แต่ปีพ.ศ.2556 – 2559 รวม
ทั้งสิ้น 658 คดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม:
กรณีศึกษา ตาบลชะแมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่และหาแนวทางต่างๆในการมีส่วนร่วมป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมไม่ให้มี
แนวโน้มเพิ่ มมากขึ้น และผลจากการวิจัยที่ได้จะเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นให้ป ระชาชนหันมาให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในชุมชน
อย่างสันติสุข และมีความสุขร่วมกันได้
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม การรับรู้
และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับใด
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอยู่ในระดับใด
3. ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม การรับรู้
และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วม ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม
การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วม
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม :
กรณีศึกษาตาบลชะแมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วน
ร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น อาชญากรรม : กรณี ศึ ก ษาต าบลชะแมบ อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม การรับรู้
และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยในการมีส่วนร่วมได้แก่ ความเต็มใจของผูม้ ีส่วนร่วม การรับรู้และเข้าใจของผูม้ ีส่วน
ร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มสี ่วนร่วม ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
กรอบการวิจัย

ปัจจัยในการมีส่วนร่วม
ป้องกันอาชญากรรม

การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชน

1. ความเต็มใจของผู้มสี ่วนร่วม

1. ด้ า นการป้ อ งกั น ตนเองและ
ทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม

2. การรับรู้และเข้าใจของผู้มี
ส่วนร่วม
3. การสื่อสารระหว่างกันของ
ผู้มสี ่วนร่วม

2. ด้านการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
และสนับสนุนในกิจกรรมการ
ป้องกันอาชญากรรม

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือการวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตาบลชะแมบ อาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน 371 คน การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane) โดยกาหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ .05
การทดสอบความเชื่อมันของเครื่องมือ ได้ทาการทดสอบเครื่องมือกับประชาชนในพื้นที่
ตาบลลาตาเสา จานวน 30 คน ผลที่ได้พบว่าแบบสอบถามมีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ .804
การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS คานวณ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้ แก่ ค่า ความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และการ
ทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression
Analysis) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย
1.การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.2 มีอายุ21-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 31.5 การศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญา/ปวส. คิดเป็นร้อ ยละ 35.8 ประกอบอาชีพพนัก งาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีรายได้ 15,001-20,000บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.6
2.การทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วน
ร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของผู้มี
ส่วนร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วมอยู่ ในระดับ
มาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของ
ผู้มีส่วนร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วม
ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม
SD
ระดับการปฏิบัติ
𝒙
1. ด้านความเต็มใจของผูม้ ีส่วนร่วม

4.09

.546

มาก

2. ด้านการรับรู้และเข้าใจของผูม้ ีส่วนร่วม

3.84

.720

มาก

3. ด้านการสื่อสารระหว่างกันของผู้มสี ่วนร่วม

4.40

.457

มาก

4.11

.406

มาก

รวม

จากผลการศึกษาดังตารางที่ 2 สรุปได้ว่าปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่
ความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( 𝑥= 4.11) ถือว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอยู่ในระดับ
มาก
จากการศึก ษาพบว่า การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกั นปั ญ หาอาชญากรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
1. ด้ า นก าร ป้ อ ง กั น ตน เอ ง แล ะท รั พ ย์ สิ น ให้ พ้ น ภั ย 4.16
.321
มาก
อาชญากรรม
2. ด้านการมี ส่วนร่วมช่วยเหลือ และสนับสนุนในกิ จ กรรม 4.28
.376
มาก
การป้องกันอาชญากรรม
รวม
4.22
.272
มาก
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จากผลการศึ ก ษาดั ง ตารางที่ 3 สรุ ป ได้ ว่ า ผลรวมของการมี ส่ ว นร่ วมในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมของประชาชน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.22) ถือว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วน
ร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วม ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในทิศทางเดียวกัน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบการถดถอย (Simple Regression
Analysis)
ตัวแปรต้น
ตั ว แปรตาม (การมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น
อาชญากรรม)
P – Value
Coefficients (Beta)
ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม .000**
.251
Adjusted R Square = .063 SE.Est = .263 F = 24.883 n = 371
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ ดังนี้
(β= .251)
ปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกัน
อาชญากรรม

การมีส่วนร่วมป้องกัน
อาชญากรรม

จากการศึกษาตารางที่ 3 ปัจจัยในการมีส่วนร่วม ด้านความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม ด้าน
การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และด้านการสื่อสารระหว่างกั นของผู้มีส่วนร่วม โดยภาพรวม
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน (β= .251)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลตามผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษาปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม
การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนร่วม ในพื้นที่ ตาบลชะแมบ
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการสื่อสารระหว่าง
กันของผู้มีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม และด้านการรับรู้
และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้น มีความเต็มใจใน
การมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม และได้มีการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
แต่มีค่าเฉลี่ยของด้านการรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วมน้อยกว่าด้านอื่นๆ อาจเพราะประชาชนยัง
ไม่ได้ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกั บอาชญากรรมที่เพียงพอ สอดคล้องกับ แนวคิดของ ปุระชัย เปี่ยม
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สมบูรณ์ (2526:11) หากประชาชนในชุมชนมีการป้องกันตนเองและร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้าน
การมีส่วนร่วมป้อ งกันอาชญากรรมในชุมชนเพื่อนบ้านช่วยสอดส่องดูแล การจัดกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการมีอาสาสมัครในชุมชนช่วยเหลือ
ในการตรวจตราบ้านเรือนและชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ก็จะทาให้การเกิดอาชญากรรม
ลดลงได้ สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ กฤษณ์ มีบ ารุง (2556: 63) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในภาพรวมมีสว่ น
ร่วมอยู่ในระดับมาก
ผลการศึก ษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ตาบลชะ
แมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและสนับสนุนในกิ จกรรมการป้องกันอาชญากรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการป้องกั น
ตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด อาจเกิดจากการที่ประชาชนต้องการมี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน อาชญากรรม ึึ่งสอดคล้อง
กับ ทวีศักดิ์ สมบุญ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรท่าแึะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อ การป้อ งกั นและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรท่าแึะ จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมา
ผลการศึกษาปัจจัยด้านความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการรับรู้และเข้าใจของผู้มี
ส่วนร่วม และปัจจัยด้านการสื่อ สารระหว่างกั นของผู้มีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อการมี ส่วนร่วมป้องกั น
อาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่ ตาบลชะแมบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ปัจ จัยในการมี ส่วนร่วมป้องกั นอาชญากรรม ส่งผลต่อการมี ส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกั น สามารถอธิบายอิท ธิพลระหว่างปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกั น
อาชญากรรม ที่ส่ง ผลต่อ การมีส่วนร่ วมป้องกั นอาชญากรรมได้ร้อยละ 6 ทั้ งนี้อาจเกิ ดจากการที่
ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการป้อ งกั นอาชญากรรม จะท าให้เ กิ ดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงมีการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมโภชน์ แก้วรักษ์ (2554) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
การมีส่วนร่วม ได้แก่ ความเต็มใจของผู้มีส่วนร่วม การรับรู้และเข้าใจของผู้มีส่วนร่วม และการสื่อสาร
ระหว่ า งกั น ของผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองชุมพร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับ ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐเป็นองค์กรสาคัญที่ควรเข้ามามีบทบาทในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กบั
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นและวางแนวทางหรือมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
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2. ผู้นาชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ควรใช้วิธีการจูงใจในหลากหลายรูปแบบให้ประชาชน
ในพื้นที่เห็นความสาคัญของการป้องกันอาชญากรรม และเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการจัดตัง้ กลุม่ อาสาสมัครทีเ่ ข้ามาทาหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและ ตรวจตรา
ชุมชนในเวลาและสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในด้านอื่นๆที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันอาชญากรรม
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม
3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตพื้นที่อื่น เพื่อ
ค้นพบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีห่ ลากหลาย
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเข ต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการการเลือกมา
ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่การเลือกมา
ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว และส่วนใหญ่มี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ ยว 1,000 - 2,000 บาท นักท่ องเที่ยวมี
ความพึงพอใจสถานที่ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน
สถานที่อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ABSTRACT
Research study Behavior and satisfaction of Thai tourists in Bangkok
Objective 1) To study the behavior of Thai tourists in choosing to travel in Bangkok. 2)
To study the satisfaction of Thai tourists who choose to travel in Bangkok. This
research used a sample of 400 people. The research found that tourists have
objectives for this trip for recreation. Mostly traveling chooses with family a total
travel cost of 1,000-2,000 baht. Tourists are satisfied with the overall tourist
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attractions in Bangkok at a high level. When considering each aspect, it was found
that tourism activities facilities service personal and the location is at a high level.
Keywords
Tourist behavior, Tourist satisfaction.
บทนา
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มากเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวมี บ ทบาทส าคัญ ที่ เป็นตัวการพั ฒ นาและขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจ ของประเทศทาให้เกิ ดรายได้การจ้างงานและยังช่วยพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 และรายได้ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่นิยมท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนท่องเที่ยวใน
ประเทศรวมทั้งแหล่งท่ องเที่ยวของไทยก็นับได้ว่ามี จุดเด่นที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยว ในประเทศกันมากขึ้นทั้งความหลากหลายในด้านรูปแบบ ของกิจกรรม
การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ทะเล ภูเขา เกาะต่างๆ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่สามารถเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนถึง
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของคนแต่ละยุคสมัย (นันทิตา
เพชราภรณ์, 2558 หน้า65)
กรุงเทพมหานครแหล่งรวมความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมอันสูงค่าอันเป็นมนต์เสน่ห์
ที่สามารถผสมผสานเข้ากับความทันสมัยของเมื องได้อย่างลงตัวมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะ จนได้รับ การ
ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความสวยงามน่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งและในการจัดอันดับเมือง
ท่องเทียวยอดนิยมของนัก ท่อ งเที่ยวจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก (ท่องเที่ยวกทม, 2562 ออนไลน์)
กรุง เทพฯ มัก จะติดอันดับ ต้นๆ อยู่เ สมอ เพราะกรุง เทพฯ ซึ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั้น
เป็นเมืองที่เพียบพร้อมสาหรับการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงเทพฯ ที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปีพิสูจน์ได้ดีว่ากรุงเทพฯ คือเมืองยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวเสมอสาหรับสถานที่
ท่องเที ่ยวสาคัญ ในกรุง เทพฯ ส่วนใหญ่เ ป็นสถานที่ส าคัญ ทางประวัติศาสตร์ หรือ ศาสนสถาน
อย่างเช่นวัดต่างๆ ซึ่งวัดในกรุง เทพฯ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง และมี
ความสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ด้วย อย่างเช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ วัดภูเ ขาทอง วัดราช
นัดดา วัดไตรมิตร วัดเบญจมบพิตร วัดบวรฯ วัดสุทัศน์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอย่างเช่น
พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ รวมไปถึงแหล่งอปปิ้งต่างๆ ซึ่ง แหล่งอปปิ้งในกรุงเทพฯ มีทั้ง
ระดับติดดินอย่างตลาดนัดจตุจักร สาเพ็ง เยาวราช พาหุรัด ตลาดกลางคืน หรือระดับหรูหราอย่าง
ห้างสรรพสินค้าชั้นนาที่มีอยู่มากมายทั่วทุกเขตในกรุงเทพฯ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการเลือกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1.พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย แตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ การเลื อ กท่ อ งเที่ ย วเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2.ความพึ งพอใจของนั ก ท่ องเที่ ยวชาวไทยแตกต่างกั น มี ผ ลต่อ การเลื อกท่ องเที่ ย วเขต
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในการเดิน ทางมาท่ อ งเที่ ย วในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับกลยุทธ์การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือและวิธีกาการสร้างเครื่องมือ
3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
วิธีดาเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้
ร่วมวิจัยได้กาหนดขั้นตอน การวิจัย และรายละเอียดดังนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรืออาศัยอยู่ในเขตต่างจังหวัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้คานวณกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวน 400
คน เก็บกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่ม แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สูตรคานวณ ดังนี้ n = 2 2 z
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4e โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ Z = Z .975 ถ้ากาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ Z =
1.96 e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้กาหนดไว้เท่ากับ 0.05
ผลการวิจัย
เพศ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 216 คน คิดเป็น ร้อยละ
54.00 เป็นเพศชายจานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามลาดับ
อายุ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จานวน 299 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.75 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.25 อายุต่ากว่า 20 ปี
จ านวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.00 อายุ ต่ ากว่ า 20 ปี จ านวน 16 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.00
ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จานวน
211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 184 คน
คิดเป็น ร้อยละ 46.00 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือ น ประชาชนที่ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี รายได้
10,000 – 20,000 บาท จ านวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.75 รองลงมา รายได้ต่ ากว่า 10,000
บาท จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.25 และรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ
วัตถุ ป ระสงค์ ของการเดิน ทางมาท่ อ งเที่ ย วในเขตกรุง เทพมหานคร ประชาชนที่ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25
รองลงมาเพื่ อ พบปะเพื่ อ น/ผู้ค นใหม่ ๆ จ านวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.27 เพื่ อหาความรู้และ
ประสบการณ์ จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 เพื่อผ่อนคลายความเครียด จานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.50 และเพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ตามลาดับ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ว่า
เป็นครอบครัว จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเพื่อน จานวน 111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.75 คู่รัก จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และเดินทางคนเดียว จานวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
รูป แบบของการเดิ น ทาง ประชาชนที่ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ท่ อ งเที่ ย วแบบจั ด
โปรแกรมเอง จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 94.75 และ รองลงมา ใช้บ ริษัท ของบริษัท นาเที่ ยว
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวในวันหยุด
สุดสัป ดาห์ (เสาร์ -อาทิ ตย์ ) จ านวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 รองลงมา วัน หยุดนัก ขัตฤกษ์
จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 และวันหยุดธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) จานวน 57คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.25 ตามลาดับ
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา วันเดียว
จานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 ค้างคืน 2 คืนขึ้นไป จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25
และค้างคืน 1 คืน จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามลาดับ
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ความถี่ในการท่องเที่ยว ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไปต่อปี
จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ รองลงมา 1-5 ครั้งต่อปี จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ
42.00 ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการท่ องเที่ยว ประชาชนที่ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่าย 1,000-2,000
บาท จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมา ใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาท จานวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.50 ใช้จ่าย 2,001-3,000 บาท จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และใช้จ่าย
น้อยกว่า 1,000 บาท จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลาดับ
ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นด้วยต่อตัวชี้วัดการจัดการการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 (X = 3.88)
เมื่อพิจารณาจาแนกตามด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วย เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ความคิดเห็นด้วยระดับมาก ด้านที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 (X = 3.97) รองลงมา ความคิดเห็นด้วยระดับมาก ด้านที่ 2 สิ่งอานวยความสะดวกโดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91 (X = 3.91) ความคิดเห็นด้วยระดับมาก ด้านที่ 3 บุคลากรผู้ให้บริการโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 (X = 3.90) และ ความคิดเห็นด้วยระดับมาก ด้านที่ 1 สถานที่โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.76 (X = 3.76) ตามลาดับ
พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมี ความคิดเห็นด้วยต่อตัวชี้วัด ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่ อ งเที่ ย วในเขตกรุง เทพมหานครด้านที่ 1 ความพึง พอใจด้ านสถานที่ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (X = 3.85)
เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วย เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาความคิดเห็นด้วยระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (X = 4.06) รองลงมา การเข้าถึงแหล่งท่ องเที่ยวความคิดเห็นด้วยระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 (X = 3.98) ความสะดวกในการเดินทางความคิดเห็นด้วยระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (X = 3.81) ความรู้สึกปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวความคิดเห็นด้วย
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 (X = 3.75) การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวความ
คิดเห็ นด้วยระดั บ มากโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 3.74 (X = 3.74) การดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (X = 3.72) สภาพพื้นที่ยังคงไว้สภาพ
เดิม ของแหล่งท่ องเที่ยวความคิดเห็นด้วยระดับ มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (X = 3.72) บริเวณ
ใกล้เคียงมีแหล่งท่ อ งเที่ ยวทางชุม ชนความคิดเห็นด้วยระดับ มากโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 3.70 (X =
3.70) บริเวณพักผ่อนหย่อนใจมีเพียงพอความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (X =
3.67) และห้องน้าสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการความคิดเห็นด้วยระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.33 (X = 3.33) ตามลาดับ
พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมี ความคิดเห็นด้วยต่อตัวชี้วัด ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่อ งเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครด้านที่ 2 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (X = 3.91)
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เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วย เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่ สุดไปหาน้อ ยได้ดั งนี้ การบริการอาหาร เช่น ร้านอาหารความคิดเห็นด้วยระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (X = 4.16) รองลงมา น้าอุปโภคและบริโภคที่สะอาดความคิดเห็นด้วยระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.01 (X = 4.01) ร้านอาหารตั้งอยู่ในชุมชนความคิดเห็นด้วยระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (X = 3.97) การจูงใจนักท่องเที่ยวเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ห้ามทิ้ง
ขยะ ห้ามขีดเขียน ฯลฯความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (X = 3.91) การจัดการ
ดูแลรัก ษาความปลอดภัย ความคิดเห็นด้วยระดับ มากโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.86 (X = 3.86) การ
ตักเตือนนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 (X = 3.81) และการบริการรถรับ - ส่งความคิดเห็นด้วยระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.69 (X = 3.69) ตามลาดับ
พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมี ความคิดเห็นด้ วยต่อตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครด้านที่ 3 ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 (X = 3.90)
เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วย เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่ สุดไปหาน้อ ยได้ดัง นี้ การบริก ารนาชมที่ ท่ องเที่ ยวต่างๆความคิดเห็นด้วยระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (X = 4.00) รองลงมา ความซื่อสัตย์ความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.00 (X = 4.00) การให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆความ
คิดเห็นด้วยระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.98 (X = 3.98) การให้ข้อมูลกิจ กรรมท่องเที่ยวความ
คิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (X = 3.95) ความพร้อมที่จะให้บริการความคิดเห็น
ด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (X = 3.94) ความสุภาพอ่อนโยนความคิดเห็นด้วยระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (X = 3.84) การให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 (X = 3.82) และความเต็มใจให้บริการคิดเห็นด้วยระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.70 (X = 3.70) ตามลาดับ
พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมี ความคิดเห็นด้วยต่อตัวชี้วัด ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยที่ เดินทางมาท่ อ งเที่ ยวในเขตกรุง เทพมหานครด้านที่ 4 ความพึง พอใจด้านกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (X = 3.97)
เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วย เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ กิจกรรมด้านบันเทิงความคิดเห็นด้วยระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
(X = 4.10) รองลงมา ความซื่อสัตย์ความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 (X =
4.00) กิจกรรมท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ้าน เช่น อาหารการกิน ความเป็นอยู่อาศั ย
ฯลฯความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (X = 3.97) กิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เช่น การทาอาหาร ทาขนม ฯลฯความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (X = 3.96)
กิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การนั่งเรือ ฯลฯความคิดเห็นด้วยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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3.96 (X = 3.96) และกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่จับสัตว์น้า
ฯลฯ ความคิดเห็นด้วยระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84 (X = 3.84) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลของวิจัยนี้ทาให้ผู้วิจัยทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อนามาสรุปและเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ แล้ว
พบว่าการทาวิจัยครั้งนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เนื่องจากผลของการวิจัยสามารถใช้เ ป็นแนวทาง
ในการพัฒ นาแหล่งท่อ งเที่ยวให้มีป ระสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งก่ อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นๆ สืบต่อไปและสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 20–30
ปี ซึ่งสอดคล้อ งกั บนันทิ ตา เพชราภรณ์ . (2558.) การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี มี รายได้ 10,000–
20,000 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวคือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
เดินทางมาท่องเที่ยว คือ ครอบครัว วันที่เดินทางมาท่องเที่ยวคือวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
รูปแบบของการเดินทาง คือ จัดโปรแกรมเที่ยวเอง ระยะเวลาในการท่องเที่ยวคือ วันเดียว ค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวประมาน 1,000-2,000 บาท
2. ในด้านความพึงพอใจที่มี ต่อสถานที่ท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ กิจกรรมด้านบันเทิง กิจกรรมท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมชาวบ้าน เช่น อาหารการกิน ความเป็นอยู่อาศัย ฯลฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น
การท าอาหาร ท าขนม ฯลฯ กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ยวทางธรรมชาติ ส่ วนด้านสิ่ง อานวยความสะดวก
นัก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก คือ การบริก ารอาหารเช่น ร้านอาหาร น้า
อุปโภคและบริโภคที่สะอาด ร้านอาหารตั้งอยู่ในชุมชน การจูงใจนักท่องเทีย่ วเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม
เช่น ห้ามทิ้งขยะ ห้ามขีดเขียน ฯลฯ การจัดการดูแลรักษาความปลอดภัย การตักเตือนนักท่องเที่ยว
เกี่ ย วกั บ การเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การบริ ก ารรถรั บ – ส่ ง ส่ ว นด้ า นด้ า นบุ ค ลากรผู้ ให้ บ ริ ก าร
นัก ท่ องเที่ ยวชาวไทยมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ความซื่อสัตย์ การบริก ารนาชมที่
ท่องเที่ยวต่างๆ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆ การให้ข้อมูลกิจกรรม
ท่องเที่ยว ความพร้อมที่จะให้บริการ ความสุภาพอ่อนโยน การให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ ความเต็มใจ
ให้บ ริการ และด้านสถานที่ นักท่ องเที่ ยวชาวไทยมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ได้แก่
บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา รองลงมา ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวก
ในการเดินทาง ความรู้สึกปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
การดูแลสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว สภาพพื้นที่ยังคงไว้สภาพเดิมของแหล่งท่องเที่ยว บริเวณ
ใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวทางชุมชน
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้อ งกับ นันทิตา เพชราภรณ์ . (2558.) ศึกษาพฤติก รรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีต่อการท่อ งเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลใน
ด้านเพศ อายุ และภูมิภาคที่ ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
อายุ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกั น ซึ่งสอดคล้องกับ นันทิ ตา เพชราภรณ์ . (2558.) ได้
ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเทีย่ วเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และสอดคล้อ งกับ ทวีลาภ รัตนราช (2539) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึง
พอใจของ นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรม ในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้าน
คลองเรือ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยวโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
อาชี พ พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี อ าชี พ ต่ างกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุ ก ด้านแตกต่างกั น ซึ่งสอดคล้องกั บ นันทิ ตา เพชราภรณ์ . (2558.) ได้
ศึก ษาเรื่องพฤติก รรมและความพึ ง พอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มีต่อการท่ องเที่ ยวเกาะเกร็ด
จัง หวัดนนทบุรี พ บว่า นัก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยที่ มี อาชีพต่างกั น มี ความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
4.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
รายได้ต่อ เดื อ น พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยที่ มี ร ายได้ต่ อเดื อ นต่ างกั น มี ความพึ ง พอใจต่ อการ
ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุ กด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีลาภ รัตนราช
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสัมผัส วัฒนธรรม ในรูปแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านคลองเรือ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยรวมต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
เลือกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะว่า
1. ด้านสถานที่ ควรเพิ่มการดูแลความปลอดภัยแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง
และอยากให้มีสงิ่ อานวยความสะดวก เช่น ห้องน้าในบ้างพื้นที่หายากและมีน้อย
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก การจัดการจราจรในพื้นที่ เนือ่ งจากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ดังนั้นในแต่ละวันจะมีประชาชนและประชากรนักท่องเที่ยวผลัด
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เวียนกันเข้าออกเมืองอยู่ตลอดเวลา มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การเดินทาง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการติดขัดในการจราจร ฉะนั้นหากเราแก้ปญ
ั หาตรงจุดนี้ได้ บางที
อาจเพิม่ จานวนประชากรนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยและที่ดียิ่งกว่า
ประชาชนชาวไทยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าเดิม
1. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ควรเพิม่ บุคลากรให้พอต่อจานวนนักท่องเที่ยว
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรมีกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานทีท่ ่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเฉพาะด้านในเชิงลึกมากขึ้น เช่น ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ราคา
รสชาติ และ ปริมาณของอาหารหรือสินค้า
2. ควรศึกษาเรื่อง การรับรู้และการแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. ควรศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการของร้านค้าและร้านอาหาร
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บทคัดย่อ
ความวิจัยเรื่อ ง การบริหารจัดการด้านสวัส ดิการของพนัก งานที่ ท าการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา มี วัตถุป ระสงค์ 2 ประการ 1.เพื่อศึก ษาการบริหารจัดการด้านสวัส ดิก ารของ
พนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการ
บริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ พนักงานและข้าราชการที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวนทั้งหมด 36
คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามมาวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ การบริหารจัดการด้าน
สวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้สถิติ T-test และ One-way
Anova สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กาหนดที่ระดับ 0.05 (T-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางด้วย (One way analysis of Vaiance) ผลการวิจัยการบริหารจัดการ
ด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือด้านการศึกษา ถัดมาคือด้านสุขภาพ
อนามัยและด้านนันทนาการและข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของ
พนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก และข้อค้นพบจากการวิจัย ส่วน
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการ
ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างกันมีค่าเฉลี่ยของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงาน
ที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ
บริหารจัดการ,สวัสดิการ
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ABSTRACT
Research Articles Management of Employee Welfare Administration Office in
Ayutthaya. 1. The second objective was to study the management of employee
welfare office administrative job. 2. To study the personal factors, management of
staff welfare Administration Office in Ayutthaya. The subjects in this study were
employees and officials ruled the Ayutthaya total of 36 questionnaires were
analyzed by inferential statistics. An analysis of the management of employee
benefits Ayutthaya Provincial Administration Office by using T-test and One-way
Anova for the statistical analysis used in this episode. Set to 0. 05 (T-test) with
analysis of variance (One way analysis of Vaiance) Research Management Welfare
Administration Office of Ayutthaya. Overall, the average value is high. The side with
the highest average is the economy, followed by education. Next up is health and
recreational and findings from the study showed that the management of employee
welfare Provincial Administration Office. The high level And findings from the
research. The difference of personal factors that affect the management of the
welfare of the Provincial Governor as well, with an average of employee benefits
management, office administration job that does not vary. Management of Employee
Welfare Administration Office in Ayutthaya. The high level And findings from the
research. The difference of personal factors that affect the management of the
welfare of the Provincial Governor as well, with an average of employee benefits
management, office administration job that does not vary. Management of Employee
Welfare Administration Office in Ayutthaya. The high level And findings from the
research. The difference of personal factors that affect the management of the
welfare of the Provincial Governor as well, with an average of employee benefits
management, office administration job that does not vary.
Keywords
Management, Benefits
บทนา
ในปัจจุบันจากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่ก้าวเข้าสู่
ยุคการบริหารที่เน้นการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่มหันมานึกถึงความสาคัญใน
เรื่องการบริหารจัดการคนในองค์กรให้มากขึ้น เพื่อสร้างคนให้มีคุณค่า ซึ่งในอดีตองค์กรส่วนใหญ่มัก
ไม่ได้คานึงถึงความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่า มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
อย่างไร เนื่องจากการทางานของฝ่ายบุคคลที่ผ่านมาเป็นการทางานที่เ น้นขั้นตอนกระบวนการภายใต้
ระเบียบ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์ก ร ในขณะเดียวกันกลับจะเป็นการถ่วงการพัฒ นาของ
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องค์กร แต่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการคน ให้ตอบสนองต่อองค์กรได้ การ
บริ ห ารคนให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง กลยุ ท ธ์ คื อ การมุ่ งเน้ น พั ฒ นาขี ด
ความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาจูงใจและกาหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่
เป้าหมายขององค์กรดังนั้นก็ต้องจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและบรรลุผล
สาเร็จ ทั้งนี้เพราะความต้องการขององค์กรย่อมอยากได้ผลประโยชน์ต่อการทางานอย่างสูงสุด อยาก
ให้คนทางานด้วยการเสียสละและจริงใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ขยันขันแข็ง และประสงค์จะอยู่ใน
องค์กรเป็นเวลานาน ในทานองเดียวกับคนที่ย่อมอยาได้ค่าจ้างสูงกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน อยากได้ความ
สะดวกสบายต่างๆ ซึ่งหากได้รับสิ่งเหล่านี้ บุคลากรจะมีความพึ งพอใจและขวัญกาลังใจในการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากความต้องการดังกล่าวไม่ได้รับตอบสนอง คนทางานก็จะทางานด้วยความ
เฉื่อยช้า พยายามแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับตนเองเป็นการชดเชย เหตุนี้องค์กรจึงพยายามหา
วิธีที่จะให้คนบริหารจัดการได้มีขวัญและกาลังใจในการทางานให้แก่องค์กร ตามที่องค์กรปรารถนา
อย่างไรก็ ตามสวัส ดิก ารเช่น มี ก ารจ่ายเงิน พิเศษที่ เรียกว่าโบนัส หรือสวัส ดิก ารในด้าน
สุขภาพอนามัยเป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ตอบแทนที่นายจ้างจัดให้พนักงานที่ทาการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นอกเหนือจากเงินเดือน เพื่ออานวยความสะดวกต่ างๆแก่พนักงาน เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจในการท างานซึ่งจะส่งผลดีในการทางาน ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร ในทางปฏิบัติ
สวัส ดิการคือ ก่ อให้เกิดได้ทั้ง ผลบวกและลบ ในแง่ผลทางบวกก็คือพนัก งานได้รับ สวัสดิการตามที่
ตนเองชอบส่งผลให้มีกาลังใจในการท างาน ส่วนผลทางลบก็คือ พนั กงานไม่ชอบในสวัสดิการที่ตน
ได้รับและอาจไม่ได้รับสวัสดิการนั้นเนื่องจากในประเทศมักจัดสวัสดิการในรูปแบบที่ตายตัว กล่าวคือ
พนักงานทุ ก คนได้รับ สวัสดิการในรูปแบบเดียวกั นทั้ งหมด ทั้งที่ จ ริงแล้วพนักงานแต่ละคนมี ความ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้าน อายุ เพศ การศึกษา ความสนใจ สถานภาพ หรือรวมทั้งสภาพครอบครัว
ที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ดังนั้นสวัสดิการที่องค์กรจัดให้กับพนักงานทั้งตามที่กฎหมายกาหนด และจัดขึ้นที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดหรือด้วยความสมัครใจของนายจ้าง จะเปรียบเสมือนกุญแจสาคัญที่
เป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและพนักงานใน
การพั ฒ นาองค์ก รให้ มั่ นคงและก้ าวหน้าต่อไป การจัดผลประโยชน์ตอบแทนและบริก ารที่ ให้ แก่
พนักงานมีข้อดีที่เกิดผลแก่พนักงานในองค์กร
ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องจะต้องเอื้อต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทาให้รู้สึกมีความ
มั่นคงในการประกอบวิชาชีพกล่าวคือ มีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่ดีและมีรายได้ที่
เหมาะสม นอกจากระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่ให้เหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกัน แต่จากสภาพ
ปัญหาและข้อจากัดต่างๆ ของระบบสวัสดิการในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ าระบบสวัสดิการของพนักงาน
จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยสนใจมุ่งศึกษาการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการจัดสวัสดิการของพนัก งาน 4 ประเด็น
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ และด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้ทราบถึง
การบริหารจัดการด้านสวัสดิการด้านต่างๆของพนักงานและเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การด้ า นสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่
ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านในที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ได้ ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ บุ ค ลกรของที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ย า ซึ่ ง ได้ ใช้ วิ ธี ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต ารางของเคร ซี่ แ ละมอร์ แ กน
(R.V.Krejcie & D.W.Morgan) จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 36 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้จัดทาวิจัยได้เลือกวิธีการเก็บจานวนประชากรแบบเต็ม
จานวน เนื่องจากมีจานวนประชากรค่อนข้างน้อย ดังนั้นจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นสังกัด ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลาดับที่
1.
3
4
5
6

สานักงาน
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานอานวยความเป็นธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานเสมียนตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม

จานวน (คน)
1
16
1
8
10
36
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. ผู้วิจัยขอทาหนังสืออนุญาต
แจกแบบสอบถาม จากหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู อุ ป ถั ม ภ์ ถึ ง ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานในที่
ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. นาแบบสอบถามจานวน 36 ชุด แจกให้กับพนักงานในที่
ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์ประมวลผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามแต่ละฉบับ พบว่า มีความถูกต้องทุก
ฉบับ แล้วลงรหัส ตามแบบการลงรหัส (Coding Form)
2. แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ ยวกั บ ข้อมูล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยนาผลข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ให้ทราบ
3. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการทราบด้านการบริหารจัด
การด้านสวัสดิการของพนักงาน จึงใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale) การวิเคราะห์ ข้อมู ล ส าหรับ การวิจัยนี้ ใช้ก ารวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS ซึ่งการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา เป็นการวิเคราะห์โ ดยใช้วิธีท างสถิติพื้ นฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเป็นรายด้านและโดยรวม สาหรับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่กาหนดไว้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความหมายว่า พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความหมายว่า พฤติกรรมการทางานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความหมายว่า พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความหมายว่า พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความหมายว่าพฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
ระดับน้อยที่สุด
3.5.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด จึงเป็นการสรุปและอธิบายข้อมูล
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ ใช้กั บ การวิเคราะห์ข้อมู ล ทั่ วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. สถิติที่ใช้เป็นการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผ ลต่อการ
บริห ารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติ
T-test และ One way Anova ส าหรับ ค่านัยสาคัญ ทางสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ก าหนดที่
ระดับ 0.05 (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางด้วย (One way Analysis of Vaiance)
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ท า
การปกครองจังหวัดพระนครศรี อยุธยา 2. เพื่อศึกษาเปรียบเที ยบปัจ จัยส่วนบุคคลกั บการบริหาร
จัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36
คน ใช้วิธีแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ท า
การปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่งงาน และระยะเวลาการทางาน การบริหารจัดการด้าน
สวัสดิก ารของพนักงาน ประกอบไปด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ และด้าน
สุขภาพอนามัย ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ใช้สถิติเชิงอนุมานซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีผ ลต่อ การบริหารจัดการด้านสวัส ดิการของพนัก งานที่ ทาการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อสรุปจากผลการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศชายและเพศหญิงพบว่าต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่านัยสาคัญทางสถิติที่ได้ค่ามากกว่า .05
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีอายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา
รายได้ ตาแน่งงาน และระยะเวลาการทางานต่างกันมีค่าเฉลี่ยของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ
ของพนัก งานที่ ท าการปกครองจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ แตกต่างกั น เนื่องจากค่า นัยส าคั ญ
มากกว่า 0.5
อภิปรายผลการวิจัย
สรุ ป ผลงานส าคั ญ ที่ ค้ นพบจากการวิ จั ยหรือการศึ ก ษาครั้ งนี้ อธิ บ ายหรือตี ความหมาย
ผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมา
สนับสนุนผลการวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการด้านสวัสดิ การของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีประเด็นอภิปรายผลดังนี้
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1. การดาเนินงานการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ หน่วยงานของท่านได้ให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพอยู่ในด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือ หน่วยงาน
ของท่ านมี ก ารให้ ล าศึก ษาต่อ ทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่ในด้านการศึก ษา ถัดมาคื อ
หน่วยงานของท่านสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อยู่ในด้าน
สุขภาพอนามัยและ หน่วยงานของท่านมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี เช่น งานปีใหม่ งานเกษียณ
อยู่ในด้านนัน ทนาการ และข้อ ค้น พบจากการวิจัย พบว่า การบริห ารจัด การด้ านสวัส ดิก ารของ
พนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
อารั ท รา พิ เ ชษฐพั น ธ์ (2552) การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ พ นั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย จ านวนทั้ ง หมด 286 ชุ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานมหาลัยสายปฏิบัติการ มีระยะเวลาการทางาน 1-5 ปี และมี
จานวนสมาชิกครอบครัวน้อยกว่า 5 คน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยความต้องการและความคาดหวัง
ต่อสวัสดิการทุกประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ควรจะได้รับการจัดสรรอยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง และระดับเงินเดือน มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการสวัสดิการที่ควรได้รับการจัดสรรส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลา
ทางาน และจานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการสวัสดิการที่ ควร
ได้รับการจัดสรร ปัจจัยด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับ การศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง ระยะเวลา
ทางาน และระดับเงินเดือน มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อสวัสดิการที่ควรได้รับการจัดสรร ส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และจานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง
ต่อสวัส ดิก ารที่ ควรจะได้รับ การจัดสรร และสอดคล้องกั บแนวคิดของ วลัญ ช์อร ชู้แก้ ว (2553) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการในการจัดสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่นนทบุรี
เขต 1 ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเปรียบเทียบ 1 ปัญหาและความต้องการใน
การจัดสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่นนทบุรีเขต 1 จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์
ทางานและขนาดโรงเรียนต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจกับด้าน
สุขภาพและอนามัยไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความแตกต่างของปัจ จัย ส่วนบุค คลที่ มี ผ ลต่อการบริห ารจัดการด้านสวัส ดิก ารของ
พนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้านเพศชายและเพศหญิง ต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่งงาน และระยะเวลา
การท างานมี ค่าเฉลี่ยของการบริห ารจัดการด้านสวัสดิก ารของพนัก งานที่ ท าการ ปกครองจังหวัด

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

321

พระนครศรีอ ยุธยาที่ แตกต่างกั น ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ แนวคิดของ มยุร า จัน ทร์แจ่ม ศรี (2553) จาก
การศึกษาสวัสดิการพนักงานของบริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสวัสดิการพนักงานของบริษัทเบทาโกร จากัด (มหาชน) จาแนกตามตัวแปร
ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับงานพบว่า ไม่ พบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
สวัสดิการของพนักงานบริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงาน เป็นสิ่งจาเป็น
ต่อพนัก งาน ซึ่งก่ อ ให้เกิ ดประสิท ธิภาพและความสัม พันธ์ในการท างานต่อองค์ก ร และวิจัยครั้ง นี้
สามารถนาไปเปรียบเทียบและใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดสวัสดิการในองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนักงานที่ทาการ
ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยพบว่าที่ ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ควรปรับ ปรุง แก้ ไข
สวัสดิการของพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรพิจารณาทบทวนการจัดสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากร โดยเน้นถึงกระบวนการจัดสวัสดิการที่ตรงตามความต้องการและตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ว
2. ควรมีการจัดสวัสดิการที่จาเป็นและตอบสนองต่อบุคลากรในที่ทาการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. ควรให้ บุคลากรเข้ามามี ส่วนร่วมในการให้ข้อมู ล เพื่อก าหนดนโยบายด้านการจัด
สวัสดิการ เพื่อให้เกิดการยอมรับในการปฏิบัติตามนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากผลการวิจัย พบว่าที่ ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ควรปรับ ปรุง แก้ ไข
สวัสดิการของพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรต้องมีการติดตามและทาการประเมินผล
ของการจัดทานโยบายด้านการจัดสวัสดิการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเรื่อง
สิทธิและสวัสดิการตามความเหมาะสม
3. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการทางานที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การนาไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
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ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของพนัก งานที่ ท าการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ควรมี การศึก ษาการจัดสวัสดิก ารด้านต่างๆ ให้มีความหลากหลายและ
สอดคล้องต่อการบริหารจัดการของบุคลากรในที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความ
เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจในสวัสดิการที่แท้จริงและมีผลทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทางาน มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยการวิจัยครั้งนี้
เป็นงานวิ จัยเชิง ปริม าณ กลุ่ม ตั วอย่ างในการวิจัย ครั้ง นี้ใช้ ก ารสุ่ม แบบบั ง เอิ ญ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
ประชากรของหมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 210 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ค่านัยสาคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ใช้ที่ระดับ .05 (Sig)
ผลวิจัยพบว่า การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาชุม ชน ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูป โภค โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามและ
ประเมินผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วนที่จะเข้าไปร่วมติดตามและประเมินผล
ของการทางานที่รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆของชุมชน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมี
ผลต่อ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาชุม ชน ด้านการพัฒ นาระบบสาธารณูป โภค ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างยังมีข้อเสนอที่ควรแก้ไข1) ควรจะเพิ่ม
พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมเสนอความคิดเห็นในเรื่องของการจะจัดสรรงบประมาณในการ
จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 2) ควรเพิ่มบทบาทของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูป โภค 3) ควรที่จะมี การทาประชาพิจารณ์
ก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาด้านต่างๆภายในชุมชน 4) ควรที่จะมีการตรวจสอบการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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คาสาคัญ
การมีส่วนร่วมของประชาชน, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ABSTRACT
This research aims to study the involvement of citizens in community
development and the factors that affect the participation of citizens in community
development. The research was quantitative research. The sample in this study using
purposive sampling. Contain with The population of Moo.11, Kao mao, Uthai District,
Ayutthaya. Of 210 people. The instruments used in this research is the questionnaire
and statistical analysis, including percentage, mean, and standard deviation. Standard.
The result found that And test statistics One-way ANOVA variance to compare the
differences between variables Statistical significance in this research is used at the
level of .05 (Sig).
The participation of citizens in community development. Development
Infrastructure Overall at a low level. Considering that it was found. The monitoring and
evaluation in the least. Because people do not have to go into the joint monitoring
and evaluation of the work in charge of the development of the infrastructure of the
community. Hypothesis Found that people with gender, age, marital status, education
level, occupation, monthly income. Different affect the participation of citizens in
community development. Development Infrastructure not different statistically
significant. 05. The sample also includes a proposal to fix. 1) Should be more space to
comment, or share their opinions on the issue of the budget allocated to infrastructure
development to meet the needs of real people. 2) Should enhance the role of public
participation in the development of infrastructure. 3) Should there be a public hearing
before the budget allocated to development activities within the community. 4) It
should also be monitoring the work of the officials who are responsible for the
development of infrastructure.
Keywords
Participation of citizens, development of communities, the development of
public utilities.
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บทนา
การพัฒนาชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ คนในชุมชน
อยู่ดีมี สุข และสามารถแก้ ไขปัญ หาต่างๆภายในชุมชนได้อย่างตรงจุด รวมไปถึงบริการสาธารณะที่
จัดทาเพื่ออานวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุป โภคที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต จนทาให้เกิดการ
พัฒนาที่สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาชุมชนหรือการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนก็ต้องอาศัยประชาชน โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ของตนได้อย่างเสรี คือประชาชนจะต้องเข้ามามี ส่วนร่วมในการคิดและแก้ไขปัญหาในชุมชนของ
ตนเอง รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลการทางานของส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่ อเราพัฒนาทั้ ง
ชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็จะทาให้ มีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่ง เสริมและ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนฐานรากให้มีความมั่ นคงและมีเสถียรภาพ โดย
สนั บ สนุ นให้มี ก าร จั ด ท าและใช้ ป ระโยชน์จ ากข้ อมู ล สารสนเทศ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จัย จัด ท า
ยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้
เป็น ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ 1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความ
เข้มแข็งของชุมชน 2. จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
ประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐาน การพัฒนาของชุมชน 3. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการ เงินทุนของชุมชน
เพื่อเสริม สร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุม ชน ผู้นาชุม ชน องค์ก ารชุม ชน และเครือข่าย
องค์การชุมชน 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.
ศึก ษา วิเ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นา และสร้า งองค์ค วามรู้เ พื่ อใช้ใ นงานพั ฒ นาชุ ม ชน และการจัด ท า
ยุทธศาสตร์ชุมชน 6. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 7. ปฏิบัติการ
อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย (กรมพัฒนาชุมชน,2560) ซึ่งการส่งเสริมที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
การตัดสินใจหรือการออกความคิดเห็น รวมไปถึงการจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งเป็น
การกระตุ้นและปลูกจิตสานึกให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะเป็นการที่จะนาชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างเต็ม
รูปแบบ
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องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวเม่าเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าทีต่ าม
พระราชบั ญ ญัติส ภาตาบลและองค์ก ารบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ภายใต้บัง คับ แห่งกฎมาย
องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้มีและบารุงรักษาทาง
น้าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล และ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพั ฒนาชุมชน กรณีศึกษาด้านการพัฒนาระบบสาธารณูป โภค เนื่องจาก
ทางด้านแผนงานหรือระเบียบการทางานต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่ก ฎหมายกาหนด ประชาชนจะมี
ความเข้าใจว่าหน้าที่หรือความรับผิดชอบในด้านสาธารณูปโภคนั้นเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนในการดูแลและพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่ง แวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ดังนั้น ถ้าประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคก็จะทาให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริง
ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
หมู่ ที่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุ ทัย จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึก ษาด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อจะนาผลที่ได้จากการวิจัยมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของ
หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ด้านการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มบทบาทของประชาชนให้มีการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการที่จะร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ ศึก ษาปัจ จัยที่มี ผ ลต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาชุม ชน หมู่ 11
ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้
กาหนดประชากรในการศึกษาเชิง ปริมาณ โดยเลือกประชากรจากพื้นที่ที่จ ะเข้าไปเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู่ ใ นหมู่ 11 ต าบลข้ า วเม่ า อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 442 คน(ทะเบียนราษฎร์อาเภออทัย,2562)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกจากการสุ่มแบบบังเอิญ ได้แก่ ชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในหมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 210 คนการกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับ งานวิจัยฉบับ นี้ ได้ม าจาก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่ 11 ตาบลข้าวเม่ า
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากร โดย
ใช้วิธีการคานวณทางสถิติโดยคานวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro 1973 อ้างอิงใน
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์,2553) จากสูตร
N
n = (e)2
1+N

เมื่อ N แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e แทน ความคลาดเลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05
เมื่อแทนค่า จะได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
442
n =
1+442 (0.05)2
442
=
2.105
= 209.97
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ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ จากการคานวณตามสูตร
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) คานวณได้ 209.97 คน เพื่อให้ได้จานวนกลุ่ม ตัวอย่างเป็น
จานวนเต็มเท่ากัน ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นปลายปิด
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อ มูลทั่ วไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ต่อเดือน ลักษณะข้อคาถามเป็นการทาเครื่องหมาย 
ส่วนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ด้าน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แบ่งระดับการให้คะแนนเป็น 5 ระดับคือ
คาตอบ
ค่าน้าหนักคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ ปรึก ษาวิจัย เสนอให้ผู้เ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมใน
การใช้ภาษา จากนั้นนาผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะแล้วคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IndexObjective Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1
2. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรหมู่ 7 ตาบลคลองจิก อาเภอบาง
ปะอิน จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามโดย
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามจานวน 210 ชุด มอบให้กับ กลุ่ม ตัวอย่างไปปฏิบัติพร้อมทั้ งอธิบาย
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยรวมทั้งการกรอกข้อมูล และรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง
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2. การเก็ บข้อมู ล จานวน 210 ชุด อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดในเดือนธันวาคม – เดือน
มกราคม พ.ศ.2562
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
2. การลงรหัสข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากาหนดใส่รหัส
3. การวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จ รูปทางสถิติ โดยใช้
ค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ
52.4 อายุ 20 – 30 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 มีสถานภาพสมรส จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท
จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อนาเสนอเรื่อง
ต่างๆที่ มีความจ าเป็นในการพัฒ นาชุม ชน ด้านการพัฒ นาระบบสาธารณูปโภคในชุม ชนมากที่ สุด
(X̄ = 2.14, S.D. =0.522)
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน พบว่า การมีส่วนร่วมในการร่วมสนับสนุนทรัพย์สิน
เงินทองใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมากที่สุด (X̄ = 1.90, S.D. = 0.294)
4. ด้านการมี ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า การมีส่วนร่วมรับ ผลประโยชน์จาก
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่นโครงการปรับปรุงผิวทางจราจร หรือโครงการ
ประปาหมู่บ้านมากที่สุด (X̄ = 1.98, S.D. = 0.153)
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมติดตามผลการ
ดาเนินงานของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆในชุมชนมากที่สุด (X̄ = 1.77,
S.D. = 0.454 )
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึก ษาการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาชุม ชน ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค หมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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น้อย ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาการ
รับผลประโยชน์ และน้อยที่สุดด้านการติดตามและประเมินผล ขัดแย้งกับงานวิจัยของ นางสาวพัชรี
กุณฑีทอง (2551) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชะอาจังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวมในระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่า ทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์และการ
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการที่จะใช้งบประมาณในการพัฒนา ร่วมไปถึงมีการทาประชามติก่อนที่จะ
จัดสรรงบประมาณ
1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัย
อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนมีพื้ นที่ในการที่ จะแสดงความคิดเห็นค่อนข้างน้อยเนื่องจากในการที่จ ะ
จัดการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้งจะไม่จัดตรงกับวันหยุดทาให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างไม่ทั่วถึง
1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ของประชาชนน้อย เนื่องจากไม่มี
การทาประชามติเพื่อสอบถามความต้องการที่ชัดเจนของประชาชน
1.3 ด้านการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่า ประชาชนไม่ได้มีบทบาทในการที่จะติดตามการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. การเปรียบเที ยบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุม ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค หมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ผลการวิจัยพบว่า
2.1 ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุ ม ชน ด้ า นการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค หมู่ 11 ต าบลข้ า วเม่ า อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส
มิตานันท์ ดาบแก้ว (2558) ได้ศึก ษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาท้ องถิ่นของ
เทศบาลตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนที่มีเพศที่
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ทาให้ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ชุม ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค หมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศหญิงกั บเพศ
ชายจึงมีระดับการมีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกัน
2.2 ประชาชนที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนด้านการพั ฒนาระบบสาธารณูป โภค หมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จัง หวัดพระนครศรี
อยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรังศิมา เสียง
เพราะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าประชาชนที่มีอายุน้อย
อาจยังไม่เห็นถึงความสาคัญ ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งต่างจากประชาชนที่มีอายุมากกว่า ที่มี
ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน และเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มี
อายุต่างกัน จึงมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
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2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒ นาชุมชน ด้านการพัฒ นาระบบสาธารณูปโภค หมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการให้ความสนใจในการที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุม
2.4 ประชาชนที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒ นาชุม ชน ด้ านการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค หมู่ 11 ต าบลข้า วเม่ า อาเภออุทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่า สถานภาพของประชาชนนั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตซึ่ง มีส่วนในการที่จะช่วยในการให้ความ
สนใจกับการมีส่วนร่วมว่าจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจิตใจ
2.5 ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุ ม ชน ด้ า นการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค หมู่ 11 ต าบลข้ า วเม่ า อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญ
ส่ง บัวแพร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
เทศบาลตาบลหนองตาลึง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ย่อมมีมุมมองและประสบการณ์ที่เกิดจากความเคยชินในการประกอบ
อาชีพของตน จึงอาจทาให้เกิดความแตกต่างเรื่องความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม
2.6 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒ นาชุมชน ด้านการพัฒ นาระบบสาธารณูปโภค หมู่ 11 ตาบลข้าวเม่า อาเภออุทัย จัง หวัด
พระนครศรีอ ยุธยา แตกต่างกั นอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
สมศัก ดิ์ น้อ ยนคร (2551) ได้ศึก ษาเรื่อง การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาท้ องถิ่นของ
เทศบาลตาบล ในจังหวัดอุ ตรดิตถ์ พบว่า ประชาชนที่ มีร ายได้ต่อเดือนที่ แตกต่างกั น มี ส่วนร่วม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ประชาชน
ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เช่น ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนมาก
อาจทาแต่งานไม่ได้สนใจกิจกรรมของชุมชนสักเท่าไหร่ ส่วนประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถมีเวลา
ว่างเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนได้
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.1 หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องควรมี ก ารประชาสัม พันธ์ถึง การจัดท าประชามติและการ
สอบถามความต้องการของประชาชน
1.2 ผู้นาชุม ชนควรมี ก ารชี้แจงการจัดสรรงบประมาณให้ป ระชาชนได้ ท ราบอย่า ง
ละเอียด
1.3 เจ้าหน้าที่ ที่รับ ผิดชอบควรให้ความส าคัญกั บประชาชนในการที่จ ะตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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2. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ควรก าหนดนโยบายด้านการจัด ท าประชาพิจ ารณ์ห รือประชามติ เพื่อ ช่วยให้
ประชาชนได้มีส่วนที่จะแสดงความต้องการของตนเอง
2.2 ควรก าหนดนโยบายด้ านการมี ส่ วนร่วมในการประเมิ นผล เพื่อช่วยกระตุ้นให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.3 จัด ให้ มี โ ครงการหรื อกิ จ กรรมในการแก้ ไขและพั ฒ นาชุม ชน ที่ เ ปิด โอกาสให้
ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนให้ดี
ยิ่งขึ้น
2.4 มอบหมายให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบทั้งใน
ส่วนการทางานของผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและในส่วนของการใช้งบประมาณ
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บทบาทภาครัฐต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ กรณีศึกษาการให้บริการอินเตอร์เน็ตและเกม
ออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
THE RESEARCH OF STUDY ROLE OF THE GOVERNMENT TOWARDS YOUTH AND
INTERNET CAFES, CASE STUDIES OF INTERNET AND ONLINE GAME SERVICES IN
THE YOUTH GROUP, BANG SUE DISTRICT, BANGKOK
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง บทบาทภาครั ฐ ต่ อ เยาวชนและอิ น เตอร์ เ น็ ต คาเฟ่ กรณี ศึ ก ษา
การให้บริการอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชนแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐที่มีข้อบังคับต่อกลุ่มเยาวชนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้ที่มาใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่
รัฐจานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ตารวจจานวน 4 คน ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ จานวน 5 คน ผู้
ที่เข้ามาใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ จานวน 25 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Guide) ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการศึกษา บทบาทภาครัฐที่มีข้อบังคับต่อกลุ่มเยาวชนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
สามารถสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อในการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ การขออนุญ าตเปิด
กิจการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการและการการรณรงค์การจัดตั้งร้านเกม
สีขาวเพื่อควบคุมการให้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยไม่ละเมิดหรือกระทา
ผิดกฎหมาย
2. จากการศึกษา พฤติก รรมของผู้ป ระกอบการและผู้ที่ มาใช้บ ริการสามารถจ าแนกได้
2 ประเภทดังนี้
1) พฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดใน
การควบคุมเวลาในการเปิดปิดและช่วงอายุของผู้ที่เข้าใช้บริการและช่วยควบคุมดูแลพฤติกรรมของผูท้ ี่
เข้าใช้บริการไม่ให้มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงหรือพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ผู้อื่น
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2) พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ
ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ 2-5 ชั่วโมงต่อวันหรือ 3-4 วัน
ต่อสัปดาห์มีพฤติกรรม สงเสียงดัง รบกวนผู้ที่เข้าใช้บริการท่านอื่น แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมมั่วสุ่มหรือเสพ
ยาเสพติด นอกจากนี้ผู้เข้าใช้บริการ ต้องการเข้ามาใช้บริการเพื่อความสนุก ผ่อนคลายและรวมกลุ่ม
กับเพื่อน เพื่อความบันเทิงเท่านั้น
คาสาคัญ :
บทบาทภาครัฐ, เยาวชน, การให้บริการ
ABSTRACT
The research of study role of the government towards youth and internet
cafes, case studies of internet and online game services in the youth group, Bang Sue
District, Bangkok. The objectives of the study were:
1) to study the role of the government sector which has regulations on youth
groups that use internet cafe services
2) to study the behavior of entrepreneurs and those who come to use the
services, the sample of the research is there are 2 government officials, 4 police
officers, 5 internet cafe operators, and 25 people who use internet cafes. The
researcher uses this interview form as qualitative research in the in-depth interview
(interview guide), the results of the research found that 1. From the study of the
government’s role in the regulation of youth groups using the internet cafes can
conclude that government officials were involved in the regulation regarding the
request for permission to open an internet café. Regulation on access to service and
campaign for the establishment of a white game shop to control the internet café
services to stay in order, not violate or break the law. 2. From the study of the behavior
of entrepreneurs and those who use the services can be classified into 2 types as
follows:
1) The behavior of the internet café operators
Internet café operator strictly complying with legal regulations to control the opening
and closing times and the age of those who use the services and they help control
the behavior of those who use the services to prevent behavior that may cause
violence or create trouble for others.
2) The behavior of people who use the services
The people who come to use the services are mostly children and young people,
using the service 2-5 hours per day or 3-4 days per week. There is a loud noise behavior
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that disturbs those who use other services but did not have any risky behavior or drug
abuse. In addition, users of the service want to use the services for fun, relax and
meeting with friends for entertainment purposes only.
Keywords :
Government role , Youth, service
บทนา
ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นสื่ออิเลคทรอนิกอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเด็กและเยาวชนมากกว่าสื่อ
อื่น ๆ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถให้ความบันเทิง ให้ความสนุกสนาน และการใช้อินเตอร์เน็ตในการ
เป็นเครื่องมือในการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก ๆ เนื่องจากผู้ปกครองคิดว่าการให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล ดูวีดีโอเกม
จากอินเตอร์เน็ตเป็นการทาให้เด็กเกิดการพัฒนาความคิดได้รู้จักเรียนรู้ จากสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบเจอ
ได้มากกว่าสิ่ง ที่อยู่ภายในห้องเรียนเพราะว่าการพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก
ปัจจุบัน นอกจากนั้นอินเตอร์เน็ตยังเป็นสิ่งอันตรายที่ผู้ปกครองมองไม่เห็นถึงอันตรายที่แฝงอยู่ มาใน
รูปแบบเกมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม (สุภาวดี เจริญวานิช , 2553) ปัญหาเด็กติดเกม
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยเกมออนไลน์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
รุนแรง ของนักเรียนโดยนักเรียนวัยรุ่นชอบเล่นเกมที่มี เนื้อหาเกี่ ยวกับความรุนแรง แล้วซึมซับเอา
พฤติกรรมรุนแรงนั้นไว้กับตนเอง กลายเป็นคนโมโหง่าย หงุดหงิด เอาแต่ใจ การเล่นเกมออนไลน์วัน
ละหลาย ๆ ชั่วโมงยังมีผลให้เด็กขาดการพบปะกับเพื่อน ๆ และคนในครอบครัว ขาดทักษะทางสังคม
เป็นคนชอบเอาชนะ และไม่คานึงถึงความรู้สึกคนอื่น ในอดีตผู้ตกเป็นเหยื่อของเกมส่วนใหญ่จะเป็นผู้
เล่นที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ฟุ่มเฟือย เหม่อลอย การเรียนตกต่ามีเพศสัมพันธ์
ก่ อ นวัย อั นควร หนัก ที่ สุด ก็ แสดงความก้ า วร้ า วหรื อมี พ ฤติ ก รรมเลีย นแบบโดยใช้ ค วา มรุน แรง
ผลกระทบอันเนื่องมาจากติดเกม (นารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ์ 2553) หากมองให้ลึกซึ้งของปัญหาอาจไม่ใช่
แค่เพราะ เด็กติดเกม แต่เป็นเพราะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขาดวิจารณญาณในการเลือก และที่สาคัญผู้ผลิต
ขาดจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเกมบางเกมที่ผู้ผลิตคิดและสร้างสรรค์มาอย่างดีมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางจิตใจและสังคม เป็นเกมสี ขาวที่น่าส่งเสริมให้เด็กๆ
เล่นแต่เกมไม่สร้างสรรค์กลับมีปริมาณมากมายกว่าเกมสีขาวหลายเท่าตัว แถมยังหาเล่นง่าย ราคาไม่
แพงนอกจากนี้การเล่นเกมออนไลน์เป็นระยะเวลานาน ๆ อาจจะส่งผลกระทบที่เป็นปัญหากับเด็ก
มากมาย ได้แก่ สุขภาพร่างกาย การเรียน และพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลกระทบสาคัญให้เกิดปัญหาขึ้นใน
อนาคต
ส่วนทางด้านผู้ประกอบการผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตออนไลน์ สองสามปีให้หลัง "เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต" เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ธุรกิจต้องอาศัยความรวดเร็วในการค้าขาย
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้านิสิตนักศึกษา นักเรียน ประชาชนต้องการความรู้มากกว่าข้อมูล
ภายในห้องสมุดและต้องการความบันเทิงจากการสนทนาหาเพื่อน จะเห็นได้ว่าตามมุมตึกอาคาร
พาณิชย์ หรือริมถนนใหญ่ หน้าสถานศึกษาหรือแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปจะกลายเป็นสถานที่เพื่อจัดตั้ง
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ร้านบริการอินเตอร์เน็ต การให้บริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ เป็นการทาธุรกรรมบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นการให้บริการหาข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์
แนวคิดด้านบทบาท
แนวคิดด้านบทบาทประกอบด้วยสาระสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1)ความหมายของบทบาท
2)ลักษณะทั่วไปของบทบาท สรุปได้ดังนี้
1.) ความหมายของบทบาท คาว่าบทบาท ได้มี ผู้ให้ความหมายไว้ต่างกัน แม้ว่าจะมี
ความหมายที่ไม่เหมือนกันมากนัก แต่ก็มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน และเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายไว้ว่า บทบาทหมายถึงการทา
หน้าที่ ที่ ก าหนดไว้ เช่ น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู บทบาทของรัฐในการให้ บ ริก ารแก่
ประชาชน
พัทยา สายหู (2529) ให้ความหมายว่า บทบาท คือ ขอบเขตอานาจหน้าที่และสิทธิในการ
กระทาตามบทบาทของแต่ละงานที่เรามีต่อผู้อื่น
ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง (2529) ให้ความหมายว่า บทบาท คือ แบบอย่างพฤติกรรมที่สังคม
ก าหนดส าหรั บ บุ ค คลในฐานะผู้ ป กครองสถานภาพ หรื อ ต าแหน่ ง ที่ ยึ ด ถื อ เป็ น บรรทั ด ฐานใน
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
พฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ชาญวิทย์ พรนภดล (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะของพฤติกรรมของเด็กที่เสี่ยงต่อการติดเกม
ไว้ดังนี้
1) เด็กที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ว่าตนสามารถเล่นในเวลาที่กาหนดได้ ทาให้ใช้เวลาเล่น
นานขึ้นเรื่อย ๆ จนขาดความรับผิดชอบ
2) หากเด็กถูกบังคับให้เลิกเล่นเกมหรือหยุดเล่นเกม จะมีอาการหงุดหงิด ไม่พอใจอย่าง
รุนแรง บางคนถึงขั้นที่จะแสดงความก้าวร้าวออกมา
3) การเล่นเกมของเด็กมีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในตัวเด็กเอง เช่น เด็กไม่สนใจ
การเรียน ไม่สนใจการทาการบ้าน โดดเรียน แอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปเล่นเกม ผลการเรียนต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดน้อยลง ตลอดจนละเลยการเข้าสังคมหรือการทากิจกรรมกับ
ครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
4) บางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น ก้าวร้าว ดื้อ ต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว โกหก
ลักขโมย เพื่อนาเงินไปเล่นเกม
วิธีการที่ช่วยลดพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์
บัณฑิต ศรไพศาล (2550) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะทา
อย่างไรให้การเล่นของเด็กนั้นเป็นเพียงแค่การเล่นเพื่อผ่อนคลายและเป็นการเสริมสร้างทักษะในการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง ไม่ ท าให้บ รรยากาศในครอบครัวหม่ นหมอง พ่อแม่ เป็นสิ่งส าคัญ ที่ จ ะ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กับลูกได้เสมอ หากพ่อแม่เข้าใจสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ถึ งความคิด
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ของลูกไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะช่วยลดพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กได้
มีดังนี้
1) สร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้ง แต่เ ด็ก เช่น หัดให้เ ด็ก เป็นคนตรงต่อเวลา
การให้รับผิดชอบงานบางอย่างภายในบ้าน
2) ลดโอกาสการเข้าถึง คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เ น็ต การลดโอกาสการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ทาได้โดยนาคอมพิวเตอร์มาไว้ในห้องโถงของบ้าน ไม่วางไว้ในห้องส่วนตัว จะทาให้พ่อแม่
ผู้ป กครองสอดส่อ งได้ง่ายว่าเขาก าลัง เล่นอะไรอยู่ เล่นมานานหรือยัง และจะท าให้เ ขาเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ได้ยากขึ้น
3) ใช้มาตรการทางการเงิน โดยให้เงินอย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ เพื่อลดโอกาส
ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็ก โดยเฉพาะการที่เด็กออกไปเล่นเกมตามร้านอินเตอร์เน็ต แต่ด้วย
ความรักของพ่อแม่ ทาให้พ่อแม่บางคนยอมที่จะเพิ่มเงิน เนื่องจากกลัวว่าลูกจะลาบากหรือบางคน
ตวาดดุ ด่า เด็ก จนเด็ ก พาลโกรธเกรีย ดพ่ อแม่ ดัง นั้ น ถ้า เด็ ก ไม่ มี วิ นัย ในการเก็ บ ออมเงิน ก็ อ าจะ
เปลี่ ย นเป็ น การให้ร ายวั นหรื อ รายสั ป ดาห์ แทน เด็ก จะมี เ งิ น ที่ เ ป็ น ตัว กระตุ้น ให้ อยากเล่ น เกม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ลดน้อยลง
4) ฟังและพูดคุยด้วยที่ดีต่อกัน หลายครั้งที่พ่อแม่มีอารมณ์แล้วพูดในเชิงตาหนิ ไม่ได้
ใช้การพูดที่สุภาพในการสื่อสาร จะยิ่งทาให้การสื่อสารพูดคุยกันทาได้ยาก
5) ชื่นชมให้ ก าลั ง ใจ คนเราจะถนัดกั บ การจับ ผิดมากกว่าจั บ ถูก ดัง นั้น พ่อแม่
ผู้ปกครองจะต้องฝึกการจับถูกในตัวลูก ชื่นชมและให้กาลังใจเมื่อเขาทาดี ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะได้ใจ
หรือว่าเหลิงเพราะการจับถูก การชื่นชมจะเป็นสิ่งที่ทาให้เด็กหันมาฟังพ่อแม่ เพราะว่าถ้าพ่อแม่เอาแต่
ตาหนิอย่างเดียว เด็กจะหลีกห่าง ไม่เชื่อฟัง ดังนั้น พ่อแม่ควรพยายามมองเห็นสิ่งดีและพูดในสิ่งดี ๆ ที่
เราเห็นบ้างเด็กจะเริ่มฟังพ่อแม่
6) ร่วมกาหนดกติกาอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้เด็ กมีส่วนร่วมในการกาหนดกติก า
ร่วมกันเพราะยิ่งเด็กโตขึ้นพ่อแม่ก็จะใช้อานาจต่อเขาได้ลดลงไม่เหมือนกับตอนที่ยังเล็ก ๆ ที่พ่อแม่จะ
สั่งหรือบอกให้ทาอะไรก็ได้ เมื่อโตขึ้นพ่อแม่ควรใช้การเจรจาพูดและตกลงกัน
7) มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก คนทั่ว ๆ ไปต่างต้องการการยอมรับจากสังคม
การยกย่อง และความภาคภูมิใจในตัวเอง การที่เ กมมีรางวัลให้เป็น หมวก เป็นดาบ เป็นเสื้อ ทาให้
ใครๆ เห็นว่าเขานั้นเป็นคนเก่งที่มีความสามารถที่จะเอาชนะเกมหรือทาคะแนนได้สูงกว่าคนอื่น ๆ
8) การสร้างรอยยิ้มเล็ก ๆ ภายในครอบครัว บรรยากาศในครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญที่
ทาให้สมาชิก ทุกคนภายในบ้านรู้สึกดี มีความสุขเวลาที่อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อและแม่ควร
จัดการบรรยากาศโดยรวมของบ้านให้ดีเพื่อเพิ่มความสุขให้แก่ลูก
9) ควบคุมอารมณ์และสร้างความสุขเล็ก ๆ ในใจของพ่อแม่เอง พ่อแม่ให้รางวัลและ
สร้างความสุขในใจด้วยการมองตัวเองในแง่ดี มองความสาเร็จในมิติอื่น ๆ ของชีวิต
10) เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราทันที อย่าไปคาดหวังให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง ถ้าอยาก
ให้ลูกเปลี่ยนแปลง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญั ติภ าพยนตร์แ ละวี ดีทั ศน์ พ.ศ. 2551 บัญ ญัติ ขึ้ นเ พื่อ ให้ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อลดความซ้าซ้อนขององค์กรที่
รับผิดชอบในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์กรเพียงองค์กรเดียว โดย
ปัจจุบันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม เนื้อหาในพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบไป
ด้วยคานิยามต่างๆที่เ กี่ยวข้อง และเนื้อหา แบ่งออกเป็นหมวดส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ หมวดเกี่ยวกั บ
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทั ศน์ แห่ง ชาติ คณะกรรมการพิจ ารณาภาพยนตร์และวี ดีทั ศน์
การประกอบกิจการวีดีทัศน์
พระราชบัญญัติ ว่า ด้วยการกระทาความผิด เกี่ย วกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.
2560
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ ยวกั บ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใ ช้ค วามต่ อไปนี้ แทน “มาตรา 16 ผู้ใ ดน าเข้า สู่ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และ
ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับ
อาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐทีม่ ีข้อบังคับต่อกลุ่มเยาวชนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผูท้ ี่มาใช้บริการ
คาถามการวิจัย
บทบาทภาครัฐที่มีต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ กรณีศึกษา การให้บริการอินเตอร์เน็ต
และเกมออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชนในแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมู ลที่ ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้ คือ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ขนาดใหญ่ ในเขตบางซื่อ
แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 20 ร้าน ในการวิจัยครั้งนี้ได้สุ่มเลือกร้านอินเตอร์เน็ตคา
เฟ่ขนาดใหญ่ ซึ่งมีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่องขึ้นไป จานวน 5 ร้าน และกลุ่มเยาวชนที่ได้
เข้ามาใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ในเขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จานวน 5 คนต่อ
หนึ่งร้าน โดยได้รับการแนะนาจากผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็น
ประจาและมีพฤติกรรมระหว่างการเล่นเกมออนไลน์ เช่น ส่งเสียงดัง พูดด้วยวาจาไม่สุภาพ พูดจา
เยาะเย้ย พูดจาดูหมิ่นผู้อื่น
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1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการศึกษาดังนี้
1.1 การสร้างคาถามในการสัมภาษณ์
1.2 ดาเนินการสัมภาษณ์เชิง ลึก กลุ่ม ประชากร กลุ่มเป้าหมาย ตามวันเวลาแล ะ
สถานที่ เ พื่อ เก็บ รวบรวมข้อมู ล ที่จ าเป็นต่อการศึก ษา และก่อนทาการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ให้มี ก าร
บันทึกเสียงร่วมด้วย
1.3 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้
1.4 นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการศึกษา
ครั้งนี้
ผลการวิจัย
จากการศึกษา บทบาทภาครัฐที่มีข้อบังคับต่อกลุ่มเยาวชนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
สามารถสรุปได้ว่า
1) ข้อบังคับเกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดกิจการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ควบคุมตั้งแต่การขอใบอนุญาตจัดตั้งร้านซึ่ง
ผู้ประกอบการจะต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องยื่น สาเนาใบสาคัญประจาตัวคน
ต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐาน
การได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จะต้อง
มีสาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ แผนที่ แสดงบริเวณที่ ร้านวีดีทัศน์ตั้ง อยู่โดยสังเขป หรือสาเนาหนังสือ
รับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดง ชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
“การเปิดธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและก็เกมออนไลน์ได้จะต้องมี ใบอนุญาตในประกอบ
กิจการ ตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์เสี่ยก่อน ไม่นั้นหากเปิดกิจการไปก็ผิดกฎหมายมีโทษถึงขั้น
ติดคุกเลย การจะเปิดร้านเกมก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันหลายอย่างนะ อย่างเช่นการควบคุมเด็ก
ที่แต่งกายชุดนักเรียนห้ามเข้าร้านก่อนเวลาเลิกเรียน เพราะทางร้านไม่แน่ ใจว่าเด็กอาจจะหนีเรียนมา
หรือเปล่าทางร้านจะไม่ให้เข้าไปใช้บริการเด็ดขาด ทางร้านจะเข็มงวดมากหากเพื่อไม่ให้เกิดเรื่อง
แบบนี้ได้”
2) ข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.
2551 ได้มีการกาหนดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการตามช่วงอายุของเด็กและเยาวชนโดย ซึ่งอายุ
ต่ากว่า 15 ปี วันจันทร์ -วันศุกร์ สามารถเข้าใช้บริการได้เวลา 14.00-20.00 น.และวันหยุดราชการ
หรือช่วงปิดเทอม สามารถเข้าใช้บริการได้เวลา 10.00น.-20.00 น. อายุ 15-18 ปี วันจันทร์-วันศุกร์
สามารถเข้าใช้บริการได้เวลา 14.00-22.00 น. และวันหยุดราชการหรือช่วงปิดเทอม สามารถเข้าใช้
บริการได้เวลา 10.00น.-22.00 น. เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าตรวจสอบการเข้าใช้บริการของเด็กและเยาวชน
โดยการสุ่มเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ ให้ผู้ที่กระทาความผิดการเข้ามาใช้บริการรู้ตัว และถ้าหากพบการ
กระทาความผิดจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็น
การควบคุม ดูแลและป้องกันการเกิดปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นภายในร้านอินเตอร์เน็ต คาเฟ่
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“เปิดเป็นเวลาตามกฎหมาย ทางร้านจะติดป้ายไว้ให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจน สาหรับเวลาในการ
เปิดปิดร้าน และเวลาสาหรับเด็กตามช่วงอายุ จะให้เข้ามาเล่นเวลาไม่เหมือนกัน ถ้าอายุต่ากว่า 15 ปี
ในวันจันทร์ถึง วันศุกร์ ก็จ ะเปิดให้เข้ามาเล่นเวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา เพื่อเป็นการ
ควบคุมในช่วงเปิดเทอมด้วย”
3) การรณรงค์การจัดตั้งร้านเกมสีขาว ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายว่า เกมถือว่าเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินทั้ง มี ส่วนช่วยในการเสริม สร้างและพัฒ นาทัก ษะแก่เ ด็ก และเยาวชน ซึ่ง ร้านเกมสีขาว
เป็นร้านเกมที่ ผ่านการประเมินและได้รับใบเกียรติบัตรพร้อมตราสัญลักษณ์รับ รองจากกระทรวง
วัฒ นธรรมแล้ว ว่าเป็นร้านที่ ดี มี คุณภาพ มี ความปลอดภั ยเพียงพอ ส าหรับ เด็ก และเยาวชน ซึ่ ง
ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ว่าร้านดัง กล่าวจะมีส่วนช่วยดูแลเด็ก และเยาวชนที่ เข้าไปใช้บ ริการให้
เป็นไปในทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านเกมร่วมทากิจกรรมสร้างสรรค์มี
จิตสานึกและร่วมรับผิดชอบสังคมส่งเสริมร้านเกมสีขาวให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบกิจการ
ร้านเกม และเพื่อยกระดับมาตรฐานของร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
“สานักงานวัฒนธรรมได้มีการส่งเสริมให้ร้านเกมในเขตพื้นที่นั้นเป็นร้านเกมที่ปลอดภัยแก่
เด็กและเยาวชนโดยจัดให้มีการเข้าร่วมคัดเลือกในโครงการ “ร้านเกมสีขาว” โดยความสมัครใจของ
ผู้ประกอบการร้านเกมและได้มีการออกแนะนานิเทศแนวทางดาเนินกิจการให้แก่ร้านเกมเป็นประจา
ทุกปีโดยจัดทาเป็นโครงการการตรวจติดตามสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดี
ทัศน์ พ.ศ.2551 ติดตามร้านเกมในเขตพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตามสถานประกอบการ ตาม
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 เพื่อกากับ ควบคุม แนะนาให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนทางด้านหน่วยงานทางปกครองหรือเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดอบรมให้เด็ก
นักเรียนหรือครูเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ”
จากการศึกษา พฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้ที่มาใช้ บริการ สามารถจาแนก
พฤติกรรมได้ 2 ประเภทดังนี้
1) พฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งได้มีการขอใบอนุญาตเปิดกิจการ
มี ก ารจดทะเบี ยนพาณิ ชย์มี ก ารแสดงแผนที่ แสดงบริเ วณที่ ร้านวี ดีทั ศน์น อกจากนี้ได้ป ฏิ บัติตาม
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การเข้ า ใช้ บ ริ ก ารของเด็ ก ละเยาวชนตามช่ ว งอายุ แ ละวั น เวลาที่ ก าหนดใน
พระราชบัญ ญัติภาพยนตร์และวีดี ทั ศน์ พ.ศ. 2551 และให้ความร่วมมื อกั บ เจ้าหน้า ที่ รัฐในการ
ตรวจสอบ ใบอนุญาตการประกอบกิจการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และการเข้าใช้บริการของเด็กและ
เยาวชนทั้งนี้ได้มีการเสนอแนวทางในการควบคุม ดูแลและแก้ปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิ ดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนภายในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
“ในการเปิดกิจการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่นั้นจะต้องมีการทาเรื่องเพื่อขออนุญาตในการเปิด
ร้านให้ถูกต้องตามใบอนุญาตประกอบกิจการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ เพื่อเป็นการยืนยันต่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่จะเข้ามาขออนุญาตตรวจค้นใบอนุญาตในการเปิดกิจการหากเปิดร้านอินเตอร์เน็ต
คาเฟ่โดยไม่ได้มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการก็ต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย”
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2) พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นเด็ กและเยาวชน
โดยมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการวันละ 2-5 ชั่วโมง ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน วันเสาร์ -อาทิตย์ และ
ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเล่นเกมออนไลน์เล่นอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย พบปะกับกลุ่ม
เพื่อน ๆ และมีผู้เ ข้าใช้บ ริก ารบางส่วนที่ เ ข้ามาใช้บริก ารเพื่ อการศึก ษา ค้นคว้าหาความรู้ จัดท า
รายงานหรือการจัดทาวีดีทัศน์เพื่อนาเสนองาน นอกจากนี้ผู้เข้าใช้บริการมีความสนุก อารมณ์ที่มีต่อ
เกมที่ตนเองเล่น อาจจะเป็นการส่ง เสียงดังรบกวนผู้เ ข้าใช้บ ริก ารคนอื่น ๆ ก่อให้เกิ ดการกระทบ
กระทั้ง และเกิดปัญหาความรุนแรงโดยไม่ได้ตั้ งใจ แต่ผู้เ ข้าใช้บ ริการไม่ ได้มี พฤติกรรมมั่วสุ่ม หรือ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
“จะแวะมาที่ร้านอินเตอร์เน็ตในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนมาทารายงานอยู่เป็นประจา อาทิตย์
ละ 2-3 ครั้ง”
“ช่วงปิ ดเทอมจะเข้า มาที่ ร้านอินเตอร์เ น็ตเกื อบทุ ก วัน ได้ม าเจอเพื่ อนได้ ม านั้ นเล่ นเกม
ด้วยกัน”
“มาเล่นเกมที่นี้อยู่บ่อย ๆ อาทิตย์ละ 3 - 4 วันวันธรรมดาจะแวะมาเล่นเกมก่อนกลับบ้าน
2-3 ชั่วโมง”
อภิปรายผลการวิจัย
1) เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการให้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ร้ า นเกมในเขตบางซื่ อ แขวงบางซื่ อ
กรุง เทพมหานคร เป็นร้านเกมที่ป ลอดภัยแก่ เด็ก และเยาวชนโดยจัดให้มี ก ารเข้าร่วมคัดเลือกใน
โครงการ “ร้านเกมสีขาว” และได้มีการออกแนะนานิเทศแนวทางดาเนินกิจการให้แก่ร้านเกมเป็น
ประจาทุกปีโดยจัดทาเป็นโครงการการตรวจติดตามสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ติดตามร้านเกมในเขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติ
การตรวจติดตามสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 เพื่อกากับ ควบคุม
ดูแลไม่ให้ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่กระทาผิดกฎหมายและได้มีการตรวจตราเวลาการเปิด ปิดการให้บริการของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ตารวจนครบาลเตาปูน
และต ารวจนครบาลบางโพ หากตรวจสอบพบว่า ร้า นที่ เ ปิ ดให้บ ริก ารอิน เทอร์ เ น็ ตในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบมี การกระทาความผิด จะต้องมี การดาเนินการทางกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2553) พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นบุคลากรขอรัฐที่ มีอานาจหน้าที่หนักในการ
ตรากฎหมาย ตรวจสอบ ควบคุม สถานบันเทิง ในส่วนของบทบาทของฝ่ายปกครอง พบว่า มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล ตรวจตรา ไม่ให้ส ถานบันเทิง ทาผิดกฎหมาย ดูแลความสงบเรียบร้อย มิให้เกิดความ
เดือดร้อ นแก่ ประชาชน ควบคุมมิ ให้มีก ารขยายกิจ การลุก ล้าพื้นที่ส าธารณะ ตลอดไม่ให้เด็กและ
เยาวชนที่ มีอ ายุไม่ ถึง 20 ปีบริบูร ณ์เข้าใช้บริก าร เป็นต้น และบทบาทของส านักงานป้องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติด มี บ ทบาทในด้านการให้ความร่วมมื อ สนับ สนุนการดาเนินการตรวจสอบ
ควบคุมการใช้ยาเสพติดในสถานบันเทิงของเจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
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2) ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ได้นาหลัก
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การกระท าความผิ ดเกี่ ยวกั บ คอมพิ วเตอร์ ม าใช้ ในการเปิด กิ จ การร้ า น
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่จะต้องมีการทาเรื่องเพื่อขออนุญาตในการเปิดร้านให้ถูกต้องตามใบอนุญาตประกอบ
กิจการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะเข้ามา
ขออนุญาตตรวจค้นใบอนุญาตในการเปิดกิจการ หากเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่โดยไม่ได้มีใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตไม่ ได้มี
การอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการก่อนหรือล่วงเวลาเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการ
ไม่เข้าห้องเรียนของเด็กและเยาวชนในช่วงเปิดภาคเรียน ช่วงเวลาในการเข้ามาใช้บริการต้องเป็นไป
ตามที่ร้านกาหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ใช้บริการนานเกินไปจนถึงช่วงเวลากลางคืน นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ รัฐมี ก ารเข้ามาตรวจดูแลอยู่เ ป็นประจาเพื่อดูความเรียบร้อยในการเปิดให้บ ริก ารร้าน
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ให้ผู้ประกอบการกระทาความผิด มาตรการในการควบคุมการให้บริการร้าน
อินเตอร์เ น็ตไม่ ได้ส่ง ผลกระทบต่อผู้ที่เ ข้ามาใช้บริก ารที่มี วัตถุป ระสงค์อื่น เช่น ผู้ที่ เข้าใช้บ ริก ารที่
ต้องการบริการพิมพ์เอกสาร หรือส่งแฟกซ์(fax) ซึ่งผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ได้มีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมความรุนแรงโดยทางร้านมีการตั้งกฎระเบียบไว้อย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตสร้างความราคาญแก่ ผู้อื่นและเป็นการ
ไม่ให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันภายในร้านหากพบว่ามีการทะเลาะกัน
ทางร้านก็จะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งสอดคล้องกับกับ
งานวิจัย ของจิราพร คงทอง (2554) พบว่า ผู้ประกอบการร้านเกมปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
อนุญาตและและการประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ พ.ศ. 2552 จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ คือ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งหามาตรการแก้ไข ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านเกมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฯ
อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
3) ผู้เข้าใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่จะเป็น
กลุ่มเด็ก และเยาวชนที่ มาใช้บ ริการอินเตอร์เน็ตเป็นประจ า ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน จะเข้ามาใช้
บริการที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 2-5 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ และในวันหยุดหรือวันเสาร์
- อาทิตย์จะเข้ามาใช้บริการที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่เกือบทั้งวัน ในวันธรรมดาจะเข้ามาใช้บริการที่ร้าน
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ประมาณ ผู้ ที่ เข้ามาใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่จะเข้ามาที่ ร้านเพื่อเล่นเกม
ออนไลน์ เล่นอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย พบปะกับกลุ่มเพื่อน ๆ และมีผู้เข้าใช้บริการบางส่วนที่เข้ามา
ใช้บริก ารเพื่อ การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ จัดท ารายงานหรือการจัดทาวีดีทั ศน์เ พื่อนาเสนองาน
ผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายแต่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบตั ทิ ี่
ผู้ประกอบการได้มีการติดประกาศไว้ภายในร้าน เช่น ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามดื่มสุรา สูบบุหรี่ภายในร้าน
ห้า มขโมยสิ่ ง ของภายในร้ า นซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ กั บ งานวิจั ย ของ อิ ท ธิ พ ล บุ ญ เดช (2547) พบว่ า
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านอินเตอร์เน็ตเพราะต้องการไปเล่นเกมพร้อมกับเพื่อน เกม
แร๊คนาร๊อคเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดพร้อมทั้งใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสถาน
บริการอยู่ใกล้บ้าน พฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่พบว่ า พฤติกรรมอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ส่วน
ใหญ่ผู้มาใช้บริการผู้มี ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เ น็ตมากกว่า 4 ปี มี ความถี่ในการใช้บ ริก าร
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อินเตอร์เ น็ต ต่ากว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมี การใช้ง าน 2-4 ชั่วโมงต่อครั้ง ซึ่งมี การใช้ในช่วงเวลา
ระหว่าง 18.01-24.00 น. ส่วนใหญ่จะใช้บริการในวัน เสาร์ -อาทิตย์ หรือวันหยุดมีเว็ปไซด์ที่นิยมคือ
www.google.com นิยมค้นหาหัวข้อบันเทิงและการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย สถานีตารวจนครบาลบางโพ,สถานีตารวจนครบาลบางโพ ควรมี
นโยบายให้ ร้า นอิ น เตอร์ เ น็ ต คาเฟ่ ส่ ง สั ญ ญาณภาพกล้ อ งวงจรปิด ภายในร้ า นมาที่ ส ถานี ต ารวจ
ตลอดเวลาที่ร้านเปิดให้บริการเพื่อดูแลความเรียบร้อยและลดปัญหาความรุนแรงที่อาจะเกิดขึน้ ภายใน
ร้าน
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ส่งข้อมูลเกี่ยวกั บการใช้
บริการและสถิติของผู้มาใช้บริการรวมถึงประเภทของเกมออนไลน์มาที่หน่วยงานที่ดูแลโครงการร้าน
เกมสีขาว
3) ในการศึกษา บทบาทภาครัฐต่อเยาวชนและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ กรณีศึกษาการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ ในกลุ่ม เยาวชนในแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ควรมี
การศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงสถิติ เพิ่มความหลากหลายทางด้านประชากร และข้อมูล
ที่นาไปสู่การพัฒนาบทภาคบทรัฐอย่างเหมาะสมและหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขหรือลดปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้าน
หาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาความ
คาดหวั ง ต่ อ โครงการเน็ ต ประชารั ฐ ของประชาชน บ้ า นหาดทราย ต าบลภู เ ขาทอง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอาศัยหลัก การความน่าจะเป็นทางสถิติ ในรูปแบบการสุ่มแบบง่าย ได้ก ลุ่มตัวอย่าง
จานวน 155 คน โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผลการวิจัย
พบว่า
การได้รับสารสนเทศและการสื่อสารในโลกปัจ จุบัน วิถีชีวิตของบุคคล โดยช่วยให้ชีวิตมี
ความง่ายและสะดวกมากขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านการศึกษา สุขภาพ
ความยากจน การพัฒนาชนบท และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ช่วยให้บุคคลรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว เป็นผู้มีความทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ มีความสะดวกใน การติดต่อสื่อสาร จะ
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชน
ความเร็ว สู ง ระดั บ หมู่ บ้ าน ประชาชนจึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการรับ รู้ และรับ ทราบต่ อ เครื อข่ า ย
เน็ตประชารัฐ การสารวจจึงสาคัญยิ่ง เพราะรัฐจะได้ผลักดันนโยบาย และตอบโจทย์ได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน ที่ จ ะก้ าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิ จ และสัง คมดิจิทั ล อย่างเต็ม รูป แบบ เพราะจะ
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่จะขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาประเทศ ในทุกภาคส่วนไปด้วยกัน
คาสาคัญ
การรับรู้,การคาดหวัง,เน็ตประชารัฐ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study the Recognition of the net pracharat
project of Ban Hat Sai people in Phu Khao Thong Sub-district, Ayutthaya District.
Ayutthaya Province And to study the expectation of the net pracharat project of Ban
Had Sai Subdistrict, Phu Khao Thong Sub-district, Ayutthaya District Ayutthaya Province
This research is a quantitative research. Using sampling methods based on statistical
probability principles in a simple random pattern get a sample of 155 people by using
a questionnaire to answer questions according to the stated objectives The research
found that
Obtaining information and communication in today's world Life style of a
person By helping make life easier and more convenient Is one way to help solve
various problems such as education, health, poverty, rural development and
environment etc. help people to know various stories Want quickly Is a modern and
always up to date With ease of communication Will get useful information that can be
used to solve problems When there is internet access to high speed communities at
the village level People therefore play an important role in recognizing and
acknowledging the public network. The survey is therefore very important. Because
the state will push the policy and meet the needs of the people to enter the full
digital economy and society because it will cause the use of benefits that will drive
and integrate the development of the country in all sectors together
Keywords
Recognition, Expectation, Net pracharat
บทนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็นสาหรับบุคคล
ในศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากเป็ น วิธี ก ารสมั ย ใหม่ ใน การได้ รั บ สารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของบุคคล โดยช่วยให้ชีวิตมีความง่ายและสะดวกมากขึ้น เป็นวิธี
หนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านการศึกษา สุขภาพ ความยากจน การพัฒนาชนบท
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ช่วยให้บุคคลรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้มีความทันสมัย
และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังไม่มีข้อจากัดในด้านพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ และกลุ่มผู้ใช้ปัจจุบันจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อินเทอร์เน็ตแม้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น นาไปใช้
เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อธุรกิจการค้า เพื่อการศึกษา เพื่อความบันเทิง และเพื่อการ
สื่อสารสังคม เป็นต้น แต่ก็ยังมีบุคคลอี กเป็นจานวนมากที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต การไม่ใช้อินเทอร์เน็ต
จะท าให้บุคคลพลาดโอกาสที่ ดีในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึง สารสนเทศต่างๆที่ เ ป็นปัจ จุบัน การ
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ติดต่อสื่อ สารที่ป ระหยัดและมีป ระสิทธิภาพ การแสวงหาความเพลิดเพลินและความบันเทิง และ
รวมถึงการใช้เวลาว่าง เป็นต้น บุคคลต้องมีโอกาสเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน และ
แม้นโยบายของรัฐได้เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการรู้คอมพิวเตอร์ และลดอุปสรรคใน
การเข้าถึงและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ในสภาพที่เป็นจริง บุคคลยังมีความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
และใช้สารสนเทศ อาทิก ลุ่มคนวัยต่างๆ บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต่างกัน ยังมีโอกาสเข้าถึงและใช้
สารสนเทศ แตกต่างกัน โดยเฉพาะประชากรส่วนใหญ่ของ ประเทศอาศัยอยู่ในชนบท ซึ่งประชากร
กลุ่มนี้ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศเช่นเดียวกับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง (อ้างอิง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2562)
รัฐบาลได้ดาเนินการโครงการยกระดับ โครงสร้า งพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจ ของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เ น็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ วประเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใน พ.ศ.2560 มีเป้าหมายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้านที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเป็น
พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข้าวสารและ
ยังขาดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วมได้ และสร้าง
โอกาสจากการถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สูง สุด ในพื้ นที่ ซึ่ ง จะเป็ น พื้น ฐานในการขั บ เคลื่อ นประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0
เน็ตประชารัฐ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ภาครัฐดาเนินการติดตั้งในหมูบ้านที่ยังไม่มีโครงข่าย
อินเทอร์เ น็ตความเร็วสูง และเป็นพื้นที่ ที่ไม่ มี ศักยภาพเชิง เศรษฐกิ จ ประชาชนส่วนใหญ่มี อาชีพ
เกษตรกรรมหรือเป็นผู้มีรายได้น้อย ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ และยังไม่ ทราบถึง
ความส าคัญ ของอิ นเทอร์เ น็ตที่ มี ต่อตนเองและส่วนรวม จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ประชาชนส่วนใหญ่รับ รู้ว่ ามี อิ นเทอร์เ น็ตในหมู่ บ้ าน แต่ยัง ไม่ ได้ใช้ง านในทุ ก กลุ่ม อายุและอาชี พ
เนื่องจากไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรและมีประโยชน์กับตนเองอย่างไร ดังนั้น ภาครัฐจังต้ องเร่งสร้างการ
รับรู้ที่ถูกต้อง (อ้างอิงเน็ตประชารัฐ 2562)
ดัง นั้นจึ ง ต้อ งมี ก ารศึ ก ษาการรับ รู้และความคาดหวัง ของประชาชน เมื่ อ ครบถ้ วนตาม
วัตถุป ระสงค์แล้ว จะได้ข้อ มูล ที่เ ป็นประโยชน์สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา เมื่ อมี
อินเทอร์เ น็ตเข้าถึง ชุมชนความเร็วสูง ระดับหมู่ บ้าน ประชาชนจึงมี บ ทบาทส าคัญในการรับ รู้และ
รับทราบต่อเครือข่ายเน็ตประชารัฐ การสารวจจึงสาคัญยิ่ง เพราะรัฐจะได้ผ ลักดันนโยบาย และตอบ
โจทย์ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อย่างเต็ม
รูปแบบ เพราะจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่จะขับเคลื่อน และบูรณาการการพัฒนาประเทศในทุก
ภาคส่วนไปด้วยกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบล
ภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการศึก ษาการรับ รู้และความคาดหวัง ต่อโครงการเน็ต ประชารัฐของ
ประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนที่อยู่ บ้านหาดทราย ตาบลภูเขา
ทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 260 คน
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักการ
ความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability Sampling) ในรูปแบบการสุ่มแบบง่าย (Simple Sampling)
โดยการเปิดตารางสาเร็จรูป ของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 155 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู้และความคาดหวังต่อโครงการเน็ต
ประชารั ฐ ของประชาชน บ้ า นหาดทราย ต าบลภู เ ขาทอง อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิด โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน เป็นการเลือกตอบโดยการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การรับรู้ของประชาชนต่อโครงการเน็ต
ประชารัฐ เป็ นการเลือ กตอบโดยการ (Check-List) ผู้ วิ จัย ใช้ ม าตราวั ดของ กั ต แมน (Gutman
Scales) 2 ระดับ คือ รู้ และ ไม่รู้ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
ตอบว่ารู้ ให้ 1 คะแนน
ตอบว่าไม่รู้ ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวการคาดหวัง ของประชาชนต่อโครงการเน็ ต
ประชารัฐแบ่งระดับความคิดเห็น เป็น 4 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2546)
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้าหนักของตัวเลือก
มากที่สุด
เท่ากับ 4 คะแนน
มาก
เท่ากับ 3 คะแนน
น้อย
เท่ากับ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
เท่ากับ 1 คะแนน
การตรวจสอบเครื่องมือ
นาแบบสอบถามที่ ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึก ษาวิจัย เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้
ภาษา จากนั้นนาผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับ ปรุงแก้ไขตาม
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ข้อเสนอแนะแล้วคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IndexObjective Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ขออนุ ญ าตแจกแบบสอบถามให้ป ระชาชนบ้านหาดทราย ตาบลภูเ ขาทอง อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 155 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ผู้วิจัยขอหนังสื อขอความอนุเ คราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
จัดส่งแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง และรับกลับคืนมาทาการตรวจสอบและแยกเฉพาะฉบับ
ที่สมบูรณ์ เพื่อดาเนินการต่อไป
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 81 คน คิดเป็น ร้อยละ
52.25 มีอายุ ตั้งแต่ 30-40 ปี จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.12 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.19 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิ จส่วนตัว จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
30.96
2. การรับรู้ของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
59.67 พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่องโครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 120 คน อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อ ยละ 77.41 สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขาย
ออนไลน์ ฯลฯ จานวน 104 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.09 สมัครครั้งเดียวสามารถ
ใช้บริการเน็ตประชารัฐได้ทุกที่ จานวน 99 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.87 คุณสมบัติ
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของเน็ตประชารัฐความเร็วสูงที่ 30 MPps/10MPps จานวน 98 คน อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.22 ท่านรู้จักโครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 94 คน อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 60.64 เน็ตประชารัฐทาให้เท่าเทียมกัน อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จานวน 92 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.35 เน็ตประชารัฐช่วยลดความ
เลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จานวน 89 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.41
เน็ตประชารัฐบริก ารอิ นเทอร์เ น็ตโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายกั บ ผู้ใช้บ ริก าร จ านวน 88 คน อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.77 เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน จานวน 85 คน อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.83 เน็ตประชารัฐเป็นการเข้าถึงข้อมูลและการบริการต่างๆของ
ภาครัฐ จานวน 84 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.19 เน็ตประชารัฐบริการอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย จานวน 79 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.96 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใช้
รหัสได้ทุกที่ จานวน 78 คน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.32
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3. ความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พบว่า ในภาพรวม ความคาดหวัง
ที่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความคาดหวัง
ของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐอยู่ในระดับมากทุ กด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า มีการกระจายสัญญาณตามครัวเรือน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D.= 0.83)
โครงการเน็ตประชารัฐมีความต่อเนื่องในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D.=
0.83) ความเร็วของอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16
(S.D.= 0.92) โครงการเน็ตประชารัฐคานึง ถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D.= 0.90) การขยายโครงข่ายในอนาคตจะเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D.= 0.82) การติดตั้งอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D.= 0.98) เน็ตประชารัฐจะช่วยเสริมศักยภาพและโอกาสของ
การสร้างอาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D.= 0.86) และน้อยที่สุดคือ เมื่อมีปัญหา
ในการใช้ง านหน่วยงานให้ความมั่นใจในการแก้ ไขปัญ หา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05
(S.D.= 1.00)
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการตั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละความคาดหวั ง ต่ อ
โครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย มีดังนี้
4.1 การรับรู้ต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาพบว่า ข้อ
คาถามการรับ รู้ต่อ โครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอ
พระนครศรีอ ยุธยา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ ง หมด มี ผลการศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4.2 ความคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขา
ทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ข้อ
คาถามความคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด มีผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาด
ทราย ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น่าสนใจและ
นามาอภิปรายผล ดังนี้
ระดับการรับ รู้ต่อ โครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ระดับการรับรู้ของประชาชนต่อโครงการเน็ตประรัฐ ได้ดังนี้
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1. การรับรู้ของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ดวงวรรณะ
(2550) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อบทบาทของ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสระบุรีในการพัฒ นาท้องถิ่น ” พบว่า การรับ รู้ของประชาชนในจังหวัด
สระบุรีที่มีต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในการพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง ญาฎา ศรีวิฑูร ย์ (2558) ศึก ษาเรื่อง “ความรู้และความคาดหวังต่อโทรทัศน์
ดิจิตอลของประชาชนในกรุง เทพมหานคร” ความรู้เ กี่ยวกับ โทรทัศน์ดิจิตอลจะมีภาพที่คมชัดและ
สัญญาณชัดเจนกว่าโทรทัศน์รุ่นเก่ามากที่สุดส่วนเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลอยู่ในระดับ
ปานกลาง นันทพร รักษากุล (2557) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนต่อการจัดการภาครัฐในการ
สนับสนุนโครงการสร้างท่าเรือน้าลึกทวาย” โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีเพียงการรับรู้ในเรื่องของ
การชี้แจงถึงข้อมูลการประเมินทรัพย์สินและการจัดเก็บค่าที่ดินการแจ้งขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่พัสดุ
ในพื้นที่ชายแดนบ้านน้าพุร้อนการชี้แจงข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการค้าชายแดนบ้านน้าพุร้อนกับ
ประเทศพม่า
ระดับการคาดหวังต่อโครงการเน็ตประชารัฐของประชาชน บ้านหาดทราย ตาบลภูเขาทอง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับ
คาดหวังของประชาชนต่อโครงการเน็ตประรัฐ ได้ดังนี้
1. ความคาดหวัง ของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ดวง
วรรณะ (2550) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดสระบุรีที่มีต่อบทบาท
ขององค์การบิหารส่วนจังหวัดสระบุรีในการพัฒนาท้องถิ่น” วิลาวัลย์ พุตติ (2552) ศึกษาเรื่อง “ความ
คาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานจังหวัดกาญจนบุรี ” พบว่า การให้บริการของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันและที่ประชาชนคาดหวังตามแนวคิดการบริหารการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ตามเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาระบบราชการไทยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น กฤชนัท แสนทวี (2553) ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุร กิจ ” พบว่า โดยลักษณะทางประชากรของกลุ่ม ตัวอย่างที่
แตกต่างกันทาให้มีความคาดหวังต่อความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกันบางประเด็น ชนธิชา เขียว
ไสว (2557) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน ตาบล
ศรีประจันต์ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับสูง
หัท ยา แก้ วกิ้ ม (2553) ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและการรับ รู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริก าร
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังและ
ประชาชนมีความคาดหวังและการรับรู้ต่อ ประชาชนมีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการ
ประชาชนมีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการอยู่ ในระดับมาก ญาฎา ศรีวิฑูรย์ (2558)
“ความรู้และความคาดหวัง ต่อ โทรทั ศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุง เทพมหานคร” พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคาดหวังในด้านความคมชัดของภาพในการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลมากที่สุด วาสนา
สุวรรณศรี (2547) ศึก ษาวิจัยเรื่อง “การรับ รู้และความคาดหวังของบุคลากรในฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาของวิทยาเขต สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต่อระบบองค์การของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล” พบว่า ความคาดหวัง ของบุคลากรในฝ่ายวางแผนและพัฒนาของวิทยาเขต สัง กัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ต่อระบบองค์การของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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สมอุษา ศักดิ์หริรักษ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู และความคาดหวังของผู้ใชบริการตอการให
บริการของ แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพังงา” พบว่า ความคาดหวังตอการใหบริการของผูใชบริการ
ของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพังงา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรศึกษาการรับรู้ของประชาชนในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเข้าใช้บริการเน็ตประชา
รัฐ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน และควรศึกษาความคาดหวังของประชาชน เมื่อมีปัญหาในการใช้
งาน หน่วยงานจะให้ความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาถึงแนวทางการป้องกันอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี กรณี ฉ้อ โกงการซื้อขายออนไลน์ : กรณีศึก ษาอาเภอเมื องสิงห์บุรี จัง หวัดสิงห์บุ รี
เพื่อศึกษาถึงสาเหตุทาให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์และ
เพื่อศึกษาถึงแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า
ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3
อายุอ ยู่ร ะหว่าง 21-30 ปี มี จ านวน 226 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.5 ระดั บ การศึก ษาระดับ ต่ากว่า
ปริญ ญาตรี มี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 อาชีพนักเรียน/นัก ศึกษา มี จ านวน 125 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.3
ปัจ จัยที่ ส่ง ผลท าให้เกิ ดสาเหตุอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก
มีอยู่ 2 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านมูลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ทาให้เกิดสาเหตุอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์มากที่สุด คือ ท่านเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เ พราะมีการส่ง
สินค้าถึงที่ อยู่ในระดับมากที่สุด และปัจจัยด้านมาตรการทางกฎหมาย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิด
สาเหตุอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์มากที่สุด คือ ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐาน
ยังไม่มีกฎหมายใดออกมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของผู้บริโภค อยู่ใ นระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลทาให้
เกิ ดแนวทางการป้อ งกันอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านการลดโอกาส พบว่า ปัจจัยที่ ส่งผลท าให้เกิดแนวทางการป้องกั นอาชญากรรมฉ้อโกง
ออนไลน์มากที่สุด คือ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ
การป้องกัน, อาชญากรรม, ฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study technology crime in case of online
shopping. The study aim (1) to investigate causes and (2) to find out preventing of
technology crim in case of online shopping defrauding at Singburi province by a
sample of 400 persons were drawn from Singburi province using simple random
sampling method.
The data of the sample, almost all woman, has 301 persons at 75.3
percentage. Ages 21-30 years are 226 persons (56.5 percentage). The sample that are
undergraduate have 203 persons at 50.7 percentage. There are students about 125
persons by 31.3 percentage.
The major causes that effect to technology crime have 2 factors. The results
of this study, first, people choose shipping online because they prefer delivery a
good to their house. Second, the main problems, that cause by defrauding is low
quality of good. Third, technology crim preventing, people can avoid it by read a
condition of products before decide to buy it.
Keywords
Protect, Crim, Online product fraud
บทนา
ตั้งแต่การเกิดโลกาภิวัตน์จนถึงศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสามารถใน
การแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทั่วโลกกาลังมุ่งสู่กระแสของการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการ
กิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมความเป็นอยู่แม้แต่ด้านการเมื องการปกครอง
ล้วนมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างต่อระบบคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ในขณะเดียวกันภัยหรือด้านมืดจากเทคโนโลยีนั้นเกิ ดขึ้น
ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่จึงทาให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นตามมาอีกด้วย
จากการส ารวจของ Brandbuffet ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ า ปั จ จุ บั น “ประเทศไทย”
เป็นประเทศที่ ใช้เวลาต่อ วัน อยู่กั บ อินเทอร์เน็ตมากที่ สุดในโลก (รวมทุ ก อุป กรณ์ ) โดยเฉลี่ยอยู่ที่
9 ชั่วโมง 38 นาที ต่อ วัน การฉ้ อ โกงซื้อขายสิน ค้าออนไลน์ เป็น ภัย คุก คามไซเบอร์เป็ นอั นดั บ 2
ของประเทศไทย จากการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีแนวโน้มการกระทาความผิดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่ อเนื่อง
ทั้งนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและการบริการมากขึ้น โดยมีการพัฒนารูปแบบเพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งมีการ
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ซื้อขายสินค้าหรือขายของดังกล่าวผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายทางออนไลน์ โดย
เป็นการทาสัญญากันระหว่างผู้ซอื้ กับผู้ขาย ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นโดยต้องอาศัยข้อมูลที่นาเสนอ
ผ่านทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ โดยไม่ต้องมีการพบปะกันหรือติดต่อกับผู้ประกอบการโดยตรง และไม่
สามารถเห็นหรือสัมผัสตัวสินค้านั้นก่อนที่จะซื้อขายสินค้าได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยจากอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆด้าน จึงส่งผลกระทบให้เกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขาย
สินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าสาเหตุอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์เกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้างและมีแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุทาให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณี ฉ้อโกงการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์และ
2. เพื่ อศึกษาถึงแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในอาเภอเมื องสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จานวนประชากรทั้งหมด 54,274 คน โดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากร โดยใช้
วิธีก ารคานวณทางสถิติโดยคานวณจากสูตรของ ท่ าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน
บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ที่ระดับค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ เป็น
การเลือกตอบโดยการ (Check-List)
ตอนที่ 2 และ 3 เป็น คาถามเกี่ ยวกั บ สาเหตุ ที่ ท าให้เกิ ดอาชญากรรมฉ้อ โกงออนไลน์
ประกอบด้วย ด้านมูลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ และด้านมาตรการทางกฎหมาย และแนวทาง
การป้องกันอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านการลดโอกาส เป็นการเลือกตอบโดยการ
(Check-List) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั่วไปที่มีต่อสาเหตุและแนว
ทางการป้องกันอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ กรณีศึกษาอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีลักษณะ
เป็นคาถามปลายเปิด

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

357

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จ เสนอต่ออาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ทปี่ รึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญและนามาปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสมจ านวน 3 ท่ าน ที่ มี ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกั บ สาเหตุและแนวทางการป้ องกั น
อาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ เพื่อพิจารณาทั้งในด้า นเนื้อหาสาระและโครงสร้างคาถาม รูปแบบของ
แบบสอบถามตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีมีความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.973
การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย จ านวน 30 คน หลั ง จากนั้ น ท าการทดสอบหาความเชื่ อมั่ น
(Reliability) โดยการค านวณค่ าสั ม ประสิท ธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของบรอนบั ค
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมด 0.944
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามให้แก่ ป ระชากรกลุ่มตัวอย่าง รอเก็ บแบบสอบถามกลับ
ในทันทีและรวบรวมแบบสอบถามที่ได้คืนมา ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วนาแบบสอบถามดังกล่าวมาท าการแจกแจงข้อมู ล และวิเคราะห์ห าค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จ รูป SPSS Statistical (Package for Social Sciences) ที่มี ความสมบูรณ์นาไป
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย
การใช้ ส ถิติ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเ ชิง อนุ ม าณ (inferential Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทาการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัย
ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้กาหนดสถิติวิจัย ดังนี้ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจัย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3
อายุอ ยู่ร ะหว่าง 21-30 ปี มี จ านวน 226 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 56.5 ระดั บ การศึก ษาระดับ ต่ากว่ า
ปริญ ญาตรี มี จ านวน 203 คน คิดเป็น ร้อ ยละ 50.7 อาชีพนั ก เรียน/นัก ศึก ษา มี จ านวน 125 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.3
ด้านมูลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ ในภาพรวมมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (S.D.=0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดอยู่ใน
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ระดับมากที่สุดและมาก เมื่อเรียงตามล าดับ จากมากไปหาน้อยพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ย มากที่ สุด คือ
การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพราะมีการส่งสินค้าถึงที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (S.D.= 0.69) รองลงมา
คือ เลือกซื้อสินค้าได้ 24 ชั่วโมงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (S.D.= 0.74) และน้อยที่สุดคือ สามารถดูรีวิว
สินค้าทางออนไลน์ได้เหมือนไปเลือกซื้อเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (S.D.= 0.95)
ด้านมาตรการทางกฎหมาย ในภาพรวมมีปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 (S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัจจัยที่ ส่งผลทาให้เกิดอยู่ในระดับ มาก
เมื่อเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ในกรณีที่สินค้าเกิดความ
เสียหายหรือไม่ได้มาตรฐานยังไม่มีกฎหมายใดออกมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของผู้บริ โภค มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 4.04 (S.D.= 0.72) รองลงมาคือ เมื่ อเกิ ด ความเสีย หายแล้ว ไม่ ส ามารถติ ดตามผู้ก ระท า
ความผิดได้และยากต่อการนาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (S.D.= 0.68)
และน้ อ ยที่ สุ ดคื อ ไม่ มี ก ารเผยแพร่ข้ อมู ล ข่าวสารให้ ป ระชาชนได้ ท ราบ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ า กั บ 3.77
(S.D.= 0.63)
ด้านการลดโอกาส ในภาพรวมมีปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.07 (S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิด อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อ ยพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ย มากที่ สุด คือ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S.D.= 0.54) รองลงมาคือ มีมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทาความผิด
ในการฉ้อโกงสินค้าออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.70 (S.D.= 0.70) และน้อยที่สุดคือ ก่อนการซื้อสินค้า
ออนไลน์ต้องตรวจสอบเว็บไซต์ร้านค้าต่างๆหรือไม่ว่ามีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 (S.D.= 0.70)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
มูลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นสาเหตุทาให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณี
ฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า มูลเหตุจูงใจในการซือ้ สินค้าออนไลน์เป็นสาเหตุทา
ให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
ดูเงื่อ นไขก่ อ นตั ดสิน ใจซื้อ สิน ค้ าเป็ นแนวทางการป้ องกั น อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กรณีฉ้อ โกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นแนว
ทางการป้องกั นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขาย
ออนไลน์ : กรณีศึกษาอาเภอเมื องสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อภิป รายผลการศึก ษาโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ด้านมู ลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยผลการวิจัย พบว่า มู ลเหตุจูงใจในการซื้อ
สินค้าออนไลน์เป็นการตัดสินใจในการซื้อสินค้าโดยผ่านช่องทางออนไลน์โดยสามารถเปรียบเทียบ
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ราคาของสินค้าได้ง่ายมีความสะดวกสบายต่อการซื้อสินค้า มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เลือกซื้อสินค้าได้ 24
ชั่วโมง และมีบ ริก ารจัดส่งสินค้าถึงที่ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกั บ จุฑ ารัตน์
เกียรติรัศมี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่กล่าวว่า สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้อีกทั้งยังสามารถบอกถึงระดับความสาคัญในแต่ละปัจจัยว่า
ส่งผลกับการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจาหน่ายและการยอมรับ
เทคโนโลยีส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด ทั้งในเรื่ องแอพพลิเคชั่นมีสินค้าหลากหลายและตรงตาม
ความต้องการมีราคาสินค้าระบุชัดเจน มีสินค้าพร้อมส่งในทันทีนอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งครอบคลุม
ทุก พื้นที่มี ช่อ งทางการชาระเงินที่ หลากหลายรวมถึงความง่ายในการใช้งานและการประมวลผลที่
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยาของแอพพลิเคชั่นความพร้อมของแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้ สั่งซื้อสินค้าได้ทุก
ที่ทุกเวลาทาให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคานึงถึงเรื่องการ
ตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นสาคัญ
ด้านมาตรการทางกฎหมายในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยผลการวิจัย พบว่า มาตรการทาง
กฎหมาย เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ ก าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงและความเสียหายของ
ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐานยังไม่มีกฎหมายใดออกมาเพื่อ
คุ้มครองความเสี่ยงของผู้บริโภค และเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถติดตามผู้ กระทา
ความผิดได้และยากต่อการนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้ และไม่มีมาตรการหรือรูปแบบในการ
กาหนดโทษในการดูแลที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ อรุณรัตน์ เจริญศรีวงษ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัญ หากฎหมายเกี่ ยวกั บ ธุร กิ จการให้บ ริก ารอินเทอร์เน็ต ที่ ก ล่าวว่า มาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ สามารถให้ความคุ้ม ครองแก่ ผู้ให้บ ริการอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้บ ริการ
ได้มากเพียงพอ อันเนื่องมาจากไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะและการ
รวมอานาจไว้ในส่วนกลางเพียงอย่างเดียวขององค์กรกากับดูแลการให้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้
ยังมี ปัญ หาที่ ผู้ ให้ บ ริก ารอิ น เทอร์เน็ต ต้องรับ ผิ ดในฐานะตัวกลางที่ ให้ บ ริก ารทางเทคโนโลยีต าม
พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2
พ.ศ. 2560 อีกทั้งการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตยังมีความซับซ้อน และการระงับข้อ
พิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และยังสอดคล้อง
กับ ฐปนัท อาริยะกุล (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต ที่กล่าวว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตน้อย เพราะเหตุว่าผู้ซื้อ
ไม่ ไว้เนื้อเชื่อใจในการซื้อ สินค้าทางอินเทอร์เน็ต เพราะมี ปัญ หาหรือความเสี่ยงทางมาตรการทาง
กฎหมายในการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหลายประการ ได้แก่ ปัญหาการไม่มี การจดทะเบียน
ผู้ป ระกอบการธุรกิจทาให้ติดตามผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้รับผิดเป็นไปได้ยากปัญ หาการโดน
กรรมสิทธ์และการส่งมอบสินค้า ปัญหาการโฆษณาสินค้าที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง
ด้านการลดโอกาสในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยผลการวิจัย พบว่า แนวทางการป้องกั น
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญในการดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
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ต้องมีการตรวจสอบหรือการสอดส่องเว็บไซต์ร้านค้าต่างๆว่ามีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับใบอนุญ าตตามที่ กฎหมายก าหนด เมื่ อมี การจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องแล้วหน่วยงานรัฐและกฎหมายสามารถควบคุมได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ศลิษา ทองโชติ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคในการซือ้ ขายสินค้าและบริการทางสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่าวว่า การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
หากการซื้อขายสินค้าเกิดขึ้นโดยที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าหากได้รับความเสียหายอันเกิดจากการ
ซื้อขาย เช่น ชาระเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า ได้รับสิ นค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ตกลงกันไว้
สินค้าชารุดบกพร่อง ผู้ขายไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือไม่มหี ลักประกันใดๆ
ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคว่าเมื่อมีการซือ้ ขายเกิดขึ้นและมีการผิดสัญญาผู้บริโภคจะได้รบั การชดใช้อย่างไร
ไม่ มี ก ารออกกฎหมายใดๆขึ้ น มาเพื่ อ คุ้ ม ครองความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น ในการซื้ อ ขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นการซื้อขายที่มีรูปแบบเฉพาะและมีความเสี่ยงสูงควรออกกฎหมายให้มีการ
วางหลักประกันสาหรับชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคโดยกาหนดให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องวางเงินประกันก่อน เมื่อวางเงินประกันแล้ว
จึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนต่อหน่วยงานของรัฐและออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจได้ก่อนที่
จะเปิดเว็บไซต์เป็นผู้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหากไม่มีการวางเงินประกันก็ไม่สามารถจดทะเบียน
เพื่อประกอบธุรกิจได้ซึ่งสามารถขอรับเงินประกันที่จ่ายไว้คืนได้หากเลิกประกอบกิจการเมื่อองค์กร
ของรัฐได้รับหลักประกันดังกล่าวจากผู้ประกอบการแล้ว หากผู้บริโภคคนใดได้รับความเสียหายแม้ไม่
สามารถติดตามตัวผู้ขายได้ก็ ส ามารถนาหลัก ประกั นดัง กล่าวมาชดใช้ความเสียหายให้แก่ ผู้ซื้อได้
มาตรการดังกล่าวนี้รัฐจาเป็นต้องให้ความสาคัญเนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐทีต่ ้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กระบวนการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอื่นๆที่ส่งผลสาเหตุทาให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กรณีฉ้อโกงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และปัจจัยทางด้านอื่นๆที่ส่งผลทาให้เกิดแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ให้ดีมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีฉ้อโกง
การซื้อ ขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึก ษาอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในพื้นที่ อื่นๆหรือในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้ดีมากยิ่งขึ้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจั ย เชิ ง คุ ณ ภาพร่ วมด้ วยเพื่ อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เช่ น การ
สัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อ งวิถีชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการ
พัฒ นาอาชีพ ของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่ งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเป็ น
การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่
ส่วนใหญ่ ตั้ง หลั ก ปัก ฐานท ามาหากิ นดั้ง เดิม จากบรรพบุรุษ อาชีพส่ วนใหญ่ จ ะประกอบอาชีพ ท า
เกษตรกรรมตามครอบครัวเดิมตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนยาง สวน
ผลไม้ ท านา รับ จ้ าง เป็น ต้น นอกจากการท าการเกษตรกรรมแล้วมี ก ารค้าขายผลผลิตที่ แต่ล ะ
ครอบครัวปลูกและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนนามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อ นบ้านหรือนาไป
ขายในตลาดนัดภายในชุม ชน ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตเรียบง่ายมี การปฎิบัติภารกิจประจาวันอื่นๆภายใน
ครอบครัว ดูแลทาความสะอาดบ้านดูแลหลานเนื่องจากคนหนุ่มสาวในครอบครัวเดินทางไปทางาน
ในช่วงกลางวันและส่วนใหญ่อายุยืนแข็งแรงเนื่องด้วยอาศัยอยู่ในชุมชนที่ยังมีความเป็นธรรมชาติสูง
และใช้กิจกรรมทางศาสนาเช่น ประเพณีทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ทาบุญที่วัด สร้างความสุขทางใจและ
เป็นโอกาสให้เกิ ดการสร้างเครือ ข่ายร่วมกั นกั บ ผู้สูง อายุและคนในชุม ชนและหน่วยงานภาครัฐมี
บทบาทสูงต่อการสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่
คำสำคัญ
วิถีชีวิต เครือข่ายทางสังคม ผูส้ ูงอายุ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จังหวัดสงขลา
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ABSTRACT
The study of the daily lifestyle of the elderly and the creation of social
networks for career development of the elderly in the community of Thung Lan
Municipality Khlong Hoi Khong District Songkhla Province is a study using qualitative
methodology (Qualitative Research) The results showed that the elderly in most
areas set up their own livelihoods from their ancestors, most of them working in
agriculture based on the same family since the past. Occupation of agriculture,
rubber plantation, orchard farming, etc. In addition to farming, there is a trade of
products produced by each family and left from household consumption to be
exchanged between houses or sold in the local market. The elderly have a simple
way of life. There are other daily missions within the family. Take care of cleaning the
house, take care of the grandchildren, because the young people in the family travel
to work during the daytime and most of their longevity is strong because they live in
communities that are still highly natural and use religious activities such as Tradition
of Kathin, making merit at the temple, creating spiritual happiness and providing an
opportunity for networking with the elderly and people in the community and
government agencies to play a greater role in creating networks and improving the
quality of life of the elderly in the area.
Keywords
Lifestyle of the elderly social network, Thung Lan Municipality, Songkhla
Province.
บทนำ
สืบเนื่องจากมิติการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ (United Nations
Developmnt Program หรือ UNDP) ได้ก าหนดให้ท ศวรรษ 1990s เป็นทศวรรษแห่งการพัฒ นา
มนุษย์ (A Decade of Human Development) โดยได้วางแนวทางการพัฒ นาประเทศให้ประเทศ
สมาชิ ก ยึ ด “ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” (People-centered development) มี ก าร
กาหนดดัชนี วัดระดับ ความก้ าวหน้าในการพัฒ นาประเทศที่ เรียกว่า “ดัชนีการพัฒ นามนุษย์” ซึง
ประกอบไปด้วย 1.การมี ชีวิตที่ ยืน ยาว(Longevity) 2.อั ตราการรู้ห นัง สือ(Literacy) 3.อ านาจซื้ อ
(Purchasing Power parity) สรุปได้ว่าดัชนีการมีอายุยืนของประชากรในแต่ละประเทศควรมีก าร
พัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยของคนในด้านโภชนาการ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้านสุขาภิบาล เพื่อ
การพัฒนาประทศที่สูงขึ้นและประชาชนในประเทศจะมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวประกอบกับการ
สร้างอัตราการรู้หนังสือ เป็นตัวชี้วัดของประชากรตั้งแต่การสร้างอัตราการรู้ห นังสือตั้งแต่วัยเด็กไป
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวัยผู้สูงอายุเพื่อการสร้างอัตราประชากรที่รู้หนังสือและสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ นาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศนั้นๆและการสร้างความมั่นคง
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ทางเศรษฐกิจทั้ง ระดับ มหภาคและระดับ จุลภาคให้ประชาชนทุกวัยมีความสามารถในการครองชีพ
สามารถดารงชีพ อยู่ได้ โดยการเปรียบเที ยบค่าครองชี พเพื่ อสร้างโอกาสและอาชีพให้เกิ ดขึ้นกั บ
ประชาชนทุกวัยในสังคม(เสาวลักษณ์ สุขวิรัช ,2557) จากแนวคิดและคาอธิบายเบื้องต้นเป็นฐานคิดที่
ดีต่อการศึกษาในครั้งนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนามนุษย์ มนุษย์ต้องมีชีวิตที่ยืนยาว
จากในอดีตและมีความรู้ในการดารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นหลักการ
สาคัญที่ประเทศต่างๆควรนามากาหนดนโยบายหรือวิธีการพัฒ นาพลเมืองภายในประเทศตนในทุก
ช่วงวัย และการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาประชากรในวัยผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันทั่วโลกรวมไปถึง
สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้วนั่นเอง ควรมี การพัฒ นาคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมและสร้าง
อาชีพ ในชุม ชนแก่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ ดีก่อให้เกิดการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้สามารถพึ่ งพา
ตัวเองได้ โดยเริ่มต้นจากความสนใจในวิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน
อ าเภอคลองหอยโข่ ง จั ง หวั ด สงขลามี ลั ก ษณะเป็ น อย่ า งไร สื บ เนื่ อ งด้ ว ยบริ บ ทของพื้ น ที่ มี
ลักษณะเฉพาะเป็นพื้นที่ชานเมืองกึ่งเมืองกึ่งชนบทใกล้หัวเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้นั่ นคือ
อาเภอหาดใหญ่และใกล้เคียงกับ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ซึ่งบริบ ทพื้นที่ มีความน่าสนใจและมี
ความแตกต่างจากพื้ นที่ อื่ นๆ ประกอบกั บ การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒ นาอาชีพของ
ผู้สูงอายุนั้น เริ่มต้นในชุมชนต้องเล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและใช้เครือข่ายทางสั งคมนั้นอธิบายใน
มิติความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล
กลุ่ม องค์กรที่มีการจัดกิจกรรมคล้ายคลึงกันและขยายผลการทางานหรือแนวคิดไปสู่กลุม่ องค์กรอื่นๆ
เพื่อเสริมสร้างพลังในการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆโดยผ่านระบบการสื่อสารที่ทาให้
สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสในการรับรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อสร้างคุณค่าแห่ง
ความสัม พั นธ์ ความเท่ าเที ยม ความร่วมมื อ การต่อสู้ความขัดแย้ง การเชื่อมโยงที่ เป็นทั้ ง แนวคิด
หลักการ เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย(พระมหาสุทิตย์
อาภากโร,2548)จากคาอธิบายดังกล่าวของความหมายของเครือข่ายทางสังคมนามาสู่ความเข้าใจเพื่อ
ศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคมในด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาจากอดีตมาจนปัจจุ บันว่ามีลักษณะเช่นไร เครือข่ายทางสังคมการศึกษา
ในครั้งนี้ทาให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุเพื่อการนาข้อมูลไปใช้ป ระโยชน์ในด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่นการทาความเข้าใจวิถีชีวิตประจาวันผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนานโยบายทางด้านสาธารณสุข
หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุในอนาคตของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในลักษณะ
การวิจัยแบบปรากฏการณ์ วิท ยา (Phenomenological Approach) ซึ่ง เป็นการวิจัยเชิง คุณ ภาพ
รู ป แบบหนึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาปรากฏการณ์ ( Phenomenon or
Appearance) และประสบการณ์ ข องบุ คคลที่ ได้ ป ระสบมา(Lived Experience) และหรือ ก าลั ง
ประสบอยู่เป็นการท าความเข้าใจความหมายทั ศนะความรู้สึก เบื้องลึก ในจิตใจของผู้ที่ ป ระสบกั บ
ปรากฎการณ์ ห รือ เหตุก ารณ์ (วัน ทนา ถิ่ น กาญจน์ ,2552) ก าหนดเครื่อ งมื อในการวิจัย คื อ การ
สัม ภาษณ์ เชิงลึก (Indept interview) โดยสร้างแบบสัม ภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้างจากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง และการสังเกตแบบไม่ มี ส่วนร่วม (Non-participation
observation) การสนทนากลุ่ม(focus group discussion) พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ช่วยบันทึกและ
รวบรวมข้อมูล เช่น เครื่องอัดเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ แบบบันทึกภาคสนาม แบบบันทึกการสังเกต
ภาคสนาม ฯลฯ
ขอบเขตในกำรศึกษำวิจัย
1.ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
2.ขอบเขตผู้ให้ข้อมู ล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)จากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา โดยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูล หลัก กลุ่มที่ หนึ่งคือผู้สูงอายุในพื้นที่ จานวน 5 คน ผู้ให้
ข้อมูลกลุ่มที่สองคือผู้นาชุมชนทั้งที่เป็นทางการ 6 คน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าข้าม สาธารณสุขชุมชน และผู้นาชุมชนอย่างไม่เป็นทางการคือ ปราชญ์ชาวบ้าน
ขอบเขตเชิงเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดประเด็นการศึกษาในด้านวิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุและการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
จากการรวบรวมข้อมู ลเสร็จสิ้นตามกระบวนการที่ก ล่าวมาแล้ว เพื่อสร้างและจัดระบบ
ความรู้ให้เกิดเป็นองค์ ความรู้แล้วจัดระเบียบข้อมูลต่างๆเพื่อให้สามารถตอบกรอบการศึกษาที่ตั้งไว้
นาข้อ มู ล ดิบ เปลี่ ยนประเด็น หลั ก ให้ เป็ นรหั ส แยกแยะจัด กลุ่ม ข้อมู ล รวมทั้ ง เชื่ อมโยงข้อมู ล เป็ น
หมวดหมู่ วิเคราะห์จัดระบบข้อมูลแยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล นามาจัดกลุ่มความหมาย(Cluster of
meaning)แล้วหาความสัมพันธ์ของกลุ่มความหมาย(เบญจา ยอดดาเนิน -แอ็ตติกจ์,กาญจนา ตั้งชล
ทิพย์,2552)จากนั้นทาการตีความข้อมูล(Interpretation data)แล้วทาการตรวจสอบข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์สามเส้า(triangulation) จากการกลับไปสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผูผ้ ู้สงู อายุท่านอื่นในพื้นที่ในเวลา
ที่แตกต่างกันว่าข้อมูลการวิจัยยังคงเดิมหรือมีข้อมูล การวิจัยได้เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยได้ทาการเก็ บ
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ข้อมูลวิจัยในครั้งก่อนทาการตีความข้อมูลการวิจัย(Interpretation)ทาการสร้างข้อสรุป แบบอุปนัย
(Inductive) โดยการเขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหาของการ
วิจัย แล้วจึงเข้าสู่การพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษานาข้อมูลมาแยกแยะปัจจัย เงื่อนไขที่มีอิทธิพล
ต่อปรากฎการณ์ โดยอาศัยพื้นฐานทางแนวคิดทฤษฎีเข้าร่วมในการอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้น
ผลกำรวิจัย
ในประเด็นการศึกษาวิถีชีวิตประจาวันของผู้สงู อายุและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการ
พัฒ นาผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่ งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาจากการศึกษา
พบว่าในอดีตวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนทุ่งลาน ตาบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลานั้นส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลในท้องที่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธมากกว่าชาวไทยมุสลิม
มีบางส่วนที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัย เช่น เข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือมาเป็นเขยสะใภ้ของครอบครัวคนในพื้นที่
แล้วตั้งหลักปักฐานทามาหากิน อาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทาเกษตรกรรมตามครอบครัวเดิม
ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน
“ใช่เป็นคนในพื้นที่ 95 เปอร์เซ็น เป็นคนไทยพุทธเกือบหมด 100 เปอร์เซ็น ถ้าเป็นอิสลาม
ประมาณหนึ่ง”
จากการสัมภาษณ์คุณลุงพร(นามสมมติ) ผู้นาชุมชน
จากการศึกษาพบว่าเดิมที่ในอดีตในวัยหนุ่มสาวผู้สูงอายุบางคนได้ออกไปอาศัยนอกพื้นที่
โดยออกไปศึกษาเล่าเรียนหรือทางานนอกพื้นที่ในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ย้ายกลับมาทางานที่บ้านเกิดที่
เทศบาลตาบลทุ่ ง ลานในบั้ นปลายของชี วิต ผู้ สู ง อายุ เหล่า นี้ส่ วนใหญ่ จ ะประกอบอาชีพ ต่ างๆที่
หลากหลาย เช่น รับราชการครู หรือทาธุรกิจส่วนตัวในตัวเมืองหาดใหญ่แล้วกลับมาพักอาศัยในชุมชน
การเกษตรกรรมที่ ผู้สูงอายุท าในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรท าสวนมากกว่าท านาด้วยสภาพ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่มีที่ราบใกล้ภูเขา คือ ภูเขาวังชิงซึ่งเป็นภูเขาที่มีความสาคัญในพื้นที่และสภาพดินที่
เหมาะแก่การทาสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนผัก ฯลฯ วิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอยู่
อาศัยอยู่บ้านและมีที่ดินของตนเอง นอกจากการทาการเกษตรกรรมแล้วมีการค้าขายผลผลิตที่แต่ละ
ครอบครัวปลูกและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนนามาแลกเปลี่ ยนกันระหว่างเพื่อนบ้านหรือนาไป
ขายในตลาดนัดภายในชุมชน ซึ่งมีทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
“ใช่ๆ เป็นผู้สูงอายุส่วนมากเป็ นคนในพื้นที่เลยที่ดินของตนเองเพ หลักๆ ก็คือทาสวนส่วน
ใหญ่สวนยาง มีสวนผลไม้ประมาณ 10% บางหมู่บ้านก็มีปลูกผักกินเองกันทุกครัวเรือน บางทีก็เอามา
ขายที่ตลาดนัดรับผลผลิตตรงนั้น มีตลาดนัดหมู่ 4 หมู่ 8 ปลูกเองขายเอง หมู่ 4 มีทุกวันอังคาร หมู่ 8
มีวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ ส่วนมากผู้สูงอายุตรงนั้นแหละ เค้าจะปลูกผักกันในหมู่บ้านเอาไปแบ่งกันกิน
เหมือนบ้านนึงปลูกลูกเขือ บ้านนึงปลูกผักกาด เขาก็แลกกันกิน ปันกันกิน เหลือจากกินเขาก็เอาไป
ขายตลาดนัด แต่บางทีวันศุกร์เขาก็เอาของมาขายกันเองที่กลุ่มของผู้สูงอายุ”
จากการสัมภาษณ์คุณลุงมี(นามสมมติ) ผู้สูงอายุ
วิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุตื่นเช้าเข้าสวนถึงช่วงเทีย่ งถึงบ่ายเนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่
อาศัยเนื่องจากผู้สูงอายุอาศัยในชุมชนที่ยังคงมีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติและ
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ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ต้องทาในชีวิตประจาวัน เช่น การกรีดยาง ปลู กผักกินเองไร้ยาฆ่าแมลง ส่งผลทา
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาว
“ผู้สูงอายุส่วนมากยังตัดยางอยู่เหลย ทางานประจาวัน เช่น ปลูกผัก ทาเกษตรค้า ขายด้วย
แต่ส่วนมากจะทาเกษตร ผู้สูงอายุที่ 60-70 ปี ยังตัดยางได้เหลย”
จากการสัมภาษณ์คุณมานัง(นามสมมติ) ผู้นาชุมชน
ในส่วนกิจกรรมทางด้านศาสนาในชุมชนที่ผู้สูงอายุในชุมชนจะรวมตัวในโอกาสงานเทศกาล
การทาบุญหรือมีงานประจาปี งานวัด เป็นต้น ผู้สูงอายุแต่ละบ้านได้รวมตัวกันทาอาหารขนมผลไม้ ไป
เลี้ยงผู้คนที่มาร่วมงาน ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นจะมีศูนย์รวมกันที่วัดในชุมชน บางคนมีการบริจาคเงิน
ในลักษณะไปทาบุญเป็นการรวมตัวที่สร้างความสุขทางใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชนและเกิดเครือข่ายทาง
สังคมในชุมชนด้วย
“ผู้สูงอายุเค้าจะรวมกันในโอกาส เช่น มีงานประจาปี งานวัดที่ผ่านมาก็จะเป็นงานวัด งาน
กฐิน ทาบุญเดือนสิบ วันพระคือตอนนี้เขาเข้มแข็งแล้ว เหมือนมีงานกฐิน ผู้สูงอายุเขาจะตั้งกลุ่มไป
ช่วยวัด ทาหนมเลี้ยงคนไปวัด มีกิจกรรมอะไรเขาก็เข้มแข็ง เขาไม่ได้ใช้งบประมาณของวัดเลย แต่เอา
เงินของตัวเองจากการรวมตัวของผู้สูงอายุไปช่วย”
จากการสัมภาษณ์คุณมานัง(นามสมมติ) ผู้นาชุมชน
การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่าการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนของผู้สูงอายุมี
ลัก ษณะแบบอิ งเครือ ญาติที่ อ าศัย ในบริเ วณเดี ยวกั น จุน เจื อช่วยเหลือพึ่ ง พาซึ่ง กั น และกั น มี ก าร
แลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่มีส่วนน้อยที่อพยพ
ออกไปท ามาหากินนอกพื้ นที่มี การรวมตัวกันของผู้ สูงอายุในการสร้างเครือข่ายทาความรู้ จักกันใน
ลักษณะการบอกต่อเป็นทอดหรือเวลาเกิดเรื่องราวต่างๆภายในชุมชนมีการจับกลุ่มพูดคุยเล่ าถึงสาร
ทุกข์สุขดิบกันในชุมชน เห็นได้จากมีการรวมตัวกันในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลทาบุญประจาปี การ
ทอดกฐิน ฯลฯ ในปัจจุบันสภาพในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจากการศึกษาพบว่าหน่วยงาน
ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมและทางด้านอื่นๆแก่ผู้สูงอายุในชุมชนเช่น ด้านการศึกษา
และด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ เช่น องค์ก รส่วนท้ องถิ่น เทศบาล โรงพยาบาล
สุขภาพชุมชน ผู้นาท้องถิ่น
“ก็ตอนนี้ผู้สูงอายุหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้นแล้วปลูกผักกินเอง เขาจะมีกิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากที่เขามาโรงเรียนทุกวันศุกร์ที่มาก็จะมีกิจกรรมหลากหลายจะส่งเสริมในเรื่อง
สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ จริงๆจะมีพยาบาลอีกคนนึงของ รพสต.ที่เขามาขับเคลื่อนอยู่ก่อนหน้านี้”
จากการสัมภาษณ์คุณป้อม (นามสมมติ) เจ้าหน้าที่รัฐ
ในด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จากศึกษาพบว่าในอดีตมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมใน
การพัฒ นาอาชีพอยู่แล้วแต่ยังไม่มี รูปแบบที่ชัดเจนมี ในลักษณะพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ชุมชนผู้สูงอายุจะเป็นที่เคารพรัก ของลูก หลานและคนในชุมชน มี การแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในลักษณะแบบหลวมๆ แต่ในปัจจุบันมีภาครัฐเข้ามาพัฒนา
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และสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุและมีผลทาให้ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันเพื่อทากิจกรรมท
ที่หลากหลายในชีวิตประจาวัน ชุมชนให้ความสาคัญแก่ผู้สูงอายุส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในตนเองและมี
อาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพและสามารถดูแลตนเองได้ ผู้สูงอายุบางคนสามารถดูแลครอบครัวช่วย
เลี้ยงหลานแบ่งเบาภาระลูกหลานที่ออกที่ทางานนอกพื้นที่ หน่วยภาครัฐมีบทบาทอย่างมากที่ทาให้
เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและคนใน
ชุมชน
“จาก รพสต.ค่ ะ คื อ เริ่ ม แรกเขาจะเน้ น ไปทางด้ านสุ ข ภาพ หลั ง จากนั้ น รพสต.เขาจะ
ประสานงานกั บ ท้ อ งถิ่น โดยมี น้อ งอันเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง มาขับ เคลื่อนให้เป็นไป มาให้ความรู้ท าง
กฎหมายให้กับผู้สูงอายุ เพราะบางเรื่องเขาอาจจะไม่รู้ มีสอนเรื่องต่างๆ ให้สมาชิกทุกวันศุกร์ รวมไป
ถึงสถานที่ด้วย จัดเป็นโรงเรียน เป็นชมรม หลักๆ จะเป็นเรื่องสุขภาพ แล้วในเรื่องอาชีพล่ะครับ เมื่อ
รวมตัวกันแล้ว มี เช่น จักสาน ทาอาหาร ทาดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จากขวดพลาสติก”
จากการสัมภาษณ์คุณมา (นามสมมติ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตาบล
“ก็คือคนที่อยู่ชมรม จะมาอยู่โรงเรียนด้วย มาจากชมรม ก็คือสมาชิกที่อยู่ในโรงเรียนคือคน
ที่มาจากชมรมผู้สูงอายุ ในส่วนเทศบาลก็มีตัวแทนของพี่น้อง เราก็ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้ามา
เป็นสมาชิกชมรมได้ในวันที่ 15 เป็นวันเปิดรับสมัครสมาชิกไปในตัวกัน เหมือนผู้สูงอายุนั้น เขาก็จะมา
นั่งแล้วพูดว่าอยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆ จะได้มาชมรม คือรอคอยวันศุกร์ รอที่จะทากิจกรรม กิจกรรมใน
วันลอยกระทงอ่ะประทับใจมากเลย ผู้สูงอายุที่เขามีการแสดง ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลย เขาแต่ง
ชุดนัก เรียนขึ้นไปเต้นบนเวที ท ากระทงเอง เอาไปประกวดได้อันดับ 1 ทุก คนมี ความสุข ซึ่งถือว่า
ประสบความสาเร็จครับ เราก็พยายามชวนผู้สูงอายุคนอื่นเข้ามาร่วมในชมรม ก็พยายามหาวิธีที่ทาให้
เขารู้ว่าเข้ามาในชมชมรมแล้ว ไม่น่าเบื่อ ทางนักพัฒนาชุมชนกาลังดาเนินการเรื่องของหลักสูตรที่จะ
ให้สอดคล้องกับทางหน่วยงานข้างบนด้วย ส่วนที่ 2 ก็คือการปรับปรุงสถานที่หรือว่ารูปแบบต่าง ๆ
เราจะมีกิจกรรมเสริมตลอดทั้งปีครับ เช่น การเรียนลีลาศ การเชิญวิทยากรมาจากหาดใหญ่ กิจกรรม
กีฬา นี่จะเสนอไว้ตรงนี้ว่าจะส่งแข่งกีฬาผู้สูงอายุของจังหวัด เคยได้ไปแข่งกีฬาของอาเภอคลองหอย
โข่ง จะมี 4 ตาบล เขาจะมีการเดินพาเหรด แข่งกีฬา เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่นี่อ่ะ เขาจะชอบกิจกรรม
จะให้ความร่วมมือ เขากระตือรือร้น”
จากการสัมภาษณ์คุณเล็ก(นามสมมติ) ผู้นาชุมชน
อภิปรำยผลกำรวิจัย
วิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุใน
ชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา วิถีชีวิตประจาวันพบว่าคนในพื้นที่
ส่วนใหญ่ ตั้ง หลั ก ปัก ฐานท ามาหากิ นดั้ง เดิม จากบรรพบุรุษ อาชีพส่ วนใหญ่ จ ะประกอบอาชีพ ท า
เกษตรกรรมตามครอบครัวเดิมตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนยาง สวน
ผลไม้ ท านา รับ จ้ าง เป็น ต้น นอกจากการท าการเกษตรกรรมแล้วมี ก ารค้าขายผลผลิตที่ แต่ล ะ
ครอบครัวปลูกและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนนามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อบ้านหรือนาไป
ขายในตลาดนัดภายในชุม ชน ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตเรียบง่ายมี การปฎิบัติภารกิจประจาวันอื่นๆภายใน
ครอบครัว เช่น ดูแลทาความสะอาดบ้านดูแลหลานเนื่องจากคนหนุ่ม สาวในครอบครัวเดินทางไป
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ท างานในช่วงกลางวัน และส่วนใหญ่ อ ายุ ยืนแข็งแรงเนื่องด้วยอาศัยอยู่ในชุม ชนที่ ยัง มี ค วามเป็ น
ธรรมชาติสูงและใช้กิจกรรมทางศาสนาเช่น ประเพณีทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ทาบุญที่วัด สร้างความสุข
ทางใจและเป็นโอกาสให้เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมกั นกั บ ผู้สูงอายุและคนในชุม ชนสอดคล้องกั บ
การศึก ษากรกมล บารุงวัดที่ ศึกษาเรื่องสภาพและวิถีชีวิตผู้สูงอายุ :ศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุในจังหวัด
สมุ ท รปราการ(2544:101-102)ผลการศึ ก ษาสภาพและชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ เ กี่ ย วกั บ การด ารง
ชีวิตประจาวันและการดูแลสุขภาพอนามัย พบว่าผู้สูงอายุมีภารกิจที่ปฎิบัติอยู่เป็นประจาและที่ปฎิบัติ
ส่ ว นใหญ่ คื อ การท างานบ้ า น ถ้ า มี เ วลาว่ า งผู้ สู ง อายุ จ ะนิ ย มดู โ ทรทั ศ น์ ปลู ก ต้ น ไม้ เลี้ ย งสั ต ว์
นอกจากนั้นมีก ารสวดมนต์เป็นประจาและมีการดูแลสุขภาพได้ดีรู้จักเลือกรับ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ และในปัจจุบันมีภาครัฐเข้ามาพัฒนาและสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุและมีผล
ทาให้ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันเพื่อทากิจกรรมในชีวิตประจาวันชุมชนให้ความสาคัญแก่ผู้สูงอายุให้เห็น
คุณค่าในตนเองและมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลีย้ งชีพและสามารถดูแลตนเองได้ผู้สงู อายุบางคนสามารถ
ดูแลครอบครัวช่วยเลี้ยงหลานแบ่งเบาภาระลูกหลานที่ออกที่ทางานนอกพื้นที่ หน่วยภาครัฐมีบทบาท
อย่างมากท าให้เครือ ข่ายทางสังคมของผู้สูง อายุมี รูป แบบที่ ชัดเจนขึ้นและก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุและคนในชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ของพาร์สันที่อธิบายถึงกลุ่ม
สังคมประกอบไปด้วยองค์กรทางสังคมองค์กรทางสังคมต่างมีหน้าที่เฉพาะตัวที่ต้องทาหน้าที่ประสาน
เกื้อกูลซึ่งกันและกันเกิดการกระทาระหว่างกันทางสังคม(Social function) เมื่อเป็นหน้าที่ทางสังคมก็
ต้องเป็นการกระทาทางสังคม(Social action) ซึ่ง หมายถึงการกระทาของคนแต่การทาหน้าที่ ทาง
สังคมจะต้อ งประกอบด้วยการกระท าทางสั งคมอย่างน้อยสองการกระทาทางสังคม(ผู้กระท าและ
ผู้ถูกกระทา)เพื่ อ ให้สังคมเกิ ดความสงบสุขและดาเนินต่อไปได้คือผลของหน้าที่ (Product)(สัญ ญา
สัญญาวิวัฒน์,2550)เปรียบได้ว่าการพัฒนาชุมชนในด้านผู้สูงอายุและด้านอื่นๆในชุมชนทุ่งลาน ตาบล
ทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา และได้สอดคล้องกับการศึกษาของจารุชา พานนท์ ได้ศึกษา
เรื่องความต้องการและแนวทางการจัดสวั ส ดิก ารผู้สูง อายุในเขตเทศบาลตาบลสตึก อาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่องค์กรภาครัฐได้พัฒนาชุมชนที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลสตึ ก อ าเภอสตึ ก จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ได้ ส นั บ สนุ น และพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย
รักษาพยาบาลการให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ด้านนันทนาการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาจัดให้เกมีการพบปะกันระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจกรรมที่เป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่ผู้สูงอายุ องค์กรภาครัฐจึงมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชน ประโยชน์จ ากการศึก ษาในครั้งนี้ ทาให้ท ราบถึงวิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุและคนชุมชน
เทศบาลทุ่งลาน ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์ก รไม่แสวงหากาไร องค์กรการพัฒนาของเอกชน ฯลฯ ที่สามารถนา
ข้อมูลไปใช้ประกอบการกาหนดนโยบายและวางแผนการทางานที่เข้าใจถึงบริบทของชุมชนและผู้คน
ในชุมชนและก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่ว มมือต่อการพัฒนาและการเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของผู้สูงอายุในชุมชน ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาต่อยอดในเรื่องของความต้องการของผู้สงู อายุและ
กลุ่มบุคคลด้อยโอกาสในชุมชนและสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการพัฒนามนุษย์และสังคม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้และเปรียบเทียบการใช้บริการสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต ศึก ษาปัญ หาและเปรียบเที ยบปัญ หาการใช้บ ริก ารสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และ
แนวทางในการส่งเสริม การใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึก ษามหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 365 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. การใช้ บ ริก ารสารสนเทศบนอิน เทอร์ เน็ ต ของนั ก ศึก ษามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จังหวัดปทุ มธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความถี่ในการใช้บริการ
สารสนเทศบนอิ น เทอร์ เน็ ต จ านวน 5 วัน /สั ป ดาห์ โดยใช้ แ ต่ ล ะครั้ง 5-7 ชั่ว โมง/วัน ผ่ านทาง
โทรศัพท์มือถือ และได้รับสารสนเทศที่ ตรงต่อความต้องการ สาหรับการเปรียบเทียบการใช้บริการ
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการใช้บริการสารสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาเกีย่ วกับการไม่
ทราบวิธีการค้นหาที่ถูกต้อง รองลงมา ได้แก่ แหล่งสารสนเทศไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ และสารสนเทศไม่
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สาหรับการเปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี ปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิน การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต จัดทาคู่มือแนะนาการใช้บริการ
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต สรรหาแหล่งสารสนเทศใหม่ด้วยการสร้าง หรือเพิ่ม แหล่งสารสนเทศให้
เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และสารวจแหล่งสารสนเทศที่เป็นเป้าหมายของผู้ใช้บริการ
แล้วแจ้งความเห็นไปยังแหล่งที่เกี่ยวข้องให้ทาการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น
คาสาคัญ
บริการสารสนเทศ, อินเทอร์เน็ต
ABSTRACT
This research had objectives to study usage and to compare the usage of
information services on the internet, to study problems and to compare the problem
of using information services on the internet and to find guidelines for promoting the
usage of information services on the internet of students of Valaya Alongkkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani province. This was a
survey research using questionnaires in collecting data from sample groups consisting
of 365 people. From the research result, it was found out as follows:
1.For using information services on the internet of students of Valaya
Alongkkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani province,
most sample groups had the frequency of using information services on the student
for 5 days/week, each time for 5 -7 hours/day through mobile phones and they
obtained information which they wanted. For comparing the use of information
services on the internet, it was found out that for sample groups with different
statuses, using information services on the internet showed no differences with
statistical significance at the .05 level.
2. For the problem of using information services on the internet of students
of Valaya Alongkkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani
province, it was found out that most sample groups had the problem of not knowing
how to conduct correct searches. This was followed by the problem of not having
enough information sources available for users and information not meeting the
needs of users. For comparing the use of information services on the internet, it was
found out that for sample groups with different statuses, having the problem of using
information services on the internet showed no differences with statistical
significance at the .05 level.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

373

3 . Suggestions: The University should assign related agencies to conduct a
workshop training in order to give advice for using information services on the
internet, to prepare a handbook advising the usage of information services on the
internet, to provide new information sources by building or increasing information
sources to be enough for users to use the service. Moreover, information sources
which are the target of users should also be explored. Then, opinions must be
reported to the related source so that the content will be more updated.
Keywords
Information service, Internet
บทนา
เนื่อ งจากในปัจ จุบั นการสืบ ค้ นสารสนเทศมี ความส าคัญ ต่ อการเรียนรู้ การนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การทางานและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นกระบวนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ได้มีการบันทึกและเผยแพร่ไว้ในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วิธีค้นหาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ รวดเร็ว ครบถ้วน และ
ตรงต่อความต้องการ
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีผู้คนกล่าวถึง เนื่องด้วยคุณสมบัติหลายประการ คุณสมบัติ
หลักที่สาคัญ ได้แก่ การบริการข้อมูลข่าวสารหลากหลายรูปแบบและการเติบโตของเครือข่ายที่มอี ัตรา
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว อิ นเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายซึ่งเป็นที่ ร วมของเครือข่ายย่อย ๆ กล่าวคื อ
เครื อ ข่ ายของข่ าย (Network of Network) ซึ่ ง สื่ อ สารกั น ได้ โ ดยใช้ โ ปรโตคอลแบบที ซี พี / ไอพี
(TCP/IP) ทาให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันเมื่อนามาใช้ในเครือข่ายแล้วสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
(วาสนา สุขกระสานติ, 2541: 28-29) และอินเทอร์เน็ตยังเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา นอกจากนั้นผู้ใช้
ยังสามารถค้นหาข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านบริการต่าง ๆ บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น บริการโกเฟอร์ (Gopher) อาร์ชี่ (Archie) เวยส์ (WAIS) เพื่อค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ บริการเทลเน็ต (Telnet) เพื่อสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดต่าง ๆ และบริการเวิล์ดไวด์เว็บ (WWW)
เพื่อค้นหาข้อมูลในรูปของไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) เป็นต้น (น้าทิพย์ วิภาวิน, 2542: 134)
ด้วยคุณสมบัติและลัก ษณะของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
ที่สุดของโลก เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ไร้พรมแดน สามารถตอบสนองความต้องการออกมาทั้งในรูปแบบ
ที่เป็น รูปภาพ ข้อมูล เสียงอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ งต่อผู้ให้
โดยเฉพาะบรรณารักษ์ผู้ให้บ ริการสารสนเทศต่อผู้ใช้ห้องสมุดโดยตรง ได้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์
เป็นต้น ในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทักษะการสืบค้นสารสนเทศจึงถือเป็นทักษะที่สาคัญและ
จาเป็นสาหรับการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนจาเป็นต้องสืบค้น
สารสนเทศเชิงลึก เพื่อนามาประกอบในการศึกษา หรือการทารายงานการค้นคว้า
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ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการ
ใช้และปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของ แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้และเปรียบเทียบการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 365 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย หลัง จากเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ท าการวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การคานวณหาเชิงพรรณนา และใช้สถิติ ค่าที ค่าเอฟ และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของเชฟเฟ
ในเชิงเปรียบเทียบ
ผลการวิจัย
การใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ด้านของความถี่ในการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เข้าใช้บริการ สูงสุด จานวน 5 วัน/สัปดาห์ จานวน 210 คน (ร้อยละ 57.5) และต่าสุด จานวน 2 วัน/
สัปดาห์ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.3)
ด้านระยะเวลาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้
ระยะเวลาการใช้บ ริก ารในแต่ล ะครั้ง 5-7 ชั่วโมง/วัน จ านวน 270 คน (ร้อยละ 74.0) และต่าสุด
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน จานวน 4 คน (ร้อยละ 1.1) กับระยะเวลา มากกว่า 10 ชั่วโมง/วัน
จานวน 4 คน (ร้อยละ 1.1)
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ด้ า นเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศบนอิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้โทรศัพท์มือถือ จานวน 362 คน (ร้อยละ 99.2) และใช้คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล จานวน 3 คน (ร้อยละ 0.8)
และผลในการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตรงต่อความต้องการ จานวน 355 คน (ร้อยละ 97.3) และไม่ตรงต่อความต้องการ จานวน 10 คน
(ร้อยละ 2.7)
ปัญ หาการใช้บ ริก ารสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้บริการ
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ทราบวิธีการค้นหาที่
ถูก ต้อ ง (x= 3.31, s.d.= 0.68) สูงที่ สุด รองลงมา ได้แก่ แหล่งสารสนเทศไม่ เพียงพอต่อผู้ใช้ (x=
2.59, s.d.= 0.55) และสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (x= 2.57, s.d.= 0.52)
การเปรียบเทียบการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีสถานภาพ (ได้แก่เพศ ชั้นปี คณะ) แตกต่าง
กัน ในด้านของความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ และผลในการใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ และผลในการใช้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี ปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
การใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด้านของความถี่ในการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ สูงสุด จานวน 5 วัน/สัปดาห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของลัด
ดา บุญ เปลี่ยนพล (2554) ที่ พ บว่า ความถี่ในการเข้าใช้บ ริก ารของนั ก ศึก ษาจ านวน 2-5 ครั้งต่ อ
สัป ดาห์ ด้านระยะเวลาการใช้บ ริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้
ระยะเวลาการใช้บริการในแต่ละครั้ง 5-7 ชั่วโมง/วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา บุญเปลี่ยน
พล (2554) ที่ พ บว่า ระยะเวลาในการเข้าใช้บ ริก ารของนัก ศึก ษาจ านวน 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง ด้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้
โทรศัพ ท์ มื อ ถือ มากกว่าการใช้ค อมพิ วเตอร์ส่วนบุ คคล และผลในการใช้ บ ริก ารสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้สารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการ มีเพียงจานวน
เล็กน้อยที่ได้สารสนเทศไม่ตรงต่อความต้องการ
ปัญ หาการใช้บ ริก ารสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้บริการ
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สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ทราบวิธีการค้นหาที่
ถูกต้อง สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ แหล่งสารสนเทศไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ และสารสนเทศไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกติมาส ดิลกมธุรส (2547) ที่พบว่า ปัญหาการขาดทักษะ
และประสบการณ์การใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และงานวิจัยของวีรนุช สูตรกระโทก (2552) ที่
พบว่า ปัญหาการจัดเก็บสารสนเทศไม่เป็นระบบส่งผลให้สืบค้นยาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
โกวิทย์ ทะลิ (2551) ที่พบว่า ปัญหาความล่าช้าของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ การขโมยข้อมูล ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ และปัญหาด้านภาษา
การเปรียบเทียบการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีสถานภาพ (ได้แก่เพศ ชั้นปี คณะ) แตกต่าง
กัน ในด้านของความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ และผลในการใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี ความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ และผลในการใช้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากสถานภาพดังกล่าวไม่ได้มีอิทธิพลต่อการ
ใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพล ธันวานนท์ (2550) ที่พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี เพศต่างกันไม่ มี ผลต่อความต้องการใช้ส ารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
งานวิจัยของโกวิทย์ ทะลิ (2551) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ชั้นปี และคณะที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
การใช้ประโยชน์จ ากสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ส อดคล้องกั บงานวิจัยของณัฐพล
ธันวานนท์ (2550) ที่ พ บว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี คณะต่ างกั นมี ผ ลต่ อความต้องการใช้ ส ารสนเทศบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และงานวิจัยของลัดดา บุญเปลี่ยนพล (2554) ที่พบว่า เพศ และคณะมีผลต่อ
การใช้สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
และการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศบนอิ น เทอร์ เน็ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี ปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากสถานภาพของนักศึกษาไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
ปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่านักศึกษาจะมีสถานภาพแตกต่างกันอย่างไร ต่าง
ก็มีปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ ให้ ก ารใช้บ ริก ารสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึก ษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลมากขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย ควร
ดาเนินการ ดังนี้
1. สืบเนื่องจากนักศึกษาไม่ทราบถึงวิธีที่ถูกต้องในการค้นหาสารสนเทศที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัด
ให้มี หรือเพิ่มการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนาการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โดยต้อง
ทาประจาสม่าเสมอให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งหลาย
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2. มหาวิท ยาลัย ควรให้ ห น่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง สรรหาแหล่ ง สารสนเทศใหม่ เป็ น ประจ า
สม่าเสมอ ด้วยการสร้าง หรือเพิ่มแหล่งสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
3. ผู้ใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์ยังประสบปัญหาการได้รับ สารสนเทศที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดทักษะในการใช้บริการสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยต้องจัดทาคู่มือ แนะนาการใช้บริการสารสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ตควบคู่การฝึกอบรม
4. แหล่งสารสนเทศที่ให้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ไม่ทันสมัย มหาวิทยาลัยอาจทา
การสารวจแหล่งสารสนเทศที่เป็นเป้าหมายของผู้ใช้บริการ แล้วแจ้งความเห็นไปยังแหล่งที่เกี่ยวข้อง
ให้ทาการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของทั้ ง
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตให้เกิดสูงสุดต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลของการศึกษาพบว่า การวางแผนมีระบบขั้นตอนในการดาเนินการอย่าง
ชัดเจนการจัดการโครงการมีการแบ่งคณะทางานเป็นกลุ่มเพื่อรับผิดชอบในแต่ละคดี มีการจัดการ
องค์การที่เป็นระบบ การสั่งการมีการตั้งคณะทางานพิเศษขึ้นโดยมีการประสานงานจากหน่วยงาน
ภายนอกมาเป็นระบบขั้นตอน ส่วนผู้บังคับบัญชามีภาวะความเป็นผู้นา มีความรู้ในอานาจและหน้าที่
สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การสืบสวนคดีในกรณีต่างๆสาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย และสุดท้ ายคือการกากับควบคุม ในการดาเนินงานภายในของกองคดีการค้ามนุษย์ กรม
สอบสวนคดีพิ เศษ จะอยู่ในระเบียบของกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ วางเอาไว้ ส่วน
ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการดาเนินการ คือ การคัดแยกผู้เสียหาย อุปสรรคด้านภาษา หรือ
งบประมาณที่ ไม่ เพี ยงพอก็ อ าจท าให้เกิ ดอุป สรรคในการปฏิบัติ งานได้ โดยเฉาะด้านกาลงพลที่ ไม่
สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่
คาสาคัญ
กระบวนการ, การค้ามนุษย์, กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ABSTRACT
This article aims to examine the operations of the Armed Trafficking in
human trafficking cases. DSI and to study the issue. Obstruction of official duty in the
operational aspects of combating trafficking of human trafficking crimes division.
Department of Special Investigation This study is a qualitative the study obtained
data from the Documentary Study and In-depth Interview researchers have taken the
theory, process management POCCC of Henri Fayol divided into 5 million at which
the procedure is 1.Planning 2. Organizing 3. Commanding 4. Coordinating 5.
Controlling. The control determines the guidelines for the purpose of research.
Planning a step in the implementation of project management is clearly divided into
working groups responsible for each case. The organization is managed. The
command has set up a special working group is coordinated by an outside agency is
a step system. The supervisors have leadership. Have knowledge of the functions
and powers. Can tackle the immediate problems as well. The investigation in the
case of completing the goals. Finally, the regulatory controls in operation within the
Division of Human Trafficking. Department of Special Investigation Be in a mess of
regulations so as to follow the roadmap laid out. The barriers of the process is to
separate the victim. Language barriers Or the budget is not enough, it can cause
difficulties in operation. The break down clutching his side could not cover all areas.
Keywords
Processes, Human Trafficking, Special Investigation Department (DSI)
บทนา
การค้ามนุษ ย์เ ป็น ปัญ หาระดั บ ชาติที่ ทั่ วโลกต่างตระหนั ก ถึ งอั นตรายและความส าคั ญ
เนื่องจากเป็นต้นเหตุนาไปสู่ปัญหาอีกมากมายหลายอย่างตามมา มีผู้คนหลากหลายประเทศจากทุก
มุม โลกต้อ งถูก แสวงหาประโยชน์และถูก ละเมิดสิท ธิม นุษยชนมากมาย อีกทั้ ง ยังต้องสูญ เสียชีวิต
ร่างกายและจิตใจ ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ชุมชนและสังคมเป็นวงกว้างต้นเหตุนาไปสูป่ ัญหาอีก
มากมายหลายอย่างตามมา อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรม การค้าประเวณี การลักลอบเข้าเมือง หรือ
แม้แต่กระทั่งยาเสพติด ซึ่งแต่ละปัญหาถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอย่างยิ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าการค้า
มนุษย์มิใช่กระบวนการที่กระทาแต่ภายในประเทศเท่านั้น ยังมีการกระทาต่อประเทศที่ 2 และที่ 3
เรียกได้ว่า เป็นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแท้จริง ประเภทการค้ามนุษย์ อันดับหนึ่งคือ การค้ามนุษย์
รูป แบบที่ พ บเห็น ได้แก่ การบริก ารทางเพศ (การค้าบริก ารทางเพศ), การใช้แรงงานเยี่ยงทาส
(การค้าทาส), การขอทาน, การรับจ้างแต่งงานและการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย และจากปัญหานี้
เองทาให้นานาประเทศเล็งเห็นถึงผลกระทบที่ตามมาจึงได้ร่วมมือกันกว่า 120 ประเทศ ลงนามในพิธี
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สาร Palermo หรืออนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านด้านอาชญากรรมข้ามชาติในปี พ.ศ. 2543
อีกทั้งยังมีกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act : TVPA) อีก
ด้วย โดยภายใต้กฎหมาย TVPA จะมีการจัดระดับจากการประเมินสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ใน
แต่ละปีของประเทศต่างๆอีกด้วยซึ่งแต่ละระดับมี ดังนี้
ลาดับ

ส่วนสาคัญ

ระดับที่ 1
(Tier 1)

ประเทศที่ ด าเนิ น การสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานขั้ น ต่ าตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และ
การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์

ระดับที่ 2
(Tier 2)

ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา
แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข

ระดับที่ 2 ซึ่งต้อ งจับ ตามองเป็นพิเศษ คล้ายกับ Tier 2 โดยมี จานวนเหยื่อการค้ามนุษย์
(Tier 2 Watch เพิม่ ขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามดาเนินการต่อต้าน
List)
การค้ามนุษย์
ระดับที่ 3
(Tier 3)

ระดับต่าสุด หมายถึงประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกาและไม่มีความพยายามแก้ไข

ที่มา : Academic Focus โดย สานักวิชาการ,สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2558 : 9
ซึ่งการจัดระดับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประเทศต่างๆในรัฐบาลนั้นๆได้เล็งเห็นถึงปัญหา
การค้ามนุษย์มากน้อยเพียงใดและอีกทางหนึ่งก็เพื่อให้ประเทศนั้นๆเร่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้ได้
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น เพราะนานาประเทศล้วนจับตามองอยู่เพื่อความน่าเชื่อถือต่อสายตาประชาคมโลก
ของประเทศชาติตน
สาหรับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐต่างให้ความสาคัญ อีก
ทั้งยังถูกต่างประเทศจับตามองเป็นพิเศษจากระดับทีไ่ ทยได้รับในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 2
(Tier 2) ซึ่งขึ้นมาจากระดับ 2 จับ ตามอง (Tier 2 watch list) แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามที่จ ะ
ขจัดปั ญ หาการค้ามนุษ ย์ดัง กล่าว แต่เนื่ องจากประเทศไทยเป็น ประเทศต้นทาง ปลายทาง และ
ทางผ่านการค้ามนุษย์ทาให้ยากต่อการที่จะขจัดปัญหาทั้งหมดได้ในเวลารวดเร็ว
จากข้อมูล ในปี 2558 ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติถึง 4 ล้านคน คิดเป็น 5.76% ของ
ประชากรทั้งหมด โดยในจานวนนี้ราว 90% มาจากกัมพูชา เมียนมา และลาว มีจานวน 4-23% ที่เข้า
ประเทศอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากช่องทางเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลับลอบ
เข้าเมืองผ่านกระบวนการค้ามนุ ษย์ จึงเป็นอีกปัจจัยที่ทาให้ผู้โยกย้ายถิ่นเลือกที่จะเข้าเมืองอย่างผิด
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กฎหมาย อย่างไรก็ตามผู้อพยพที่เข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย เมื่อเข้ามาแล้วก็ยังคงสถานะของผู้
เข้าเมืองผิดกฎหมาย ผู้อพยพเหล่านี้มักต้องตกเป็นเหยื่อจากการถูกหลอก ถูกกรรโชก ต้องเผชิญกับ
ความรุนแรงและถูกแสวงหาประโยชน์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ความเสี่ยงเหล่านี้จะทวีขึ้นในกลุ่ม
ผู้อพยพที่เป็นเด็ก
ซึ่งปัจจัยหลักที่ทาให้คนโยกย้ายถิ่นฐานหรืองานที่ทาจนทาให้เข้าไปอยู่ในขบวนการและตก
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ก็คือความยากจนข้นแค้นและการถูกหลอกลวงเป็นพื้นฐานสาคัญบ่งบอก
ถึงปัญหาภายในประเทศในการจัดการควบคุมเหลื่อมล้าทางสังคมที่ยังไม่ได้คุณภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ
และการไม่ มั่นคงทางการเมื องล้วนแล้วแต่เอื้ออานวยให้กระบวนการค้ามนุษย์กระท าการได้เป็น
ผลสาเร็จดังเช่น การค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานที่ป ระเทศไทยได้ประสบปัญ หาจนถูก
ต่างประเทศกดดันอย่างหนักก็คือการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทย จนทางรัฐบาลต้อง
เร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงจะสามารถผ่านการถูกกดดันได้ อีกปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยประสบ คือการ
ค้าประเวณีมีทั้งที่เป็นวงจรใหญ่และวงจรเล็กถึงแม้จะถูกขจัดไปแต่ก็ไม่สามารถทาให้ หมดสิ้นไปได้
อย่างแท้จริง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี ความสนใจเกี่ยวกั บการศึก ษากระบวนการดาเนินงานด้านปราบปราม
การค้า มนุ ษ ย์ จึง เลื อ กกองคดี ก ารค้ ามนุ ษ ย์ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษเพราะเป็ น หน่ วยงานส าคั ญ
หน่วยงานหนึ่งที่มีห น้าที่รับ ผิดชอบต่อ คดีที่ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ว่าในหน่ วยงานมีวิธีการและ
ขั้นตอนโดยรวมดาเนินการอย่างไรบ้าง รวมทั้งต้องการจะศึกษาปัญหา อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการดาเนินงานการปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวน
คดีพิเศษว่าไปในทิศทางไหนอย่างไร
โจทย์วิจัย
กองคดี ก ารค้ า มนุ ษ ย์ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษมี ก ระบวนการในการบริ ห ารด้ า นการ
ปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์อ ย่ างไรและปั ญ หา อุป สรรคของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิ บัติ ง านด้ านการ
ดาเนินงานการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินงานด้านปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. เพื่ อศึก ษาปัญ หา อุ ปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการดาเนินงานการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การเลือ กกลุ่ม ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษาใช้วิธีการ สุ่ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองคดีการค้ามนุษย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษจานวน 4 ท่าน
ผู้วิจัยดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและเป็นคาถามแบบปลายเปิ ดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
เปิดโอกาสให้ผู้สัม ภาษณ์ ได้ตอบคาถามอย่างอิส ระ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็ม ที่ โดยจะ
สัม ภาษณ์ เกี่ ยวกับ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติห น้าที่ ด้านการแก้ ไขปัญ หาการปราบปราม
การค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แบบสอบถามประกอบไปด้วยคาถามหรือข้อความ 2 ส่วน
ดังต่อไปนี้
1. การสัมภาษณ์ ซึ่งประเด็นสาคัญของการสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้
1.1 สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานด้านปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดี
การค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไร
1.2 ปัญหา อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์
ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีก ระบวนการการบริหารจัดการ POCCC ของ เฮนรี่ ฟาโยล ที่ ได้
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจัดการองค์การ (Organizing) 3.การสั่งการ
(Commanding) 4.การประสานงาน (Coordinating) 5.การควบคุม (Controlling) โดยนามาเป็น
ตัวกาหนดแนวทางในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
โดยผู้ วิ จั ย จะใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบ (Componential Analysis) มา
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นี้มาประมวล แยกแยะ เป็นส่วนๆของทฤษฎีกระบวนการการ
บริหารจัดการ POCCC ของ เฮนรี่ ฟาโยล ที่ได้นามาเป็นตัวกาหนดคาถามการวิจัยดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการในการปราบปราม
การค้ามนุษย์ โดยจะศึกษาจากคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีก ารค้ามนุษ ย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษมาแยกแยะ วิเคราะห์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นกระบวนการต่างๆอย่างชัดเจน
2. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยจะนาคาตอบจาก
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ มาวิเคราะห์เพื่ อคัดเลือกปัญ หา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ว่ามีปัญหาสาคัญ
อะไรบ้างและมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขอย่างไร เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ไข
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารของนักวิจัยต่างๆและการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นามาเป็นตัวกาหนดกรอบแนวคิดของ “กระบวนการดาเนินงานด้านการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ”
1. การวางแผน (Planning)
จากการสั ม ภาษณ์ เ จ้าหน้าที่ ของกองคดีความมั่ นคง กรมสอบสวนคดีพิ เศษ พบว่า
กระบวนการในการดาเนินการของกองคดีค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการว่างแผนและมีระบบ
ขั้นตอนในการดาเนินการอย่างชัดเจน มีการแบ่งคณะทางานเป็นกลุ่มเพื่อรับผิดชอบในแต่ละคดี โดย
การดาเนินงานจะเริ่มขึ้นได้เมื่อมีผู้ร้องทุกข์/ผู้เสียหาย/ภาครัฐ หรือ NGOs แจ้งการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น อธิบดีมีอานาจรับเป็นคดีได้โดยไม่ต้องผ่านบอร์ดคณะกรรมการคดี
พิ เ ศษโดยอาศั ย อ านาจตามบั ญ ชี ท้ า ยที่ ก าหนดจึ ง เริ่ ม ด าเนิ น การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เข้ า
องค์ประกอบความผิดที่กาหนดไว้หรือไม่ เริ่มแรกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นจะต้ องทาการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ามีการกระทาผิดหรือเชื่อได้ ว่ามีการกระทาผิดหรือมีแนวโน้มว่ามีการ
กระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยจะมีการขออนุมัติเป็นเลขสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลว่ามีการกระทาผิดหรือไม่ มีผู้เสียหายหรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ ว่ามีการกระทาผิดหรือไม่ อย่าง
ในเรื่องการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้นจะต้องมีการพิสูจน์เจตนาพิเศษหากตรวจสอบพบว่า
กระทาผิดจริงจึงจะขอออกคดีเลขพิเศษได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอานาจในการสอบสวนคดีพิเศษโดยใช้
ประกอบร่วมกับอานาจของ พระราชบัญญัติการป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกหมายค้น หมายจับเพื่อให้ผู้กระทาผิดเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายสู่ขั้นตอนชั้นศาล โดย
ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดี คือ ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์
ปัญ หาและอุป สรรคของกระบวนการดาเนินการที่ มั ก จะพบบ่อยๆ คือ การคัดแยก
ผู้เสียหายเพราะในบางกรณีอาจมีกฎหมายจากัดในด้านต่างๆที่ไม่อาจเอาพยานหลักฐานมาได้ หรือ
เกิดจากตัวผู้เสียหายเอง กล่าวคือ ไม่ให้ความร่วมมือในขั้นตอนการดาเนินงานระหว่างการสอบสวน
อาทิ เช่น ผู้เสียหายเป็นต่างด้าวจะเดินทางกลับ ประเทศอย่างเดียวโดยไม่ ให้ความร่วมมื อใดๆกั บ
เจ้าหน้าที่ หรืองบประมาณที่ไม่เพียงพอก็อาจทาให้เกิดอุป สรรคในการปฏิบัติงานได้ โดยเฉาะด้าน
กาลังพลที่ไม่สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่ และสุดท้าย คือ อุปสรรคด้านภาษา เนื่องจากในการคัด
แยกเหยื่อของเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องกักเป็นหลักและผู้ต้องกักก็ไม่ใช่คนไทยจึงทาให้
เกิดปัญหาในการสื่อสาร
2. การจัดการองค์การ (Organizing)
จากการสัมภาษณ์พบว่ารูปแบบและโครงสร้างการจัดการองค์การของกรมสอบสวนคดี
พิเ ศษ ประกอบไปด้ วย อธิบ อดี ก รมสอบสวนคดี พิ เศษ รองอธิ บ อดีก รมสอบสวนคดีพิ เศษและ
หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษอีก 22 หน่วยงาน และหนึ่งในนั้นก็คือกองการค้ามนุษย์ที่
ผู้วิจัยทาการลงพื้นที่สมั ภาษณ์ โดยกรมสบสวนคดีพิเศษ ได้แบ่งโครงสร้างกองคดีการค้ามนุษย์ ไว้ดังนี้
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โครงสร้างกองคดีการค้ามนุษย์
ผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์
รองผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์
ผู้อานวยการ
ส่วนคดีการค้ามนุษย์ 1

ผู้อานวยการ
ส่วนคดีการค้ามนุษย์ 2

รองผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์
ผู้อานวยการ
ส่วนคดีการค้ามนุษย์ 3

ส่วนอานวยการคดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างกองคดีการค้ามนุษย์ มีผู้บริหารเป็นผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ค่อยกากับ
ดูแล มีรองผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ 2 คน และผู้อานวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ อีก 3 คน มี
ส่วนอานวยการคดี และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภายในกองเจ้าพนักงานประมาณ 40 คน ไม่เกิน 48 คน
ในกองคดีค้ามนุษย์ มีก ารจัดการองค์ก ารที่ เป็นระบบ มีก ารจัดสรรแบ่งเป็นส่วนในการ
ทางานอย่างดี มีการแบ่งงานคดีกันทาตามที่ผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์แจกแจงคดีที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ให้แต่ละส่วนภายในกองคดีการค้ามนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ
3. การสั่งการ (Commanding)
กระบวนการในการสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะมีการตั้งคณะทางานพิเศษขึ้นโดยมี
การประสานงานจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นระบบขั้นตอน การสั่งการคดีจะมีด้วยกัน 2 ประเภท
คือ ทางกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วส่งต่อให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไปดาเนินการต่อ
กับ มีคนหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีอานาจที่สูงกว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษร้องทุกข์เข้ามาทางกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ก็จะเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วจึงสั่งการต่อไปอีกที จึงทาให้
ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน เพราะในการทางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นจะเป็น
รูปแบบของคณะทางาน เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะรู้หน้าที่และปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ผู้บั ง คั บ บั ญ ชามี ภ าวะความเป็ น ผู้ น า มี ความรู้ในอานาจและหน้ า ที่ ในการสืบ สวน
สอบสวนตามกฎหมายของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 สามารถจัดการปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้อานาจหน้าที่กระจายหน้าที่รับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การสืบสวนคดีในกรณีต่างๆ สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทาให้ไม่มีปัญหาใน
การสั่งการภายในองค์กร เพราะมีการแบ่งสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เช่น ผู้อานวยการกองคดี
การค้ามนุษย์จะเป็นผู้พิจารณาคดีต่างๆภายในกองคดีการค้ามนุษย์ จากนั้นจะสั่งการจาแนกแต่ละคดี
ให้กับผู้อานวยการส่วนคดีค้ามนุษย์ทั้ง 3 ส่วน ดาเนินการต่อ
4. การประสานงาน (Coordinating)
เจ้าหน้าที่ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะดาเนินการภายใต้อานาจ
ของ พระราชบั ญ ญั ติ ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษและพระราชบั ญ ญั ติ ก ารค้ ามนุ ษ ย์ ท าให้ มี อ านาจ
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงาน หากจะประสานงานคงเพียงเพื่อขอข้อมูลในพื้นที่นั้นๆและทางกรมสอบสวน
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คดีพิเศษได้มีการทา MOU (บันทึกความเข้าใจ เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงโดย ความร่วมมือ) กับ
ทางตารวจที่ทาเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของ ประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว
นอกจากนั้นยังมีการร่วมมือ กับองค์กร UNODC (สานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ) ในการท า MOU จะมี การประชุม อย่างน้อยทุ กๆ 2 ปี โดยในการประชุม จะมี การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้กระทาความผิดที่หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
5. การควบคุม (Controlling)
การกากับควบคุมในการดาเนินงานภายในของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ จะอยู่ในระเบียบของกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ มีเพียงแต่กากับดูแล
เร่งรัดเท่านั้น และเพราะยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงานจึงทาให้ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน โดย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอานาจหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานด้านการป้องกั น การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดี
พิเศษเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์
2. ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. ดาเนินการรวบรวม ศึกษา จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว วางแผนงาน
บริหารจัดการ และประสานงานเพื่อการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดี
พิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. ปฏิ บั ติง านด้ านการป้อ งกั น การปราบปราม การสืบ สวน และการสอบสวน
ผู้กระทาความผิดในคดีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “กระบวนการดาเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ผู้วิจัยได้นาได้นาทฤษฎีกระบวนการการบริหารจัดการ
POCCC ของ เฮนรี่ ฟาโยล ที่ได้แบ่ง เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจัดการ
องค์การ (Organizing) 3.การสั่งการ (Commanding) 4.การประสานงาน (Coordinating) 5.การ
ควบคุม (Controlling) มาเป็นตัวก าหนดแนวทางในการศึก ษาตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย โดย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการศึกษาถึงกระบวนการในการบริหาร POCCC ทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่ากองคดีการค้า
มนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ การวางแผนมีการกาหนดแผนการไว้ล่วงหน้า มีการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีการวางแผนและมีระบบขั้นตอนในการดาเนินการอย่างชัดเจน การจัดการโครงการมี
การแบ่งคณะท างานเป็นกลุ่มเพื่ อ รับ ผิดชอบในแต่ล ะคดี มี ก ารจัดการองค์การที่ เป็นระบบ มี การ
จัดสรรแบ่งเป็นส่วนในการทางานอย่างดี การสั่งการในการปฏิบัติหน้าทีจ่ ากการสัมภาษณ์พบว่า มีการ
ตั้งคณะทางานพิเศษขึ้นโดยมีการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นระบบขั้นตอน โดยการสั่ง
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การคดีจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ ทางกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วส่งต่อให้ทางกรม
สอบสวนคดีพิ เศษไปดาเนินการต่อ กั บ มี คนหรือหน่วยงานอื่นที่ ไม่ ได้มี อานาจที่ สูงกว่าทางกรม
สอบสวนคดีพิเศษร้องทุกข์เข้ามาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนผู้บังคับบัญชามีภาวะความเป็นผู้นา
สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีสง่ ผลให้ให้การสืบสวนคดีในกรณีต่างๆสาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย ทาให้ไม่มีปัญหาในการสั่งการภายในองค์กรเพราะมีการแบ่งสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
การประสานงานมีการประสานงานและมี การร่วมมือในการทา MOU กับ ทางตารวจและประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้กระทาความผิดที่หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน และสุดท้ายคือการ
กากับ ควบคุม ในการดาเนินงานภายในของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะอยู่ใน
ระเบียบของกฎกระทรวงเพื่ อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ มีเพียงแต่กากับดูแลเร่งรัดเท่านั้น
สอดคล้องกั บ งานวิจัยของ วรรณา แจ้งจรรยา (2557) เรื่อง การบริห ารงานด้านการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ของกองกากับการที่ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่ง ชาติ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กองกากั บการ 2 กองบังคับ การปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ ย วกั บ การค้ามนุษ ย์มี ก ารวางแผนในการท างาน ได้ก าหนดแผนการท างานไว้
ล่วงหน้า มีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทางาน เพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสาเร็จในการ
ทางาน รูปแบบและโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตภาคกลางและภาคตะวัน ออก อี ก ทั้ ง มี ก ารก าหนดบุ ค คล ขอบเขต อ านาจหน้ าที่ ในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นาในการชักจูงและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญ ชาปฏิบัติตามที่ตน
ต้องการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการ
บริหารงานของ กองกากับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนทีไ่ ด้กาหนดไว้ อีกทั้งการควบคุมยังมีการเร่งรัด ผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการกาหนดมาตรฐานในการทางาน และการวัดผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึก ษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการดาเนินการ คือ การคัดแยกผู้เสียหาย
หรือ เกิ ดจากตัวผู้เสียหายเอง กล่าวคือ ไม่ ให้ความร่วมมื อในขั้น ตอนการดาเนินงานระหว่างการ
สอบสวน อุปสรรคด้านภาษา เนื่องจากในการคัดแยกเหยื่อของเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้อง
กัก เป็นหลักและผู้ต้องกัก ก็ไม่ใช่คนไทย จึงท าให้เกิ ดปัญ หาทางการสื่อสาร หรืองบประมาณที่ไม่
เพียงพอก็อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ โดยเฉาะด้านกาลงพลที่ไม่สามารถครอบคลุมใน
ทุกพื้นที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลฤทัย ไกลอ่า (2553) เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการคัดแยก
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ในบุคคลต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาวและกัมพูชา) : ศึกษาเฉพาะกรณีคัด
แยกผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุษ ย์ ส ถานกั ก ตั วบุ ค คลต่างด้าว ส านัก งานตรวจคนเข้ าเมื อ ง ซึ่ ง ผล
การศึกษาพบว่า ปัญ หาและอุปสรรคเกิดจากความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
จ านวนบุ ค ลากร ทั ก ษะด้ า นภาษา รวมถึ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของการค้ า มนุ ษ ย์ ต าม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของผู้ต้อง
กักเองก็ไม่มีความพร้อมในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีรัตน์
ปลอดเหล็ก (2556) เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่ง
การศึกษาผลปรากฏว่าปัญ หาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่
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ตารวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ในด้านความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความชานาญเท่าที่ควร เนื่องจาก
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกาลังพลอยู่บ่อยครั้งทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายยังขาดความเชียวชาญและความรู้รอบในด้านของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ด้านนโยบายขาดเอกภาพในการนานโยบายไปปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และสุดท้ายคือ
การประสานงานทั้ งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน เนื่องจากมีห น่วยงานที่ เกี่ยวข้องกั บ
การค้ามนุษย์หลายหน่วยงานทาให้เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่ากองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีการวางแผนในการ
จัดสรรก าลัง พลเพื่ อให้ ครอบคลุม ในทุ ก พื้นที่ เพื่อการสนับ สนุนในด้านก าลัง คนที่ เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน คณะทางานในแต่ละคดีควรมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อให้เพียงพอกับการ
ปฏิบัติง านในแต่ล ะคดี และกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีก ารจัดให้มีล่ามที่ มี
ความรู้ด้านภาษาหลายภาษาในคนเดียวไว้ภายในองค์กรเพื่ อความสะดวกและประหยัดเวลาต่อการ
ดาเนินงาน
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดังนี้ 1. ศึกษาความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 2. ศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3. เพื่อหาแนว
ทางการจัดการแก้ ไขความเสี่ยงในการท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ (น้าตก) ในตาบลสาริก า จัง หวัด
นครนายก โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ -การศึกษาเอกสารและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลแบบปฐมภูมิ -การสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ม าจากการ
เลือกเฉพาะตั วบุค คล จ านวน 11 คน เพื่อให้ได้ ข้อมู ล ที่ ถู ก ต้อ งและครบถ้วนตามวัตถุ ป ร ะสงค์
ผลการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทาให้เกิด อุบัติเหตุ มีด้านความประมาทในการใช้ถนน
การจมน้า และการลัก ขโมย ปัจจัยที่ท าให้เกิ ดความเสี่ยงดัง กล่าว คือ การคมนาคม ภัย พิ บัติ และ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้มีการจัดทาเป็นคู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกัน
และลดอุ บัติเ หตุท างถนน และสถานที่ ท่ องเที่ ยวเพื่อให้ผู้นาชุม ชนหรือเจ้าหน้าที่ ได้ส ามรถนาไป
เผยแพร่ประชาสัม พันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิท ยุชุมชนในชุมชนรวมทั้ง รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวรับทราบ
ค้าส้าคัญ การจัดการความเสี่ยง,การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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ABSTRACT
This research article is for educational purposes as follows: 1. the study
of risks of natural tourism. 2. the study of factors that cause a risk to nature
tourism. 3 . to find a management approach was risk in tourism in nature
(waterfalls). In Tambon sarika Nakhon nayok province by means of collecting
secondary data-document and study how to collect primary data-in-depth
interviews (In-depth Interview) from samples taken from a select number of
1 1 individual people to get information that has been.Most wanted and
completeness objectives found to travel risk causing an accident, negligence
in the use of the road. Submersion and theft The factors that cause such risk
is transportation disasters and assets management approach, risks are a guide
on preventing and reducing road accidents and attractions so that community
leaders or officials can take to promotethrough the presentation. Audio and
radio community in the community,including advocacy, public relations, so
that those visitors are aware.
Keywords Risk management,Natural tourism
บทน้า
ปัจจุบั นประเทศไทย ได้ ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ มี ความส าคัญทั้ งในด้ านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเองให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
อีกทั้งยังเป็นรายได้หลักให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งไม่ วาการเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้นจะไปใน
ลักษณะใด และไปในที่แห่งไหน ก็ยอมสนับสนุนให้เกิดสินค้าบริการและ การจัดการต่างตามมา เพื่อดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ ยวกลับมาเที่ ยวอีก และเกิ ดความพึงพอใจในการท่ องเที่ ยวในที่นั้นๆ อีกทั้งอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ แม้จะได้รับผลกระทบมากมายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่ก็ยังสามารถทา
เงินให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีนโยบายที่สาคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในการเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
การจัดสหกรณ์การท่องเที่ ยวและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้ง เพิ่มมาตรการอานวย
ความสะดวก สร้างความปลอดภัยและป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง (กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2552) ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อความครบวงจรและการพัฒนาไปอีกขั้นของการท่องเที่ยว และ
ที่สาคัญไปกว่านั้นเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนั้น ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด ( สุวภาพ ประภาสสวัสดิ์ 2554 )

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

391

การบริหารจัดการแหล่งท่ องเที่ยวมี บทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่ อ งเที่ ยวและ
อานวยประโยชน์มาสู่ประเทศชาติเป็นอย่างมากโดยจาแนกได้เป็น3ด้านหลักได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านการเมือง โดยประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละของรายได้ประชาชาติ
(GDP)และเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องใช้กาลังคนท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในภาค
บริการจานวนมากเกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางและยังช่วยสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นจากการแลกเปลี่ยนความคิด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ต่อกัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการนาประเพณีวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นมาเผยแพร่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ
หวงแหนในมรดกและศิ ล ปะวั ฒ นธรรมของตน ตลอดจนรั ก ษา สิ่ ง แวดล้ อ มและช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไปการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเมื่อได้มา
เยือน และเกิ ดความประทับใจ จะช่วยสร้างไมตรีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้โดยง่าย รวมทั้งการ
ท่องเที่ยวยังสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ชาวต่างประเทศส่งเสริมให้นานาประเทศรู้จักแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2552)
“จังหวัดนครนายก” เป็นจั งหวัดหนึ่งในภาคกลางมีการเจริญเติบโตทางด้านการท่ องเที่ ยว
ค่อนข้างสูง เนื่องจากประกอบไปด้วยแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติที่ มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้าตกมีขนาดเยอะสุดในภาคกลางมีความสวยงามทางธรรมชาติ เป็นที่สนใจทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากจากกลุ่มของนักท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ องเที่ยวในจังหวัดนครนายกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปีสิ่งสาคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว คือความเสี่ยง
ความไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นในพื้นที่สาริกาพบว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยปัจจัยและสาเหตุที่แตกต่างกัน
เช่นอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฉพาะทางถนนที่มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด อุบัติเหตุจากการเล่น
น้าจมน้าที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด อุบัติเหตุจากอาชญากรรม และอุบัติเหตุจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสาเหตุ
เหล่านี้จ าเป็นที่ต้องรีบดาเนินการแก้ไขหรือจัดการจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ตระหนักถึงความสาคัญในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันใน
ทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
หรือขจัดความเสี่ยงที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่ องเที่ ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือสนใจเข้ามาท่ องเที่ ยวเนื่องจากมี การจัดการความเสี่ยงทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดีและปลอดภัย ( วุฒิพันธ์ สันติมิตร 2557 )
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการความเสี่ยงด้านการท่ องเที่ยวในพื้นที่ตาบล
สาริกาโดยผู้วิจัยทาการศึกษาความเสี่ยงในพื้นที่ ต่อการบริหารจัดความเสี่ยงด้านการท่องเที่ ยวในพื้นที่
ตาบลสาริกาจาแนกเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการเดินทางความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินความเสี่ยง
จากโรคภัยไข้ เจ็บ ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่ ท่ องเที่ ยว และความเสี่ยงที่ ส่งผลต่อภาวะเครี ยดและ
สุขภาพจิต พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะเพื่อน ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลสาริกาในอนาคต
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ความเสี่ยงในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้าตก) ในตาบลสาริกา จังหวัดนครนายก
เป็นอย่างไร
2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการท่ องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้าตก) ในตาบลสาริก า
จังหวัดนครนายก มี อะไรบ้าง
3. แนวทางการจัดการความเสี่ยงในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้าตก) ในตาบลสาริกา
จังหวัดนครนายกต้องการหาแนวทางแก้ไขอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้าตก) ในตาบล สาริกา จังหวัด
นครนายก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้าตก) ในตาบล
สาริกา จังหวัดนครนายก
3. เพื่อหาแนวทางการจัดการแก้ ไขความเสี่ยงในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้าตก) ใน
ตาบลสาริกา จังหวัดนครนายก
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจั ยเรื่อ ง การจั ดการความเสี่ ยงการท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ในตาบลสาริ ก า จัง หวั ด
นครนายก การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research)
เป็นวิธีหลักการในการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทราบถึงพัฒนาการทางการท่องเที่ย วในตาบล
สาริกา จังหวัดนครนายก วิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลสาริกา และเพื่อนาเสนอวิธีการจัดการความเสี่ยงการท่องเที่ยวในตาบลสาริกา จังหวัดนครนายก
มีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
สถานที่การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยในลักษณะกรณีศึกษา (Case study) โดยศึกษา
จานวน 4 สถานที่ ได้แก่
1. เทศบาลตาบลสาริกา นครนายก
2. แขวงทางหลวงชนบท อาเภอเมือง นครนายก
3. บ้านสาริกา หมู่ที่ 1 ตาบลสาริกา อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
4. สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น น้าตกแก่ง 3 ชั้น น้าตกวังตะใคร้ สะพานทุ้งนามุ้ย
วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Study )
โดยผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิ กล่าวคือ ทาการศึกษาภาคสนาม ( Field Study ) เพื่อให้
ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของกระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด โดยผู้วิจัยยึดการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
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2. การเก็บข้อมูลระดับทุติยภูมิ กล่าวคือ ผู้วิจัยดาเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสารตลอด
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ( Documentary Research ) ที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ ยกตัวอย่าง
เช่น หนังสือ วารสาร เอกสาร ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยต่างๆของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงการท่องเที่ยวในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ธนรัตน์ แต้วัฒนา (2551) สามารถพิจารณามิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่า
เพื่อเป็นการกาหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์การ
ได้ง่ายขึ้น สร้างมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวความคิดของ 4 T เข้า
มาช่วย คือ
- การยอมรับ (Take) เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและ
ยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้
- การลดหรือควบคุม (Treat) คือการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) เป็นการโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับ
ผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
- การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) คือการหยุดหรือการดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงผู้บริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองข้างต้น
และดาเนินการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพื่อดูว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่
พิม พ์ ม าดา วิชาศิล ป์ (2555) ได้ศึก ษาเรื่อง การศึก ษาการรับ รู้ด้านความเสี่ยงและการ
ป้องกันความเสี่ยง ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ที่
มุ่ ง เน้นศึก ษาเกี่ ยวกั บ ความเสี่ยงและการป้องกั นความเสี่ยงของนัก ท่ องเที่ ยวประเภทแบกเป้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ ในประเทศไทย
ชัยสิทธิ์ ดารงวงศ์เจริญ (2550) ได้ทาวิจัยการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาภูผายนต์ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พบว่ามีการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมและมีแผนปฏิบัติการที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยผู้นาด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่ชาวบ้าน มีการเตรียมให้มีกิจกรรมการแสดงด้าน
วัฒนธรรมแก่ผู้มาเยี่ยมชมและพักผ่อนหย่อนใจ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน
สมประสงค์ อ่อนแสง (2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผลการวิจัยพบว่าจังหวัดจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพในการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายเพียงพอ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และกิจกรรมเด่นที่มีลักษณะเฉพาะที่เน้นการ
ปฏิบัติทางด้านจิตใจ การศึกษาประวัติความเป็นมา ศิลปกรรมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการพัก ผ่อน
หย่อนใจ และการชมทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น
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ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางทางธรรมชาติ (น้าตก)
ตาบล สาริกา จังหวัดนครนายก”โดยผลการสัมภาษณ์ ประชากร ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่นตาบลสาริกา มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการบริหารจัดการวามเสี่ยงด้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
น้าตก ตาบลสาริกา เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ การทางานของหน่วยงาน และนาไป
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อชุมชนในระยะยาวและมั่นคง และได้มีการให้สัมภาษณ์ถึง
ความสาคัญของชุมชนที่มีการมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการลดปัญหาความเสี่ยงที่จะนามาใช้ ใน
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาหาความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางทางธรรมชาติ (น้าตก)
ตาบล สาริกา จังหวัดนครนายก สรุปผลได้ดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดพบว่า ความเสี่ยงในพื้นที่สาริกา มีการเกิดอุบัติเหตุ ในความ
ประมาทของผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน หรื อ ไม่ ชิ น ทาง ส่ ว นในด้ า นการจมน้ าส่ ว นใหญ่ ม าจากการขาด
ประสบการณ์ในการว่ายน้า หรือมีน้าป่าไหลหลากฉับพลันทาให้เกิดการไหวตัวไม่ทันเลยเป็นเหตุทาให้
เกิดการเสียชีวิตได้ และด้านการลักขโมยสิ่งของระหว่างเล่นน้าตกนั้น หรือมีการหลอกลวงการต้มตุ๋น
ได้
2. จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดได้พบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงนั้น ส่วนใหญ่มีการรับรู้มา
จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ถนนที่ลื่นหรือมาจากการเลี้ยวโค้งหักศอกที่มีป้ายจารจรบอกทางที่ไม่
เพียงพอกั บ การใช้ ร ถใช้ถนน ส่วนด้า นการเกิ ดการจมน้ าหรือภัย พิบัติ ส่วนใหญ่ม าจากการขาด
สัญญาณการแจ้งเตือนหรือป้ายติดตักเตือนเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดด้านการเสียชีวิต และด้านทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่มาจากการปล่อยปะละเลยและความประมาทของคนในการลงไปเล่นน้าแล้ววางสิง่ ของไว้เลย
ทาให้ของหายหรือบางที่อาจไม่มีกล้องวงจรติดเลยเป็นเหตุที่ทาให้เกิดการลักขโมย
3. รวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ทั้งหมดพบว่า การพัฒนาแก้ไขความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว
ทางทางธรรมชาติ(น้าตก) ตาบลสาริกา จังหวัดนครนายก ควรมีการทาแผนงานการประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัย ทางถนนและในสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยจัดทา
เป็นคู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มสัญาณจารจรในแต่ล่ะสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อให้ ผู้นาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ได้สามารถนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
เพิ่มสัญญาณการแจ้งเตือนหรือเสียงตามสาย และวิทยุในชุมชน รวมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวรับทราบ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวทางทางธรรมชาติ
(น้าตก) ตาบล สาริกา จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยได้สรุปอภิปรายไว้ดังนี้
1. ความเสี่ยงในพื้นที่สาริกา โดยรวมแล้วมาจากสรปุผลการรับรู้ความเสี่ยงด้านคมนาคม
ภัยพิบัติ และทรัพย์สินขณะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลสาริกา จากการสารวจพบว่าความเสี่ยงใน
พื้นที่สาเหตุมาจากอุบัติเหตุในการใช้ถนน ส่วนด้านภัยพิบัติมากจากน้าป่าไหลหลากฉับพลันโดยไม่มี
การแจ้งเตือน และด้านทรัพย์สิน ที่เกิดการลักขโมยระหว่างการทากิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ ศุภวรรณ เจริญชัยสมบัติ (2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
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และวิธีชุมชนจากการท่องเที่ยว กรณีศกึ ษา เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่าปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
อุบัติเหตุ และ อุกภัยทางน้าในชุมชนเกราะเกร็ด มีน้อยมีมากความรุนแรงค่อนข้างต่าสุด นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิราช มณีภาค (2558) เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านบุคคล ได้แก่ คน ขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการประมาท ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหรือสัญญาณ จราจร ความผิดปกติของ สภาพร่างกายและ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านพาหนะ
ยานพาหนะที่มีสภาพชารุด ขาดการตรวจสอบและ บารุงรักษาที่ดีก่อนออกมาใช้งาน และยานพาหนะ
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง ในภาพรวมจากการสัมภาษณ์นั้นความเสี่ยงในหลายด้านจะ
พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นมีการรับรู้ความเสี่ยงจาก น้าป่าไหลหลาก มีดินทรุดตัว การใช้ถนนที่ไม่
ชินทางหรือ การหลับใน และการหลอกลวงหรือลักขโมยสิ่งของของผู้ที่เข้าใช้บริการในพื้นที่ นี้เป็น
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกั น
ความเสี่ยง ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ที่มุ่งเน้น
ศึกษาเกี่ยวกบความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวประเภทแบกเป้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา ศึกษาระดับและความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ ในประเทศไทย และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และการ
ป้องกันความเสี่ยงของนักท่องเที่ยว
3. การรวบรวมจากการสัม ภาษณ์ทั้ งหมด ได้ ข้อมู ลการพัฒนาแก้ ไขความเสี่ยงด้านการ
ท่องเที่ยวทางทางธรรมชาติ(น้าตก) ตาบลสาริกาการจัดทาแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัย ทางถนนและในสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยจัดทาเป็ นคู่มือที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ ผู้นาชุมชนหรือ
เจ้าหน้าที่ได้สามรถนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนใน
ชุมชน รวมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวรั บทราบ ซึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ
พะจิต ตามประที ป (2549) ศึก ษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุท ธ์แบบบูร ณาการเพื่อพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจังหวัด ชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยนาทในเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยการวิจัยเชิง ปริมาณเป็นหลักจากความคิดเห็นของประชาชน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานมีความสาคัญ
เป็ นอั นดั บ แรกและท่ อ งเที่ ยวธรรมชาติเ ป็น อัน ดั บ สอง กลุ่ ม ตั วอย่ าง มุ่ ง หวั ง ให้ภ าครั ฐ บูร ณะ
โบราณสถาน และสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว และต้ องการมีส่วนร่วมกับภาครัฐใน การ ตัดสินใจ
วางแผนและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยว และต้องการได้รั บ ความรู้เ รื่องการท่ อ งเที่ ยวเชิง อนุ รัก ษ์จ าก
หน่วยงานภาครัฐด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานราชการ ควรนาแนวคิด 4T เข้ามาช่วยการจัดการลดความ
เสี่ยงในพื้นที่น้าตกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- ผู้ใหญ่บ้านและกองงานป้องกั นของเทศบาล ควรจัดการประชุมออกนโยบายให้นา
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
- ควรมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในบางองค์การให้มีความรูใ้ น
เรื่องการ พัฒนาการท่องเที่ยวในตาบลสาริกา การวางแผนการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว การใช้ภาษาที่ หลากหลาย วัฒนธรรมของผู้มาท่องเที่ยว โดยมีการสื่อ ความหมายที่ชัดเจน
เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมีการฝึกอบรมอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
- ควรมีการปรับเพิ่มบุคลากรในบางหน่วยงานที่มีปริมาณงานมากไม่สมดุลกับจานวนอัตรา
พนัก งาน ควรจัดให้มี เ จ้ าหน้าที่ ที่ รับ ผิดชอบด้านการบริก ารความปลอดภัย การประชาสัม พันธ์
โดยเฉพาะขึ้นมาในลักษณะของการมี เจ้าภาพที่รับ ผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อประสิท ธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะวิจัยครังต่อไป
คือ ข้อ เสนอแนะเพื่ อการวิจัยต่อเนื่องในครั้งต่อไป เกี่ยวกั บความเหมาะสมในการแก้ ไข
ปัญหาด้านรู้รูปแบบการจัดการความเสี่ยงการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ(น้าตก) โดยชุมชนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครนายกอาจทาได้หลายประเด็นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และความเข้าใจของผู้นาชุมชนและ
เพื่อการพัฒนาหน่วยงานราชการ เช่น ควรศึกษาวิจัยในเรื่อง ต่อไปนี้
- ควรมี การศึกษารูป แบบการจัดการแหล่ง ท่ องเที่ ยวธรรมชาติ(น้าตก)ในพื้นที่ แหล่ง
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบชีวภาพ ลักษณะภูมิ
ประเทศและมีวิถีชีวิตความแตกต่างกันว่าด้วยเรื่องของชาติพันธุ์ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีใน
จงหวัดอื่น ๆ
- ควรศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบการจัดการชุมชนในท้องถิ่นอื่นๆ หรือมีการจัดอมรบ
หน่วยราชการว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เพียงใด
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การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
THE INTRODUCTION OF THE PRINCIPLES OF DHAMMA IN THE WORK OF
PERSONNEL IN PAK CHONG MUNICIPALITY, PAK CHONG DISTRICT,
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE.
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บทคัดย่อ
การศึก ษานี้มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อ 1. ศึก ษาการน้อมนาหลัก ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการน้อม
นาหลัก ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง และ 3. ศึกษา
ปัญหาและในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองปากช่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยได้
ทาการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) มาจากประชากรจานวน 34,947 คน และมีขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 395 คน โดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro
Yamane) มีระดับความเชื่อมั่น 95 % และมีความคลาดเคลื่อนที่ร ะดับ 0.05 คาสถิติที่ใชในการวิ
เคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และ
ผลการวิจัยพบว่าการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมือง
ปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมามีเกณฑ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน
คาสาคัญ
หลักทศพิธราชธรรม, การปฏิบัติงานของบุคลากร
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ABSTRACT
The objective of this study is to Study the introduction of the principles of
Dhamma in the work of Pak Chong Municipality personnel. Compare the opinions of
the people in the introduction of the Dhamma Rajadhamma in the work of Pak Chong
Municipality personnel and Study of problems and performance of personnel in Pak
Chong Municipality The sample group used in this research is the people who use the
service in Pak Chong Municipality, Pak Chong District. Nakhon Ratchasima Which the
accidental random sampling (34,947 people) and the sample size of 395 were selected
by the researcher by opening the table to find the size of the sample of Taro Yamane
with confidence level 95% and error at level 0.05. Statistics used in data analysis were
percentage, mean, Standard deviation, t-test, variance analysis Single (one-way ANOVA)
and the results were found to The introduction of the principles of Dhamma in the
work of personnel in Pak Chong Municipality, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima
Province has a high level of criteria in all aspects..
Keywords
Principles of Dhamma Dharma, Personnel Performance
บทนา
การปกครองของไทยตั้งแต่โบราณมานั้นมีศูนน์กลางการปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริยผ์ เู้ ป็น
องค์พระประมุขแห่งรัฐ โดยที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้เป็น
องค์ป ระกอบในการปกครอง และบริห ารราชการแผ่น ดินมาทุ ก ยุคสมั ยทั้ ง ในด้ านการปกครอ ง
การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีจนสามารถทาให้ปวงชนมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
ยันทุกวันนี้ (ชาญวิทย์, 2543)
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 แต่การบริหารการปกครอง
ของประเทศไทยยังคงมีปัญหา การบริหารงานของรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่ามีการบริหารที่ไม่โปร่งใส
ทุจริต แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง อันนาไปสู่วิกฤตของชาติเป็นระยะ ๆ หลายครั้ง โดย
สาเหตุที่สาคัญน่าจะเกิดจากการเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศยัง ไม่ได้คนดี คนที่มุ่งต่อประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวก การกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับตาบล
ก็นับเป็นรูปแบบการบริหารจัดการในระบอบประชาธิปไตย อย่างหนึ่งตาบลซึ่งเป็นเขตชนบทเรียกว่า
องค์การบริหารส่วนตาบล (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช
2537) จึง ได้เ กิดมี ผู้บ ริหารตาบลเกิ ดขึ้น ซึ่ง ในการบริห ารของผู้บริห ารระดับ ตาบลนั้นพบว่าการ
บริหารงานของผู้บริหารงานบางส่วนบางระดับนั้นยังบกพร่องในการ บริหารงานซึ่งคานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนโดยไม่ยึดถือความถูกต้องขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิ บัติงาน ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา
ขาดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทัก ษะในการปฏิบัติงาน ยังใช้ร ะบบอุปถัม ภ์แบบพวก
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มากลากไป ใช้คนไม่เหมาะสมกับงานทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้ที่ทาหน้าที่ผู้บริหารนั้นจึงจาเป็น
อย่างยิ่งจะต้องศึกษาทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้นา การจะเป็นผู้นาและผู้บริหารที่ดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ก็ไม่ใช่เ รื่อ งยากหากผู้บ ริหารหรือผู้นามีคุณธรรม มีความสามารถ มีทั กษะและ ประสบการณ์
(กมล ฉายาวัฒนะ, 2549)
ซึ่งหลักทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม 10 คือหลักในการให้ข้าราชการบุคคลากรทุกคน
จะต้องมีไว้ในตัวเองนั่นคือ การมีคุณธรรมจริยธรรมใช้ศีลเป็นเครื่องมือให้เกิดสมาธิ และการใช้สมาธิ
ก่อให้เ กิ ดปัญ ญา การเป็นผู้ให้ เป็นผู้มี ความประพฤติเ รียบร้อยดีงาม ทั้ ง กาย วาจา และจิตใจ มี
การศึกษาหรือบริจาคสิ่งของต่าง ๆ มีความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีความ
โปร่งใส มีความจริงจัง มีอัธยาศัยไมตรีอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่ง ต้องเป็นผู้หนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่มิให้
มีกิเลสตัณหาเข้ามาครอบงาจิตใจ รู้จักความรู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยการมีเมตตาธรรม คือความไม่โกรธ
ไม่เบียดเบียน การให้อภัยบุคคลอื่น (พระมหาหรรษา ธมมุหาโส, 2556) ซึ่งจะเห็นว่าการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีนั้นกระทาได้ยาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมสิ่งจูงใจทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเป็นตัว
แปรสาคัญ สังคมมุ่งเน้นความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ และสาเหตุของการกระทาความผิดต่าง
ๆ นั้นเกิดจากบุคคลนั้นขาดคุณธรรมหรือจริยธรรม เช่น การละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือฉ้อ
ราษฏร์บังหลวง ก็ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการขาดคุณธรรมและจริยธรรมทั้งสิ้น ดังนั้นเราจะต้องอบรม
และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจบุคคลในครอบครัวถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมก่อน เพื่อจะได้
นาไปประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน เมื่อบุต รหลานเติบโตขึ้นก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นข้าราชการหรือพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักทศพิธราชธรรมของ
เทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อต้องการส่งเสริมหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาคือ ทศพิธราชธรรม และร่วมพัฒนาการปกครองการบริหารในส่วนของผู้ทาหน้าที่ปกครอง
หรือนัก บริหารให้ดียิ่งขึ้น เพราะจะทาให้ทราบแนวทางการพัฒนาในการนาหลักธรรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่ เหมาะสมให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต่อไป
โจทย์วิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
เมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในเทศบาลเมื อ งปากช่ อ ง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผู้วิจัยดาเนินการ
วิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรจานวน 34,947 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองปากช่องอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลปากช่อง อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 395 คน
วิธีการสุ่ม ตัวอย่ า ง ผู้วิจัยได้เ ก็ บ แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้วิธีก ารสุ่ม แบบบัง เอิญ
(Accidental sampling) จนได้จานวนครบตามจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way ANOVA) เมื่ อ พบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ตั้ ง แต่ 3 กลุ่ ม ขึ้ น ไป จึ ง ท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference :
LSD)
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 มีอายุ
ระหว่าง 41-65 ปี จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 234
คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และมีอาชีพรับจ้าง จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7
ระดับการน้อมนาหลัก ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมือง
ปากช่ อ ง อ าเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ดนครราชสี ม า พบว่า ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ใ นการน้อมน าหลั ก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมื อ งปากช่อ ง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีม า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ ด้านทานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21) ด้านศีลค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ มาก (x̄ = 4.09) ด้ านการเสีย สละค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ มาก (x̄ = 4.16) ด้ านความซื่อ ตรง
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17) ด้านความอ่อนโยนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19) ด้านความ
เพียรค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.24) ด้านความไม่ โ กรธค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ มาก (x̄ = 4.23)
ด้านความไม่เบียดเบียนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.26) ด้านความอดทนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(x̄ = 4.29) ด้านความเที่ยงธรรมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.28) และเมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อพบของทั้ง 10 ด้านว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
การเปรียบเที ยบการน้อมนาหลัก ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติง านของบุคลากร
เทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้
ดังนี้
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1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่า การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ ตั้ งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นว่า การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตาม
อายุโ ดยรวมไม่ แตกต่างกั น จึง ไม่ เ ป็นไปตามสมมติฐานที่ ตั้ง ไว้ เมื่ อพิจ ารณาในแต่ล ะด้านพบว่ า
ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน
3. ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การน้ อ มน าหลั ก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา จาแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตาม
อาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
ความคิดเห็น ในด้านศีลและด้านความซื่อตรง แตกต่างกั นอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05
สาหรับด้านอื่น ๆ ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การน้ อ มน าหลั ก ทศพิ ธ ราชธรรมมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร อยู่ ใ นระดั บ มาก
(x̄ =4.21) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านสามารถที่
จะนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ด้านทาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21) เนื่องบุคคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง
เต็มใจช่วยเหลือประชาชน และทาประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สุขดังนั้น ประชาชนจึงมี
ความคิดเห็นต่อ การน้อ มนาหลัก ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติง านอยู่ในระดับ มาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสัญญา เชื้อคนหมั้น ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษารั ฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ด้านทานอยู่ในระดับมาก
2. ด้านศีล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.09) เนื่องจากบุคคลากรเทศบาลเมืองปาก
ช่องรักษาความสุจริตประพฤติดีงามสารวมกาย สุจริตรักษากิตติคุณประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่างที่ดี
และเป็นที่เคารพนับถือ ดังนั้นประชาชนจึงมีความคิดเห็นต่อการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุภูมิ โซวเกษม ได้ศึกษาเรื่องแนว
ทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อการบริการจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลเขตพื้นที่อาเภอสองพี่
สอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านศีลอยู่ในระดับมาก
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3. ด้านการเสียสละ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.16) เนื่องจากนายกเทศบาลเมือง
ปากช่องได้มีนโยบายและส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลเมืองปากช่อง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่
มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ประชาชนจึงมีความคิดเห็นต่อการน้อมนาหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุพล ภูษา
ศึกษาเรื่อง ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วน ตาบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จัง หวัดสมุ ท รปราการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านความ
เสียสละอยู่ ในระดับมาก
4. ด้านความซื่อตรง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.17) เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรเทศบาลเมืองปากช่องมีความซื่อตรงเป็นการปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอก
หลวงประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงมีความคิดเห็นต่อการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา สัญญา เชื้อคนหมั้น ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหาร ตามแนวพระพุทธศาสนา ของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย ด้านความซื่อตรงอยู่ในระดับ
มาก
5. ด้านความอ่อนโยน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.19) เนื่องจากบุคคลากรเทศบาล
เมืองปากช่องมีความอ่อนโยนเข้าถึงคน มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย มีความสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยา
สุภาพนุ่มนวล ดังนั้น ประชาชนจึง มีความคิดเห็นต่อการน้อมนาหลัก ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุภูมิ โซวเกษม ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
แนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรม เพื่อการบริการจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลเขตพื้นที่อาเภอ
สองพี่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านความอ่อนโยนอยู่ในระดับมาก
6. ด้านความเพียร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.24) เนื่องจากบุคคลากรเทศเมือง
ปากช่องมีความมุ่งมั่นทาหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความตั้งใจ และพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองอยู่
ตลอดเวลาดัง นั้น ประชาชนจึง มี ค วามคิ ดเห็น ต่อ การน้ อมนาหลั ก ทศพิ ธราชธรรมมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุพล ภูษา ศึ กษาเรื่องทศพิธราชธรรม
กับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน ตาบลบางเพรียง
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่าด้านความเพียรอยู่ในระดับมาก
7. ด้านความไม่โกรธ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.23) เนื่องจากนายกเทศบาลเมือง
ปากช่อ ง ก าชับ ให้บุคคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง พยายามชี้แจงเหตุผลท าความเข้าใจหาทาง
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์ ไม่เกรี้ยวกราดไม่วินิจฉัยความและกระทาการด้วยอานาจความโกรธ ดังนั้น
ประชาชนจึงมีความคิดเห็นต่อการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบั ติงานอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสัญญา เชื้อคนหมั้น ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารตามแนว พระพุทธศาสนา ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
รัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านความไม่โกรธอยู่ในระดับมาก
8. ด้านความไม่เบียดเบียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.26) เนื่องจากบุคคลากร
เทศบาลเมืองปากช่องมีความไม่เบียดเบียน ไม่หลงระเริงในอานาจ ดังนั้นประชาชนจึงมีความคิดเห็น
ต่อการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจั ย
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ของ อนุภูมิ โซวเกษม ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการใช้หลัก ทศพิธราชธรรมเพื่อการบริการ
จัดการองค์การบริหารส่วนตาบลเขตพื้นที่อาเภอสองพี่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ความไม่เบียดเบียนอยู่ในระดับมาก
9. ด้านความอดทน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.29) เนื่องจากบุคคลากรเทศบาล
เมืองปากช่องมีความอดทนต่องานที่ได้รับผิดชอบ อดทนต่อความเหนื่อยยากถึง จะลาบากก็ ไม่ท้ อ
ดังนั้นประชาชนจึงมี ความคิดเห็นต่อการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุพล ภูษา ศึกษาเรื่องทศพิธราชธรรมกับการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านความอดทดอยู่ในระดับมาก
10. ด้านความเที่ยงธรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.28) เนื่องจาก บุคคลากร
เทศบาลเมืองปากช่องประพฤติมิให้ผิดจากหลักธรรมอันถือประโยชน์สุขความดีงาม โดยไม่ขัดขืนการ
ปฏิบัติที่จะส่งผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีความคิดเห็นต่อการน้อม
นาหลั ก ทศพิ ธราชธรรมมาใช้ใ นการปฏิ บัติง านอยู่ ในระดับ มาก และสอดคล้องกั บ งานวิจั ยของ
พระมหาสัญญา เชื้อคนหมั้น ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการ
บริหารตามแนว พระพุทธศาสนา ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าด้านความเที่ยงธรรมอยู่ในระดับมาก
จากผลการเปรียบเทียบการน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติง านของ
บุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การน้อมนาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เทศบาลเมืองปากช่องไม่มีนโยบายใน
การให้บริการประชาชนโดยแบ่งแยกเพศ การบริหารงานของเทศบาลเมืองปากช่องมีความเสมอภาค
แก่ประชาชนทุกคน ไม่ได้แบ่งแยกตามวัยต่าง ๆ การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่องไม่
มีการแบ่งแยกความสาคัญในการให้บริการประชาชนโดยมองจากระดับการศึกษาและอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผู้ บ ริ ห ารควรน าหลั ก ธรรมอื่ น ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารองค์ ก รเช่ น
อธิฐานธรรม 4, เวสารัชชกรณธรรม 5, สติสัมปชัญญะ,อิทธิบาท 4, และหิริโอตตัปปะ
1.2 ผู้บริหารควรพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใส
มั่นใจ และตรวจสอบได้โดยการทางานเพื่อประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและส่วนรวม
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ผู้บ ริห ารควรส่ง เสริม ในการสร้างแหล่ง เรียนรู้ตามสถานที่ ส าธารณะเพื่อขยาย
การศึกษาสสู่ชุมชน
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2.2 ควรดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเทศบาลเมืองปากช่องให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนาหลักธรรมในพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
บรรณานุกรม
กมล ฉายาวัฒนะ. (2549). บริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า . กรุงเทพมหานคร:
ชบาพลับลิชชิง เวิร์กส.
ชาญวิท ย์ เกษตรศิริ . (2554). ประวัติ การเมื องไทยสยาม พ.ศ.2475-2500. กรุง เทพฯ: ตารา
สังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์, มูลนิธิ โครงการ.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (2556). ทศพิธราชธรรม: 10 ตัวชี้วัดสาหรับผู้นาองค์กร. กรุงเทพฯ:
สานักหนังสือโรงนาบ้านไร.
พระมหาสัญญา เชื้อคนหมั้น. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการ
บริ ห ารตามแนวพระพุ ท ธศาสนา ของผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษารั ฐ บาลในเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ภานุพล ภูษา. (2554). ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะ
กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางเพรี ย ง อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ .
วิท ยานิพ นธ์พุ ทธศาตรมหาบัณฑิ ต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย).
อนุภูมิ โซวเกษม. (2554). การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อการบริการจัดการ
องค์ก ารบริ หารส่ว นต าบลเขตพื้ นที่ อาเภอสองพี่ ส อง จั งหวัด สุพ รรณบุรี . ปทุ ม ธานี :
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการในท างานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิท ธิภาพของพนัก งานอ าเภอดอนพุด 2. เพื่อศึกษาประสิท ธิภาพในการท างานของพนัก งาน
อาเภอดอนพุ ด 3. เพื่ อ เปรียบเที ยบปัจ จัยส่ วนบุคคลที่ ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนักงานอาเภอดอนพุด พบว่า พบว่า ด้านพฤติกรรมในการทางานดดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ด้าน
ประสิท ธิภ าพดดยรวมแล้ ว อยู่ ในระดั บ ปานกลาง และด้ านปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างานอย่ างมี
ประสิทธิภาพดดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของบุคลากรที่ว่าการอาเภอดอนพุด เมื่อจาแนกตาม
เพศ ด้านพฤติกรรมในการและด้านประสิทธิภาพ พบว่า ดดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามอายุ
ด้านพฤติก รรมในการท างาน มี ข้อแตกต่างมากที่ สุด 3 ประเด็น ด้านประสิท ธิภาพ มีข้อแตกต่าง
1 ประเด็น และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อแตกต่าง 1 ประเด็น จาแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านพฤติกรรมในการทางาน,ด้านประสิทธิภาพ,ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดดยรวมไม่แตกต่างกัน จาแนกตามสถานภาพ ด้านพฤติกรรมในการทางาน มีข้อ
แตกต่าง 1 ประเด็น ด้านประสิทธิภาพ และ ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมี ประสิทธิภาพ
ดดยรวมไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมในการทางาน มีข้อ
แตกต่าง 5 ประเด็น ด้านประสิทธิภาพ มีข้อแตกต่าง 1 และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมี
ประสิท ธิภาพ ดดยรวมไม่ แตกต่างกัน ดดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ลูก จ้าง เจ้าหน้าที่
พนักงาน ข้าราชการ ของที่ว่าการอาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยนี้
ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดดยใช้ดปรแกรมวิเคราะห์ข้อมู ลสถิติ คือ ค่า
ร้อ ยละ (Percentage) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อวิเคราะห์ ห า
ข้อมูลเป็นรายด้านและดดยรวม
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คาสาคัญ
พฤติกรรมในการทางาน,ประสิทธิภาพ
ABSTRACT
This study aims to: 1 . To study working behavior in order to achieve the
efficiency of the staff in Don Phut District 2 . To study the work efficiency of the
employees in Don Phut District 3. To compare personal factors that affect the work
efficiency of the staff of Don Phut District found that the overall working behavior
was at a high level. Overall performance was at a moderate level. And the factors
that affect the overall performance are at a high level the results of comparative
analysis of personal factors that affect working behavior for the efficiency of
personnel at Don Phut District Office When classified by sex Regarding behavior and
efficiency, it was found that overall was not different. When classified by age working
behavior there are 3 different points of performance. There are 1 difference and the
factors that affect the work effectively. There are 1 difference, classified by education
level. Working behavior, efficiency, and factors that affect work efficiency Overall, no
difference. Classified by status In terms of working behavior, there are 1 differences in
efficiency and factors that affect the work efficiency. Overall, no difference. And
classified by duration of work In terms of working behavior, there are 5 differences in
performance issues, with 1 difference and factors that affect the working efficiency.
Overall, no difference. The population used in this research is staff, staff, civil
servants of the district office of Don Phut. Saraburi Data analysis for this research Use
descriptive analysis using statistical analysis program, ie percentage, standard
deviation, to analyze data on a side-by-side basis.
Keywords
In work habits, performance
บทนา
พฤติกรรมของคนในองค์การนั้นเปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่มคี วามสาคัญในการขับเคลือ่ น
ตัวชิ้นงานพรรณราย ทรัพยะประภา (2529) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทา
ใดๆก็ ตามซึ่งสามารถสังเกตได้ดดยบุคคลอื่น หรือดดยการใช้เครื่องมื อ พฤติกรรมมิ ได้ห มายความ
เฉพาะแต่เพียงการแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเท่านั้น ยังรวมไปถึงการกระทาหรือกิจกรรม
ภายในความรู้สึกของบุคคลด้วย
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นอกเหนือจากพฤติกรรมทั่วๆไปแล้ว ยังมีในส่วนของพฤติกรรมในการทางานซึ่งเป็นส่วน
สาคัญที่จะทาให้พนักงานทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น Albanese (1981) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการทางานว่า คือพฤติกรรมและการกระทาของคนงานที่จะส่งผลต่อความสาเร็จต่องานของ
เขาดดยตรงและพฤติกรรมนั้นก็ยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เขา
ปฏิบัติงานอยู่ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นต้น พฤติกรรมในการ
ทางานไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในการทางานเท่านั้น หากแต่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกดังที่
กล่าวมาข้างต้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกก็เป็นส่วนสาคัญของพฤติกรรมในการทางาน
งานดังกล่าวจะออกมาเป็นลักษณะใดนั้นมีส่วนที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการทางานของพนักงานทั้งสิ้น
เพราะสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของบุคคลซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นการสมาคม
กับเพื่อนร่วมงาน หรือ การพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ นั่นเป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมในการ
ทางานตามมาได้ เช่น ในวันนี้ได้พูดคุยและรับฟังเรื่องราวที่ไม่ดีอันเกิดจากข่าวสารที่ก่อให้เกิดความ
สะเทือนใจต่อผู้ฟัง อาจจะนาไปสู่พฤติกรรมการทางานที่เฉื่อยชาหรือไม่มีสมาธิในการทางาน เป็นต้น
พฤติกรรมในการทางานที่ดีเป็นพฤติกรรมที่สมควรทาในการทางานเช่น การตรงต่อเวลา ไม่ดต้เถียง
เจ้านายดดยไม่ใช้เหตุผล แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยดี นั่งฟังการประชุมอย่างตั้งใจ ส่วนพฤติกรรมในการ
ทางานที่ไม่ดีจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในองค์กร เช่น เล่นเกมส์ในที่ทางาน พูดคุยกันเสียงดัง
นอนหลับในที่ประชุม ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตรงต่อเวลา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงของพฤติกรรมของการ
เป็นสมาชิกที่ดี Organ and Konvsky ได้จาแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การไว้เป็น 2 รูปแบบ
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
เมื่อเขามีปัญหา ซึ่งบางทีเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานผูไ้ ม่มาทางาน หรือให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุง
สภาพการทางาน
2. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (compliance) เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่องค์การต้องการให้
ทาและปฏิบัติตามกฎ เช่น มาทางานตรงเวลา และไม่กินเวลาทางาน ดังนั้นพฤติกรรมการทางานที่ดี
หรือการเป็นสมาชิกที่ดีจะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนชิ้นงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้
เมื่ อพฤติกรรมในการท างานเป็นส่วนสาคัญ ในการท าให้เกิ ดตัวชิ้นงานที่ มีป ระสิท ธิภาพ
ดัง นั้นจึง ต้อ งท าให้พ ฤติก รรมการท างานนั้ นมี ป ระสิท ธิภาพเพื่อที่ จะนาไปสู่งานที่ มี ป ระสิท ธิภาพ
ประสิทธิภาพ(Efficiency ) หมายถึง กระบวนการดาเนินงานที่มีลักษณะดังนี้
1. ประหยัด (Economy)ได้แก่ ประหยัดต้นทุน(Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources)
และประหยัดเวลา (Time)
2. เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด (Speed)
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3. คุณ ภาพ (Quality) ดดยพิ จ ารณาทั้ งกระบวนการตั้ง แต่ปั จ จัย นาเข้า (Input) หรื อ
วัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการดาเนินงาน กระบวนการผลิต(Process)ที่ดี และมีผลผลิต
(Output) ที่ดี
นันทนา ธรรมบุศย์ (2540) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพหมายถึง วิธีการทางานดดยสิ้นเปลือง
เวลา และสูญเสียพลังงานในการทางานน้อยที่สดุ แต่เกิดประดยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด” การจะมี
พฤติก รรมในการท างานเพื่ อ ให้ มี ป ระสิท ธิภาพนั้น จะต้องท าให้ง านนั้น มี ความคุ้ม ค่าที่ สุด เพราะ
พฤติกรรมการทางานเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้เกิดงานที่ มีคุณภาพดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่ง
การจะมีพฤติกรรมการทางานที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องมีระเบียบวินัยตั้งแต่การตื่นนอนหรือ
ท าธุร ะส่วนตัวใดใดให้ ส าเร็จ เพื่ อ ที่ จ ะเข้ างานให้ต รงเวลาและสม่ าเสมอ รวมไปถึง ปั จ จัย อื่น ๆที่
ครอบคลุมและรวมเป็นพฤติกรรมการทางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพของพนักงานอีกด้วย
เมื่ อ ทราบถึง ประสิท ธิภาพแล้วว่ามีความหมายอย่างไร ดังนั้นคนที่ มี ป ระสิท ธิภาพจะมี
ลักษณะคือ
1. มีความฉับไว คือบุคคลที่มีการใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ทางานล่าช้า
2. มีความถูกต้องแม่นยา คือบุคคลที่มีการผิดพลาดในงานน้อย
3. มีความรู้ คือบุคคลที่มีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่กาลังทา
อยู่ตลอดเวลา
4. ประสบการณ์ คือบุคคลที่การรอบรูห้ รือรูร้ อบด้านจากการการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลง
มือปฏิบัติบ่อยๆ
5. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการคิดริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ มุม มองแปลกใหม่ ที่เรียกว่า ”
นวัตกรรม” มาใช้ในองค์การ
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นอาเภอขนาดเล็กที่ร่วมกันทางานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือให้การบริการแก่ประชาชน และได้มีการลงสารวจความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิด
เหตุภัยพิ บัติต่างๆเพื่อ เร่งดาเนินการแก้ ไข ดั งนั้นจึงต้องการทราบพฤติก รรมของบุคคลากรในภาย
องค์กรว่าทางานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะคาว่าประสิทธิภาพคือความคุ้มค่าและความ
พึงพอใจอย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการในทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของพนักงานอาเภอดอนพุด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานอาเภอดอนพุด
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
อาเภอดอนพุด
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วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่
พนักงาน ข้าราชการ ของที่ว่าการอาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ใช้วิธีกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ดดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) จึงได้กาหนดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน
36 คน
การสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวคิด
ในการวิจัยและนิยามตัวแปร
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปร (ลักษณะปลายปิด)
3. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นาแบบสอบถาม เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา ได้ค่า IOC เท่ ากั บ 0.76 และนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กั บ ลูก จ้าง พนัก งาน ข้าราชการ จ านวน 30 ชุด ที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลคูคตเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค(Conbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจัดกระทา ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามแต่ละฉบับ พบว่า มีความถูก ต้อง
ทุกฉบับ แล้วลงรหัส ตามแบบการลงรหัส (Coding Form)
2. แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จึง
วิเคราะห์ข้อมูลดดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดดยนาผลข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ให้ทราบ
3. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการทราบด้านพฤติกรรมการ
ทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จึงใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert’s scale) การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับ การวิจัยนี้ ใช้ก ารวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ดดยใช้ดปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS ซึ่งการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา เป็นการวิเคราะห์ด ดยใช้วิธีท างสถิติพื้ นฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเป็นรายด้านและดดยรวม สาหรับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่กาหนดไว้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนาข้อมู ล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามมาประมวลผลทางสถิติด้ วย
ดปรแกรม SPSS ดดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. สถิติที่ ใช้กั บการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่ วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจก แจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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2. สถิติที่ใช้กับการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้แก่
เพศ (t- test) (Independent Samples) ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F- test) (One - Way ANOVA) หากพบความ แตกต่าง
และใช้การเปรียบเทียบความทดสอบรายการคู่ ดดยวิธีการ (Scheffe)
ผลการวิจัย
ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของบุคลากรที่ว่าการอาเภอดอน
พุด จังหวัดสระบุรี
พบว่า 1) ด้านพฤติกรรมในการทางานดดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก
2) ด้านประสิทธิภาพดดยรวม แล้วอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทางานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของบุคลากรที่ว่าการอาเภอดอนพุด มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า
1) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุคลากรที่ว่า
การอาเภอดอนพุด ดดยจาแนกตามเพศ พบว่าดดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2) ผลการการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรที่ ว่าการ
อาเภอดอนพุด ดดยจาแนกตามเพศ พบว่าดดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05
3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของบุคลากร
ที่ว่าการอาเภอดอนพุด จาแนกตามอายุ เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมในการทางาน
จานวน 6 ข้อ มีข้อแตกต่างจานวน 3 ข้อ ด้านประสิทธิภาพ จานวน 3 ข้อ มีข้อแตกต่างจานวน 1 ข้อ
และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 3 ข้อ มีข้อแตกต่างจานวน 1 ข้อ
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านพฤติกรรมในการทางาน ด้านประสิทธิภาพ และด้านปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดดยรวมไม่แตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนก
ตามสถานภาพ เมื่ อ จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติก รรมในการท างาน จ านวน 6 ข้อ มี ข้อ
แตกต่างจานวน 1 ข้อ ด้านประสิทธิภาพ และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดดยรวมไม่แตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมในการท างาน จานวน 6 ข้อ มี ข้อแตกต่างจ านวน 5 ข้อ
ด้านประสิทธิภาพ จานวน 3 ข้อ มีข้อแตกต่างจานวน 1 ข้อ ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดดยรวมไม่แตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานของบุคลากรที่ว่าการอาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ดดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นด้าน ด้านที่มีค่ามากที่สุด
คือ ท่านรู้จักแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ดดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวข้างนอกมาเพื่อปฏิบัติกับ
เพื่อนร่วมงาน หรืองานที่ ทา คือในชีวิตประจ าวันนั้นไม่เพียงแต่มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบเพียงด้านเดียว
หากแต่บุคคลหนึ่งๆมีห น้าที่ รับผิดชอบอื่นๆเสมอนอกจากเรื่องการทางาน นั่นคือเรื่องส่วนตัวของ
บุคคล ดดยเรื่อ งส่วนตัวนั้ น ต่างก็ แตกต่างกั นออกไปของแต่ ล ะตัวบุ คคล มี ภาระ หน้ าที่ อารมณ์
ความรู้สึกที่ต่างกัน ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาเมื่อเข้าสู่การทางานในองค์กร ดังนั้น จึงควร
แยกแยะเรื่องานและเรื่องส่วนตัวออกให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อเพื่อน
ร่วมงานหรืองานที่ทา รองลงมามี 2 ด้านคือ ท่านเป็นคนรักษาคาพูดเสมอ หากตกลงหรือสัญญาใดใด
แล้วจะต้องทาให้สาเร็จ คือเมื่อบุคคลพูด หรือให้สัญญาใดใดกับบุคคลอื่นแล้ว เป็นคนที่ทาตามคาพูด
หรือทาให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกด้านคือ ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็ม
ก าลัง ความสามารถในทุ ก ๆงานที่ ได้ รับ มอบหมาย คื อท่ า นท างานของตนอย่ าเต็ ม ที่ เต็ ม ก าลั ง
ความสามารถดดยใช้ความรู้ที่ตนมีในการจัดการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติก รรม
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาถูกแบ่งออกเป็น 3 ข้อ คือ 1.ข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.ข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ 3.ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ
พฤติกรรมตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๒ ของ
บุคลากรในหน่วยงาน ดดยรวมอยู่ในระดับ มาก ต่อมาข้าราชการสัง กั ดส านัก งานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการพฤติกรรมเบี่ยงเบน ของบุคลากรในหน่วยงาน ดดยรวมอยู่
ในระดั บ น้ อ ย และสุด ท้ ายคือ ข้อ เสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาเพิ่ม ประสิ ท ธิภาพ ได้ แก่ ควร
เสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานให้เป็นต้นแบบที่ดี ควรให้รางวัล
เสริมขวัญ กาลังใจ ทาให้เกิ ดการกระตุ้น การท างานดียิ่งขึ้นและจัดการพัฒ นาบุคลากรให้ตรงกั บ
หน้าที่การงาน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
2. ผลวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการอ าเภอดอนพุ ด จั ง หวั ด สระบุ รี จากการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการอาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลการวิเคราะห์ดดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จาแนกเป็นด้าน ด้านที่มีค่ามากที่ สุดคือ หน่วยงานของท่านมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการทางานให้มี
ประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น คือการที่ หน่วยงานมี ก ารปรับ เปลี่ยนวิธีก ารทางานให้แก่ บุคลากรเพื่อให้
บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในทางบวกให้แก่องค์กร สอดคล้องกับ สุทธิพงษ์
สิงห์ค้อ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธร
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาพบว่า ประสิท ธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ สถานีตารวจภูธร อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ดดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
ต่อมาคือผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธร
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จาแนกตามสถานภาพ (ชั้นยศ) พบว่า ดดยรวมแตกต่างกันอย่าง
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ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
พบว่า ดดยรวมแล้วแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการวิจัย มี
ดังต่อไปนี้ ผู้บังคับบัญชาควรมีหลักการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อให้องค์กร เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หน่วยงานควรจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตารวจทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานควร
ที่จะจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทางานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพของบุคลากรที่ว่าการอาเภอดอนพุด มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบัติง าน เมื่ อ จ าแนกตามเพศ ด้านพฤติก รรมในการท างาน พบว่า ดดยรวมไม่ แตกต่างกั น
ประสิทธิภาพ เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า ดดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามอายุ ด้านพฤติกรรม
ในการทางาน ซึ่งประเด็นที่มีข้อแตกต่างมากที่สุด คือ ท่านเป็นคนรักษาคาพูดเสมอ หากตกลงหรือ
สัญญาใดใดแล้วจะต้องทาให้สาเร็จ , ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มกาลังความสามารถในทุกๆงานที่
ได้รับมอบหมาย และ ท่านรู้จักแยกแยะเรื่องงานและเรือ่ งส่วนตัว ดดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวข้างนอก
มาเพื่อปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงาน หรืองานที่ทา ด้านประสิทธิภาพ มีประเด็นที่มีข้อแตกต่างมากที่สดุ คือ
ท่านใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประเด็นที่ มี ข้อ แตกต่างมากที่ สุด คื อ ท่ านท างานดดยยึดถือระเบียบและเคารพกติก าขององค์ก ร
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านพฤติกรรมในการทางาน ดดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านประสิทธิภาพ
ดดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดดยรวมไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามสถานภาพ ด้านพฤติก รรมในการท างาน มี ป ระเด็นที่ มี ข้อแตกต่างมากที่ สุด คือ ท่ าน
ยอมรับ ความผิ ดพลาดของตนและรับ ฟัง คาวิจ ารณ์ ต่างๆได้ เสมอ ด้านประสิท ธิภาพ ดดยรวมไม่
แตกต่างกัน ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดดยรวมไม่แตกต่างกัน และด้าน
สุดท้ายจาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ด้านพฤติกรรมในการทางาน มีประเด็นที่มีข้อแตกต่าง
มากที่สุดคือ ท่านเข้าทางาน ประชุมหรือนัดหมายอื่นๆได้ตรงต่อเวลาเสมอ,ท่านเป็นคนรักษาคาพูด
เสมอ หากตกลงหรือสัญญาใดใดแล้วจะต้องทาให้สาเร็จ ,ท่านยอมรับความผิดพลาดของตนและรับฟัง
คาวิจารณ์ต่างๆได้เสมอ,ท่านรู้จักแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ดดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวข้าง
นอกมาเพื่อปฏิบัติกับ เพื่อนร่วมงาน หรืองานที่ทา และนอกเหนือจากการทางานตามหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่แล้ว ท่านให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ด้านประสิทธิภาพ มีประเด็นที่มีข้อ
แตกต่างมากที่สุดคือ ท่านใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้ม ค่า เช่น งบประมาณ เป็นต้น และด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมชาย ศิริรัตน์
(2549) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดรงพยาบาลเพชรเวช ในการวิจัย
ครั้งนี้ มี จุดมุ่ งหมาย ผู้ วิจัยจัดท าเพื่อศึ ก ษาและเปรียบเที ยบประสิท ธิภ าพในการปฏิ บัติง านของ
พนัก งานดรงพยาบาลเพชรเวชจ าแนกตามข้อมู ล ส่วนตัว และศึก ษาตัวแปรพยากรณ์ เพื่อท านาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดรงพยาบาลเพชรเวช ดดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
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นี้ ประกอบด้วย พนักงานที่ปฏิบัติงานของดรงพยาบาลเพชรเวช จานวน 276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1.แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2.สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความสัมพันธ์ดดยใช้สถิติสมการความถดถอยเชิงพหุ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ส่ง เสริม การท างานให้ เ กิ ดประสิท ธิภ าพ ดดยใช้ ก ารฝึ ก อบรมแก่ บุ คลากรอย่า ง
สม่าเสมอ
2. ควรจั ดท าการประเมิ นประสิท ธิภาพในการท างานทุ ก ๆ 6 เดือน เพื่อ วัด ความมี
ประสิทธิภาพ ประกอบการขึ้นเงินเดือน
3. มอบสวัสดิการ หรือรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรผู้ซึ่งทาหน้าที่ได้
อย่างดีเยี่ยม
4. มอบหมายงานให้ตรงกับความสามรถของบุคลากรและมีขั้นตอนในการทางานอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเต็มใจและเต็มที่กับงาน จะส่งผลดีต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะในการนาผลไปปฏิบัติ
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการทางานของตัวบุคคลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และนา
ผลที่ศึกษามาปรับปรุงในการพัฒนาตัวบุคคลต่อไป
2. กาหนดนดยบายในการฝึกอบรมการทางานให้มปี ระสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กร
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ให้บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆได้
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมองหาปัจจัยอื่นๆที่ มีความแตกต่างที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรในองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ หรือแนวคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาพฤติกรรมด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเปรียบเที ยบกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาข้อเสนอแนะการ
จัดการขยะมูล ฝอยของวิท ยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุม ธานี โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา จานวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทีและค่าเอฟ
ผลวิจัยพบว่า
การจัดการขยะของวิทยาลัยการปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 อายุอยู่ระหว่าง 51 ปีขึ้นไปจานวน 39
คน คิดเป็นร้อ ยละ 42.9 ระดับ การศึกษาปริญ ญาตรีจานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 79.1 มี อาชีพ
ข้าราชการ จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 ระยะเวลาในการทางานมากกว่า 21 ปีขึ้นไป จานวน
48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากหน่วยงานมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะแต่ละชนิด มีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติ
เป็นหนังสือ ราชการแจกจ่ายให้กั บ บุคลากรภายในหน่วยงานและด้านบุคลากรข้อที่ ก ลุ่ม ตัวอย่าง
เห็นด้วยมากที่ สุดคือ มีการทิ้ งขยะมู ล ฝอยในถังขยะที่วิทยาลัยจัดไว้ และด้านการจัดการขยะอยูใน
ระดับ มาก ซึ่งกลุ่ม ตัวอย่างยังมี ข้อเสนอที่ ควรแก้ไข1) ควรเพิ่มขยะแก้ ว กระจก เครื่องย่อยเศษไม้
2)ควรมีการใส่ใจในการคิดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างจริงจัง 3) ถังขยะบริเวณบ้านพักชารุดมีรอยรั่ว
ทาให้นาขยะไหลสกปรกตามถนนและส่งกลิ่นเหม็น ควรมีการเปลี่ยนถังที่ชารุด และล้างชาระพื้นถนน
ให้สะอาด 4)การบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะหลักการคิดแยกขยะ ควรดาเนินการมาตั้งแต่ต้นทางไม่
เพิ่มขยะมีการจัดการให้ชัดเจน เหมาะสม รัดกุม เพียงพอ
คำสำคัญ
การจัดการ,ขยะมูลฝอย
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study solid waste management and to
study the suggestion of solid waste management of the College of Administration.
Pathum Thani Province This research is a quantitative research. The sample in this
research used a random sampling. Which consists of 91 civil servants, civil servants,
and permanent employees. The instrument used in this research is a questionnaire.
T and F. The results showed that
Waste management of the College of Administration Overall at a high level
Most respondents were female, with 59 persons, accounting for 64.8 percent, aged
between 51 years and 39, accounting for 42.9 percent, educational level of bachelor
degree, 72 people, accounting for 79.1 percent. There were 77 civil servants. People
accounted for 84.6 percent, working time more than 21 years, up to 48 people,
representing 53.8 percent. When considered individually, it was found that the public
relations was at the highest level. Because the agency has attached a public relations
label about each type of waste There was a notification of the practice as a
government book distributed to personnel within the department and personnel, the
sample group. The most agree is that the waste is dumped in the garbage bin at the
college. And waste management is at a high level The sample group also has
proposals that should be resolved. 1) Should add glass, glass, wood shredders. 2)
Care should be taken to carefully consider the separation of each type of waste. 3)
Waste bins in the house are damaged, leaky. Causing the garbage to flow dirty along
the road and smelly Should replace the damaged tank. And clean the road surface
thoroughly 4) Waste management Especially the principle of separating waste Should
proceed from the beginning, do not add garbage, have to manage clearly,
appropriately, tightly enough
Keywords
Management , Solid waste

418

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทนำ
ในอดีตคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียกได้ว่า กลมกลืนหรือผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ คนไทยในยุคนั้นมีการบริโภคตามความจาเป็น และมักไม่บริโภคสิ่งแปลกปลอม เช่น สาร
สังเคราะห์หรือสารเคมีต่างๆ มาใช้ จานวนประชากรก็ไม่มากนัก วัสดุเหลือทิ้งหรือขยะมูลฝอยที่เกิด
จากการบริโภคจึงมีไม่มากและส่วนใหญ่ก็สามารถย่อยสลายและถูกดูดซับด้วยกลไกธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศได้ทันท่วงที คนไทยในสมัยนั้นจึงไม่ต้องประสบกับปัญหานานาประการอย่างคนในปัจจุบัน
ขยะมูลฝอยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ตามจานวนประชากร การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีแนวโน้มเลียนแบบวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกในรอบ 2 –3 ทศวรรษที่ผ่านมา วิถีชีวิต
คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากที่เคยเรียบง่ายและอยู่อย่างพอเพียงกลายเป็นชีวิตที่เร่งรีบ
และแก่ง แย่ง ในยุคปัจ จุบันคนไทยส่วนหนึ่งมี ก ารบริโภคที่ ฟุ้ง เฟ้อฟุ่ม เฟือย ในขณะที่ รูปแบบการ
บริโภคได้เปลี่ยนไป โดยเป็นการบริโภคที่ใช้วัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งใช้พลังงานมากนอกจากนี้ส่วน
ใหญ่ยังเป็นการบริโภคที่มีการใช้ท รัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าเป็นการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเป็นการใช้
สารหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเห็นความสาคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษ
สิ่ง แวดล้อมที่ เกิ ดจากขยะพลาสติก กระทรวงฯ จึงจัดท าโครงการ “ท าความดีด้ว ยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาขยะพลาสติก ของประเทศให้เ ป็ นไปอย่าง มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ดผลอย่างเป็ นรู ป ธรรม
โดยมาตรการลด และคัด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ วยงานภาครัฐ เป็ น หนึ่ ง ใน 5 กิ จ กรรม ภายใต้
โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่ง แวดล้อม” ที่ คณะรัฐมนตรีมีม ติเห็นชอบในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินกิจกรรมที่ ส่งเสริม
สนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมี ประสิทธิภาพ
และง่า ยต่ อ การน าไปใช้ ป ระโยชน์ มาตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
คณะรัฐมนตรีได้ม อบหมายให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ ดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2561 และกาหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของ หน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
วิท ยาลั ยการปกครอง ซึ่ง เป็ นหน่ วยงานในสัง กั ดกระทรวงมหาดไทย ได้ ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญ ของการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอยในหน่วยงาน จึงมี นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง และบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี
1.2.2 เพื่ อ ศึก ษาข้อ เสนอแนะการจัดการขยะมู ล ฝอยของวิท ยาลัยการปกครอง จัง หวัด
ปทุมธานี
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้
กาหนดประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา จานวน 117 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
จานวน 91 คน
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
ปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะข้อคาถามเป็นการทาเครื่องหมาย 
ส่วนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย แบ่งระดับการให้คะแนน
เป็น 5 ระดับคือ
คาตอบ
ค่าน้าหนักคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดการขยะมู ล ฝอยของวิท ยาลัยการ
ปกครอง
กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
1. น าแบบสอบถามที่ ผ่ านความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ที่ ป รึก ษาวิจั ย เสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมในการใช้ภาษา จากนั้นนาผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
และวัตถุป ระสงค์ (Index-Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่าความเชื่อมั่ นเท่ ากั บ
0.95
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ จัย ครั้ ง นี้ ได้ด าเนิ นการเก็ บ ข้อ มู ล กั บ กลุ่ม ตั วอย่า ง
ดังต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามจานวน 91 ชุด มอบให้กั บกลุ่ม ตัวอย่างไปปฏิบัติพร้อมทั้ ง
อธิบาย วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยรวมทั้งการกรอกข้อมูล และรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง
2. การเก็บ ข้อมู ลจานวน 91 ชุด อยู่ในระยะเวลาที่กาหนดใน เดือนมกราคม –
เดือนพฤษภาคม 2562
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
โดยผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถามที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้
2. การลงรหัสข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากาหนด
ใส่รหัส
3. การวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ทาง
สถิติ โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลกำรวิจัย
จากการศึก ษาเรื่อ ง การจัดการขยะมู ล ฝอยของวิท ยาลัยการปกครอง ผู้วิจัยได้ผ ลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ64.8 อายุอยู่ระหว่าง 51 ปีขึ้นไปจานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 72 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.1 มี อ าชี พ ข้ า ราชการ จ านวน 77 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.6
ระยะเวลาในการทางานมากกว่า 21 ปีขึ้นไป จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8
2. ปัจจัยด้านการจัดการขยะ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การจัดการขยะมากที่สุด คือ ทิ้ ง
ขยะมูลฝอยในถังขยะที่วิทยาลัยจัดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (S.D. =0.90)
3. ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมากที่สุด คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงข้อปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.36 (S.D. = 0.82)
4. ด้านบุคลากร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมากที่ สุด คือการรับ ฟังความ
คิดเห็นขอเสนอแนะในการแกไขปัญหาจากการเก็บรวบรวมขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D. = 0.90)
5. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
ขยะ โดยเฉพาะหลักการคิดแยกขยะ ควรดาเนินการมาตั้งแต่ต้นทาง คือ ไม่เพิ่มขยะ ควรมีการจัดการ
ให้ชัดเจน เหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ควรเพิ่มขยะแก้ว กระจก เครื่องย่อยเศษไม้ควรมีการใส่ใจในการ
คิดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างจริงจัง ถังขยะบริเวณบ้านพักชารุดมีรอยรั่ว ทาให้นาขยะไหลสกปรก
ตามถนนและส่งกลิ่นเหม็น ควรมีการเปลี่ยนถังที่ชารุด และล้างชาระพื้นถนนให้สะอาด
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึก ษาเรื่อ ง การจัดการขยะมู ล ฝอยของวิท ยาลัยการปกครอง ผู้วิจัยได้ผลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึก ษาการจัดการขยะมู ลฝอยของวิท ยาลัยการปกครอง จัง หวัดปทุ มธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประชาสัมพันธ์มากที่สุด
รองลงมาด้านการจัดการขยะ และน้อยที่สุดด้านบุคลากร ขัดแย้งกับงานวิจัย สันต์ ไชยกาล (2550)
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย โดยภาพรวมในระดับปานกลาง อาจ
กล่าวได้ ว่าการจั ดการขยะมู ล ฝอยของเทศบาลท าให้เ กิ ดปั ญ หาด้านกลิ่น เหม็ นของขยะมู ล ฝอย
ประชาชนส่วนใหญ่ทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จานวนถังรองรับขยะมูลฝอยที่แยกตาม
ประเภทของขยะยังมีไม่เพียงพอ
1.1 ด้านการจัดการขยะ อยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า
การจัดการขยะของวิทยาลัยการปกครองอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก วิทยาลัยการปกครองมีการมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยที่ง่ายต่อการกาจัด ซึ่งความสอดคล้องกับ กรวิภา สุทธิ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการจัดการขยะมู ลฝอยขององค์การบริห ารส่วนตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนครไทยมะยม จังหวัด
พิษณุโลก ที่กล่าวว่า การจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อง่ายต่อการเก็บขนไป
ทิ้งที่แปลงฝังกลบ
1.2 ด้านประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า
การประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก หน่วยงานมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะ
แต่ละชนิด มีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติเป็นหนังสือราชการแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายใน
1.3 ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าการจัดการ
ขยะด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการรับฟังความคิดเห็น
บุคลากรเพียงพอต่อการคัดแยกขยะ
2. การเปรียบเที ยบการจัดการขยะมู ลฝอยของวิท ยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุ ม ธานี
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาในการทางาน ผลวิจัยพบว่า
2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะในแต่ละด้าน พบว่า
เพศแตกต่างกันการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะในแต่ละด้าน พบว่า
อายุที่แตกต่างกันมีการจัดการขยะที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งพบว่า อายุ 51
ปีขึ้นไปมีการคัดแยกขยะมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวิทย์ กิณเรศ(2553) ศึกษาเรื่อง
สภาพ ปัญ หา และความต้องการจัดการขยะมู ลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลช้างมิ่ ง พบว่า
หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นที่ไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะในแต่ละด้าน พบว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยการปกครองที่ไม่แตกต่างกัน
2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะในแต่ละด้าน พบว่า
อาชีพ ที่ แตกต่างกันมีผ ลต่อ การจัดการขยะมู ลฝอยของวิทยาลัยการปกครองที่ไม่ แตกต่างกั น โดย
พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการซึ่งมีการจัดการขยะมากที่สุด
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2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะในแต่ละด้าน พบว่า
ระยะเวลาในการท างานที่ แตกต่างกั นมีผ ลต่อการจัดการขยะมู ลฝอยของวิท ยาลัยการปกครองที่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญกับปัญหาขยะมูลฝอยและอุปสรรคที่มีผล
ต่อการจัดการขยะ
1.2 วิทยาลัยการปกครองควรอานวยความสะดวกในการจัดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เช่น ถุงดาและถังบรรจุขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลที่เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อความสะดวกในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย
1.3 ควรมีการติดตามการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง
2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาศักยภาพและความพร้อมของวิทยาลัยการปกครองในการจัดการขยะมูล
ฝอย
2.2 ควรศึก ษาเปรียบเที ยบปั ญ หาอุ ป สรรคของบุคลากรแต่ล ะต าแหน่ งว่ามี ปั ญ หา
แตกต่างกันหรือไม่ และระดับปัญหาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรเมื องสระบุรี โดยใช้ก ารวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี จานวน 198 คน สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิ จั ย พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ตารวจภูธรเมืองสระบุรีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.58 ( X = 3.58, S.D.=0.60) และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.09 ( X
=4.09, S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านกฎหมายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่
ที่ 4.11 ( X = 4.11, S.D.=0.40) และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านงบประมาณ ค่าเฉลี่ยที่
3.01 ( X =3.01 , S.D.=0.21)
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมสามารถอธิบายประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรีได้ร้อยละ 34.2 (R2=0.342) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ตัว แปรด้ า นกฎหมายส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ องกั น และปราบปรามอาชญากร รมมากที่ สุ ด
รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the effectiveness and factors
influencing on crime suppression and prevention of Muang Saraburi Provincial Police
Station This study employed quantitative research approach and utilized rating-scale
questionnaires as instrument. The sample consisted of 198 police officers. Frequency,
percentage, mean, standard deviation (S.D.), and multiple regression analysis were
employed in the data analysis.
The research result was found that the level of the effectiveness on crime
suppression and prevention was high at 3.58 ( X = 3.58, S.D.= 0.60) . The overall level
of factors influencing on the effectiveness on crime suppression and prevention was
high at 4.09 ( X = 4.09, S.D.= 0.32). The highest mean score was item on legal factor at
4.11 while the lowest mean score was item on budget factor at 3.01 ( X =3.01, S.D.=
0.21) .
The method of multiple regression was utilized to analyze these data. Results
from this study revealed that 5 predictive variables were statistically significant at the
.05 level with predictive power at 34.2 %. The most statistically significant variable was
legal factor with management factor received second highest co-efficient score.
Keywords:
effectiveness, crime prevention and suppression, justice administration
บทนา
เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้ประเทศไทยนั้นกาลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่าส่วนหนึ่งนัน้ มา
จากปั ญ หาอุ ท กภัย ที่ ได้เ กิ ดขึ้น เมื่ อปี พ.ศ.2554 ได้ส ร้ างความสูญ เสียเป็ นอย่ างมากทั้ ง ชี วิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัย และได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งทาให้เกิดการ
ชะลอตัวของภาคอุ ตสาหกรรมและในบางแห่งต้องหยุดกิจการจึงทาให้เกิ ดปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนผู้ที่ใช้แรงงานมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง ปัญหา
อาชญากรรม และความไร้ระเบียบต่างๆ ทาให้สังคมและประชาชนมีความต้องการที่จะได้รับการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้อง
เป็นผู้ประเมินแนวโน้มของสภาพปัญหารวมถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต และหามาตรการ
รองรับปัญหาต่างๆนี้ให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอาชญากรรมเป็นนัน้ ปัญหาทีส่ าคัญ
ของสังคมไทยที่ได้มีความเชื่อมโยงกัน เกิดขึ้นและได้พบเห็นบ่อยในทุกพื้นที่ โดยที่ปัจจุบันมีแนวโน้ม
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากในทางกฎหมายจะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาล้วนจะส่งผล

426

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทบต่อ สัง คมโดยรวม และส่ง ผลกระทบต่อการดารงชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ของประชาชน
โดยทั่วไป ผู้ที่กระทาความผิดในทางอาชญากรรมนั้นจะต้องได้รับการลงโทษในสังคมทุกแห่งไม่ว่าจะ
เป็นสัง คมที่พั ฒ นาแล้วหรือ สัง คมที่ กาลังพัฒนาต่างก็ป ระสบปัญ หาอาชญากรรมและการกระท า
ความผิดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันตามมาตรการการแก้ไข
และป้องกันของประเทศนั้นๆ ปัญหา อาชญากรรมจึงเป็นปัญหาสาคัญที่มีแนวโน้มความรุนแรงมาก
ขึ้น นามาซึ่งความเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเป็ นการบั่นทอน
เสถียรภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี ได้ตั้งอยู่ที่ ตาบลปากเพรียว อาเภอเมื องสระบุรี จังหวัด
สระบุรี มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่สระบุรีทั้งหมด 11 ตาบล โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวน
และชั้นสัญ ญาบัตรจานวน 198 นาย มี ห น้าที่ ดูแลทุ ก ข์สุข ความเป็นอยู่ ตลอดจนสวัส ดิภาพของ
ประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และจับกุมผู้กระทาความผิด พื้นที่ส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นที่เจริญรุ่งเรือง ถนนใช้ในการสัญจรไปมาอย่างสะดวกตลอดปี ซึ่งมีการเจริญเติบโต
รวดเร็วมากกว่าเมื่อก่อน รวมถึงมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรรเป็นจานวน
มาก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ด้านธุรกิจและด้านการค้ามีประชากรแฝง มีคนต่างถิ่นเข้ามาในพ้นที่นี้เป็น
จานวนมาก จึงทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น การประทุษร้ายต่อทรัพย์ ปัญหาด้านยาเสพ
ติด การโจรกรรมรถ เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องสถิติคดีก็มีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน และเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดความสงบสุขของประชาชน จึงจาเป็นต้องทราบถึง ระดับ
ของประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามของสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ จึง
เป็นสาเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจทาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการป้อ งกั นและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ตารวจภูธรเมืองสระบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิ จั ย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากกรมของสถานี
ตารวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ทาแบบสอบถามโดยการค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมา
เป็นแนวทางประกอบการวิจัย โดยวิธีดาเนินการคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย เครื่อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสร้างเครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัย การเก็ บรวบรวมข้อมู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี จานวน
198 นาย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจั ยเรื่ องการป้ องกั น และปราบปรามอาชญากรรมขอสถานี
ตารวจภูธรสระบุรี สามารถจาแนกได้ออกเป็น 2 ประเภท
1.ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้ านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ
เครื่องใช้
2.ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธร
เมืองสระบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามข้อมู ล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
สถานีตารวจภูธรสระบุรี โดยแบบสอบถามจานวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ชั้นยศ อายุร าชการ
การศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส
ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น และปราบปราม อาชญากรรม
ประกอบด้วย ด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้ านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือเครื่องใช้
ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย
การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (inferential Statistics) การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทาการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง
ตอนที่ 2 ประสิท ธิผ ลการป้องกั น และปราบปรามอาชญากรรม และปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี โดยมีค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
ด้านประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยที่ 3.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 ( X =3.58, S.D.=0.60) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อพบว่ามากที่ สุดคื อ สถานี
ตารวจภูธรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ค่าเฉลี่ยที่
3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 ( X =3.55, S.D.=0.75) รองลงมาคือการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ค่าเฉลี่ยที่ 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 ( X =3.48, S.D.=0.76) ผลงานและ
การปฏิบัติงานมีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ค่าเฉลี่ยที่ 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5
( X =3.16, S.D.=0.92) ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยที่ 3.23
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 ( X =3.23, S.D.=0.89) สถานีตารวจภูธรมีการป้องกันและตรวจตราใน
เขตชุมชนอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยที่ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 ( X =3.14, S.D.=0.84) และ
สุดท้ายคือ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ค่าเฉลี่ยที่ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5
( X =3.14, S.D.=0.78)
ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธร
เมืองสระบุรี พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรีที่มี ระดับประสิทธิผลการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =4.09 ,
S.D.=0.32) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นกฎหมาย ( X = 4.11, S.D.=0.40)
รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ ( X =4.10, S.D.=0.37) ด้านบุคลากร ( X = 4.05 , S.D.= 0.59
) ด้ า นวั ส ดุ ปุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ( X =3.01 , S.D.=0.21) และล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ด้ า น
งบประมาณ ( X =3.81, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ด้านกฎหมาย พบว่า เจ้าหน้าที่ ตารวจสถานีตารวจภูธรเมื องสระบุรีมี ป ระสิท ธิผ ลการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี โดยภาพรวม
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อยู่ในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามากที่สุดคือการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด ( X =4.19, S.D.=0.88) รองลงมาคือ การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิบั ติ ง านด้า นการป้ องกั นและปราบปรามอาชญากรรม
( X =4.05, S.D.=0.88) การมีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ( X =3.92,
S.D.=0.88) การมีความรู้และเข้าใจกฎหมายลักษณะพยาน ( X =3.11, S.D.=0.41) การมีความรู้และ
ความเข้าใจสิ ท ธิเ สรี ภาพของประชาชนตามรั ฐธรรมนูญ ( X =3.09, S.D.=0.44) และสุด ท้ า ยคื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทาให้ท่านปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว ( X =3.01, S.D.=0.21)
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี มีความคิด
เกี่ยวกับประสิท ธิผลป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก
( X =3.94, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากที่สุดคือ ประชาชนให้ความร่วมมือในการ
ตามหาเบาะแสคนร้าย( X =4.03, S.D.=0.86) ลองลงมาคือสถานีตารวจภูธรมีการจัดอัตรากาลังใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสม ( X =-3.94, S.D.=0.73) สถานีตารวจภูธรจัดแบ่งเขตปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม ( X =3.93, S.D.=0.76) สถานีตารวจภูธร มีความชัดเจนในนโยบายด้านป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ( X =3.90, S.D.=0.78) และสุดท้ายคือสถานีตารวจภูธรได้นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน( X =3.80, S.D.=0.48)
ด้านบุคลากร พบว่า เจ้าหน้าที่ ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี มีความคิดเกี่ยวกั บ
ประสิท ธิผ ลป้อ งกั นและปราบปรามอาชญากรรม ด้านการบุคลากรอยู่ในระดับ มาก ( X =4.11,
S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากที่สุดคือ ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่าน ( X =4.21, S.D.=0.74) ลองลงมาคือ ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงกับ
ตาแหน่งหน้าที่ของท่าน ( X =4.17, S.D.=0.76) ต่อมาคือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความร่วมมือ
สัมพันธ์ดี ( X =4.17, S.D.=0.72) การจัดสวัสดิก ารภายในมี ความสอดคล้องเหมาะสม ( X =4.10,
S.D.=0.74) เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่านสามารถทาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ( X =3.91,
S.D.=0.73) และสุด ท้ า ยคือ การปฏิ บัติ ง านของท่ า นสามารถมองเห็น ผลส าเร็ จ ได้ อย่ างชั ดเจน
( X =3.69, S.D.=0.71)
ด้านงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมื องสระบุรีมี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก ( X
=3.93, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากที่สุดคืองบประมาณที่ได้รับเพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงาน ( X =4.02, S.D.=0.48) รองลงมาคือ ระเบียบการใช้งบประมาณสอดคล้องกับความเป็น
จริง ( X =3.87, S.D.=0.47) และสุดท้ ายคื อ มี ง บประมาณเหลือ ใช้ทุ ก ปีง บประมาณ ( X =3.88,
S.D.=0.46)
ด้านวัสดุอุป กรณ์และเครื่องมื อเครื่องใช้ พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเมื อง
สระบุรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ อยู่ในระดับมาก ( X =3.87, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามาก
ที่สุดคือสถานีตารวจภูธรได้รับสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้จากภาคเอกชนและ
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ประชาชนในพื้ นที่ ( X =3.92, S.D.=0.48) รองลงมาคือ สถานีตารวจจัดสรรน้ามั นเชื้อเพลิง ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ( X =3.82, S.D.=0.87) สถานีตารวจ สามารถเบิก อาวุธปืนกุญแจมือ
วิท ยุสื่อ สาร ไฟฉายเสื้อ สะท้ อ นแสง เสื้อกั นกระสุน ได้ค รบถ้วนในการปฏิบัติ ห น้าที่ ( X =3.80,
S.D.=0.85) และสุดท้ายคือ สถานีตารวจมี อาวุธปืนกุญแจมือ วิทยุสื่อสาร ไฟฉายเสื้อสะท้อนแสง เสื้อ
กันกระสุนสาหรับปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ( X =3.78, S.D.=0.86)
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารพยากรณ์ปั จ จั ยด้ านต่า งๆที่ ส่ ง ผลต่ อประสิท ธิผ ลการป้อ งกั นและ
ปราบปรามอาชญากรรมสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี
ตัวแปรอิสระ
b
beta
t
p
ด้านกฎหมาย
.523
.353
1.132
.001
ด้านการบริหารจัดการ
-.194
.290
1.135
.000
ด้านบุคลากร
.156
.229
.825
.000
ด้านงบประมาณ
.028
.100
.706
.001
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
.069
.049
.808
.000
เครื่องใช้
ค่าคงที่ (constant)
1.310
.604
.000
R= .497
R2=.342
F=14.064
P=0.000
จากตาราง การวิเ คราะห์ ปัจ จั ยที่ ส ามารถร่ ว มกั น ท านายประสิ ท ธิผ ลการป้อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี พบว่า มีตัวแปรปัจจัยด้านกฎหมาย ด้าน
การบริห ารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่อ งมื อเครื่องใช้ที่
ร่วมกันทานายประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P
valve ‹ 0.001 ) ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 สามารถอธิบายการผันแปรประสิทธิผลการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมได้ร้อยละ 34.2 (R2=0.342) สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
Z = 1.310 + 0.523 + -0.194 + 0.156 +0.028 +0.069
โดยตัวแปรด้านกฎหมายส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ ต่อมาคือด้านบุคลากร ด้านวัส ดุและอุปกรณ์ และลาดับ
สุดท้ายคือด้านงบประมาณ
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการวิจัยพบว่า ระดับ ประสิทธิผ ลการป้องกั นและปราบปรามอาชญากรรมสถานี
ตารวจภูธรเมืองสระบุรีอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านกฎหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากร ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และลาดับสุดท้ายคือด้านงบประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตารวจมี
ระดับประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรีคือด้าน
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และด้านงบประมาณ อยู่ในระดับท้าย เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ไม่
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ค่อยเพี ยงพอต่ อ การปฏิบัติห น้าที่ และชารุ ด ขาดการซ่ อมแซม ด้านงบประมาณเกิ ดความล่าช้ า
งบประมาณที่ ได้รับ ไม่เพี ยงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง สอดคล้องกั บสิงหราช แก้วเกิดมี (2542) ที่
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสอบสวนสังกัดตารวจภูธรสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัญ หาและอุ ป สรรคทางด้านปฏิบัติง านคือเรื่ อง พนัก งานสอบสวนขาดขวัญ และก าลัง ใจในการ
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งเกี่ยวกับงานสอบสวนทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
2. จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สถานีต ารวจภูธ รเมื อ งสระบุ รี โดยตัว แปรด้ านกฎหมายส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิผ ลการป้อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ ต่อมาคือด้านบุคลากร ด้าน
วัสดุและอุปกรณ์ และลาดับสุดท้ายคือด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานสอดคล้องกับ พาณิช
ธัญญเจริญ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่
สถานีตารวจภูธ รคลองหลวง ผลการศึก ษาพบว่า ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อประสิท ธิผ ลการป้องกั นและ
ปราบปรามอาชญากรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านกฎหมาย รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านยานพาหนะ และสุดท้ ายคือด้านวัส ดุอุป กรณ์และเครื่องมื อ
เครื่องใช้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาเรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ องกั นและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ตารวจภูธรเมืองสระบุรีผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี ส่งเสริมกาหนดนโยบายความพร้อมด้านงบประมาณ และ
อุป กรณ์ใ นการปฏิบัติง านด้านการป้องกั นและปราบปรามอาชญากรรมให้มี ความพร้อ มในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจภูธรเมืองสระบุรี
2) ผู้บริหารสูงสุดควรตระหนักถึงนโยบายในการส่งเสริมด้านรายได้ให้เหมาะสมกับปริมาณ
งานและความสามารถหรือการพิจารณาขั้นเงินเดือน ควรยึดหลักความรู้ความสามารถและภารกิ จ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) สถานีตารวจภูธรเมืองสระบุรี ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับการฝึกอบรม
สัม มนา หรือ ศึก ษาต่อ เพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบัติ ง านในด้านการป้องกั นและปราบปราม
อาชญากรรม
2) ผู้บริหารส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตารวจนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีก ารศึกษาเปรียบเที ยบปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อประสิทธิผ ลในการปฏิ บัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจในเขตสระบุรีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสถานีตารวจภูธรสระบุรี
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตารวจภูธรสระบุรี
3) ควรมี ก ารศึก ษาคุณภาพชีวิ ตของเจ้าหน้ าที่ ตารวจด้านการป้องกั นและปราบปราม
อาชญากรรม สถานีตารวจภูธรสระบุรี ต่อไป
บรรณานุกรม
พาณิช ธัญ ญเจริญ . “ประสิท ธิผ ลการป้องกั นและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ ส ถานี
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แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา เทศบาลนครรังสิต
THE GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN AND YOUTH
COUNCIL, RANGSIT MUNICIPALITY
ศิรพร บุญชู1และจารุณี มุมบ้านเซ่า2

Siriporn Boonchu1, Jarunee Mumbansao2
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์: sbg7246@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครรัง สิต และศึกษาปัญ หาและอุป สรรคในการดาเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครรังสิต โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้
การสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จานวน 11 คน และผู้ดูแลคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน จานวน 1 คน โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มและได้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยอาศัยการพรรณนาเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการพัฒ นาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต ได้แก่ 1)
ด้านการส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ พบว่า ควรจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการทางานกับคณะบริหารงานสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นรุ่นพี่ หรือสภา
เด็ก และเยาวชนในระดับอ าเภอ จัง หวัด เพื่อทาให้การดาเนินงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ด้าน
โครงสร้างและการบริหารงาน พบว่า ควรให้มีการจัดการปฐมนิเทศ และอบรมเกี่ยวกับศักยภาพใน
การทางานให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งการอบรมถือเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างหนึ่งที่
จะทาให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ในกระบวนการทางานเพิ่มมากขึ้น 3) ด้านการให้
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และปัญหาเกี่ ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน พบว่า ควรมีก ารเสนอ
ความคิดเห็นต่อองค์กรเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครรังสิตยังไม่ได้มีการร่วมมือกับองค์กรเอกชน และปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครรังสิต ได้แก่ ด้านการจัดประชุมสามัญประจาปีและการจัดการประชุมคณะ
บริหารในเรื่องของการมาไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากเวลาที่ว่างไม่ตรงกัน และมีภาระหน้าที่ทาง
การศึกษา ด้านโครงสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์กันในกลุ่มคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนที่ไม่มี
ความสนิทสนมกัน ซึ่งส่งผลในการดาเนินงานเพราะว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในการทางานกัน
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ได้อย่างเต็มที่ ด้านอานาจหน้าที่ในเรื่องของการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามที่ได้ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติแต่ไม่ได้ให้แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
คาสาคัญ : แนวทาง, การพัฒนา, สภาเด็กและเยาวชน
ABSTRACT
This research aims to be to study the guidelines for the development of the
Children and Youth Council, Rangsit Municipality and to study the issues and barriers
in the implementation of the Children and Youth Council, Rangsit Municipality this
research is qualitative research. The sample in this research uses a specific sampling
consist of from Children and Youth 11 persons and the executive committee and 1
person from youth council. The group chat interviewed and analyzed the data by the
descriptions to answer the questions for the intended purpose. The Research shows
that
The guidelines for the development of operations of the Children and Youth
Council, Rangsit Municipality, include 1 ) Promotion the exchange and a center of
learning in various fields were found should provide for exchange Learn to work with
the administration of the juvenile as a senior, Or the District Youth Council in order to
make operations more efficient. 2) The structure and the administration found Should
the orientation Training and capacity to work for the Executive Children and Youth
Council, this training is a development approach to the management of children and
young with knowledge of the process increases. 3) To provide feedback, comments,
and questions about the development of children and youth found comments should
be offered to private enterprise on the development of children and youth because
the Children and Youth Council, Rangsit Municipality has not had the cooperation with
NGOs. And there are two problems in the children and youth council, Rangsit
Municipality include the administration of the board, the juvenile council meeting is in
the series of the unfinished business because the time is not matched and the children
have to study, the administration a children and youth was in the relationship within
the board of administration and youth, which was the result of the inability to be able
to comment on how to work effectively together, the authority plan of organizing
children and youth development but it is not stated in the administration
development.
Keywords : Guidelines, development, The children and youth council
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บทนา
สภาเด็กและเยาวชนได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาตินั้น สืบเนื่องมาจากการสัมมนาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2547 เยาวชนได้มีการ
เสนอความต้องการให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้น คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติจึงมีมติให้สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวชนดาเนินการให้ มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
โดยมีก ารนาร่องในปี พ.ศ. 2547 รวม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุรินทร์ ปราจีน และสตูล ต่อมา
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติได้สานต่อนโยบาย มอบหมายให้กระทรวง
การพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มี การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้ครบ 76 จัง หวัด
ภายในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้หลักการ “เด็กนา ผู้ใหญ่หนุน” (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560)
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็นองค์ก รหนึ่ง ที่มี บทบาทและหน้าที่ ที่ส าคัญในการดูแล
ประชาชน และจัดทาบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจ าย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ , 2554) การส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ สาคัญ เพราะเด็ก และเยาวชนถือเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่สาคัญและต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประกอบกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติให้
มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอาเภอ จานวน 878 อาเภอ
และระดับจังหวัด 76 จังหวัด ต่อมาได้มีการเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ. ศ. 2550 เพิ่มเติมในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน และได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและ
เยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม และเป็นแกนนาในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น (กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน, 2560)
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็ก และเยาวชนแห่ง ชาติ พ.ศ 2550 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ. ศ. 2560 เพื่อ ดาเนินงาน
ขับเคลื่อนสภาเด็ก และเยาวชน โดยงานส่วนใหญ่ของสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครรัง สิต คือ
โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการดูแล สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์
ทางสังคม(จารุเดช อ้นอมร, 2561) จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางใน
การพั ฒนาการดาเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครรัง สิตว่าเป็นอย่างไร ปัญหาแล ะ
อุปสรรค ในการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิตคืออะไร เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้
ในครั้งนี้ นาไปใช้ในการประกอบการวางแผนการดาเนินงานและเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิตให้สามารถทากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2560 ต่อไป
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยโจทย์วิจัยว่าแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน
ของสภาเด็ก และเยาวชนเป็นอย่างไร และปัญ หาและอุส รรคในการดาเนินงานของสภาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลนครรังสิตคืออะไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
รังสิต
2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
รังสิต
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต
และผู้ ดูแลคณะบริห ารฯ โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จัยครั้ง นี้ ใช้ ก ารสุ่ม แบบเจาะจง(Purposive
Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์การวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจยั
ได้กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จานวน 11 คน และผู้ดูแลคณะ
บริหารฯ จานวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่อ งมื อ ที่ใช้ในการเก็ บเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์
(interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนด
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์โดยนาคาสาคัญมาใช้ในการประกอบการสัมภาษณ์โดยการร่างคาถาม
แบบปลายเปิด ซึ่ง ได้ข้ อ ค าถามที่ มี ความยืดหยุ่น เพื่อ จะปรับ เปลี่ยนข้อ คาถามให้ส อดคล้อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างไร และปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครรังสิตคืออะไร
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาค่า IOC หรือค่าความเที่ยงตรง จะเป็นการตรวจของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ข้อคาถาม ข้อ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แต่ละท่านให้คะแนนมาทั้ง 3
ท่าน หาผลรวมของคะแนนในข้อ 1 โดยการบวกคะแนน แล้วนาผลมาหารด้วยจ านวนผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นนาผลไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อในการวิจัยแนว
ทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
รังสิต ได้ค่า ความเที่ยงตรง (IOC) เท่ากับ 0.90

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

437

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้นาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น
1) การเก็ บ ข้อ มูล ทุ ติย ภูมิ ได้แก่ การเก็ บ ข้อมู ล จากเอกสาร ตารา วิท ยานิพนธ์
บทความ วิชาการ วารสาร และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสริมในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
2) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ แบบ
สนทนากลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนและผู้ดูแล ที่มีความรู้หรือผู้ที่มีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาดี ที่สุด โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทา
วิจัยครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยดาเนินการดังนี้
ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม การเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล จากบุ คคลที่ มี ความแตกต่างกั น เป็ นกระบวนการส าคัญ เพื่อให้ ได้ข้อมู ล ที่ ตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสอดคล้องกับกรอบแนวคิด โดยตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนที่
จะทาการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม และประมวลผล
โดย ดาเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร และวิธีการวิเคราะห์
การดาเนินกระบวนการตามแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาประเด็นหลักมาพิจารณาเพื่อ
แจกแจง และจัดกลุ่มข้อมูล และสรุปประเด็นสาคัญ โดยอาศัยการพรรณนาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถาม
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กาหนดไว้และสร้างข้อสรุป และจัดทาข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครรังสิต ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คาตอบจากประเด็นคาถาม ได้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครรังสิต จาการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแนว
ทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริม
การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และการเป็น ศูน ย์ก ลางการเรี ยนรู้ใ นด้ านต่า งๆ พบว่ า ควรจั ดให้มี ก าร
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการทางานกับคณะบริหารงานสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นรุ่นพี่ หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการทางานกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด เพื่อทาให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตรงกับผลสัมภาษณ์คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต (น้อง
จอนนี่,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2562) ว่าในการทางานของเราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานจาก
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นรุ่นพี่ โดยเป็นการที่พี่สอนน้ อง ถ่ายทอดประสบการณ์ในการ
ทางานให้กับรุ่นน้อง 2) ด้านโครงสร้างและการบริหารงาน พบว่า ควรให้มีการจัดการปฐมนิเทศ และ
อบรมเกี่ยวกับศักยภาพในการทางานให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งการอบรมถือเป็นแนว
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ทางการพัฒ นาอย่างหนึ่ง จะที่ จ ะท าให้คณะบริห ารสภาเด็ก และเยาวชนมี ความรู้ในกระบวนการ
ทางานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงกับผลสัมภาษณ์ของผู้ดูแลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน (พี่พุด,สัมภาษณ์
3 เมษายน 2562) ว่าทางนายกเทศบาลก็อยากให้มีการอบรมคณะบริหารฯ โดยการทาคล้ายๆกับ
โรงเรียนขึ้นมาให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนโดยตรงแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยและ
3) ด้านการให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน พบว่า ควรมี
การเสนอความคิดเห็นต่อองค์กรเอกชนในรูปแบบของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพราะในปัจ จุบันสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครรัง สิตยัง ไม่ ได้มี ก ารร่วมมื อกั บ องค์ก รเอกชน
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากทางเทศบาลและบ้านพักเด็ก ซึ่งตรงกับผลสัมภาษณ์
ของผู้ดูแลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน (พี่พุด ,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2562) ว่าในตอนนี้ทางสภา
เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างเพียงพอ ซึ่งในอนาคตเราก็อาจจะมีการเข้าไป
ร่วมมือกับองค์กรเอกชน การดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรั งสิตจะนาระเบียบ
กฎหมายมาเป็น มาตรฐานในการดาเนินงาน จะดาเนินงานตามแบบฟอร์ม ของคู่มื อที่ ได้ม าจาก
กระทรวง คือ “แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน” เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครรังสิต จาการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัญหา
อุปสรรค ในการดาเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครรัง สิต ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ
ประชุมสามัญประจาปีและการจัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นในเรื่องของการ
มาไม่ครบองค์ประชุมทาให้การดาเนินงานตามแผนเกิดความล่าช้า 2) ด้านโครงสร้างคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นในเรื่องความสัมพันธ์กันในกลุ่มคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนที่ไม่มีความ
สนิทสนมกัน ซึ่งส่งผลในการดาเนินงาน 3) ด้านอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนา
เด็ก และเยาวชน ซึ่ ง เป็น ในเรื่ อ งของการจั ดท าแผนพั ฒ นาเด็ก และเยาวชนที่ ไ ด้มี ก ารระบุไ ว้ใ น
พระราชบัญญัติแต่ไม่ได้บอกแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และ 4) ด้านที่ปรึกษา
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าในด้านนี้ไม่
พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ซึ่งตรงกับผลสัมภาษณ์ของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
(น้องนิภัทร,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2562) ว่า ปัญหาและอุป สรรคในการดาเนินงานของสภาเด็ก และ
เยาวชน ประเด็นหลัก ๆ ก็จะมีการที่มาไม่ครบองค์ประชุม และในเรื่องของความสัมพันธ์กันในกลุ่ม
คณะบริหารฯ ที่ยังไม่มีความสนิทสนมกันมากนัก ซึ่งในบางครั้งในการประชุมโครงการต่าง ๆ ก็ไม่
สามารถออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา
เทศบาลนครรังสิต สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต ได้แก่
1) ด้านการส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ พบว่า ควร
จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการทางานกับคณะบริหารงานสภาเด็กและเยาวชนที่เ ป็นรุ่นพี่ หรือ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทางานกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด เพื่อทาให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ด้านโครงสร้างและการบริหารงาน พบว่า ควรให้มีการจัดการ
ปฐมนิเทศ และอบรมเกี่ยวกับศักยภาพในการทางานให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งการ
อบรมถือเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างหนึ่ง ซึ่งการอบรมถือเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างหนึ่ง จะที่จะ
ทาให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ในกระบวนการทางานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดาเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิตจะนาระเบียบกฎหมายมาเป็นมาตรฐานในการดาเนินงาน
จะดาเนิ น งานตามแบบฟอร์ม ของคู่มื อ ที่ ไ ด้ม าจากกระทรวง คือ “แนวทางการขั บ เคลื่อ นการ
ดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวีราภา บุญหมื่น (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและ
อุปสรรคในการทางานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ง ประเด็นที่ ส อดคล้อ งได้แก่ แนวทางในการท างานของคณะกรรรมการสภาเด็ก และ
เยาวชนตาบลแม่โป่ง คือ ควรให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องรูปแบบการทางานในแต่ละรุ่นของ
คณะกรรมการสภาฯ เพื่อนาไปสู่การปรับโครงสร้างการทางานที่เหมาะสม มีการจัดปฐมนิเทศโดย
เพิ่มเติมในเรื่องวิธีการทางานภายใต้ระบบราชการและควรมีการปลูกฝังให้คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนมีจิตสานึกในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
2.ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครรังสิต ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินด้านการจัดประชุมสามัญประจาปีและการจัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน เป็นในเรื่องของการมาไม่ครบองค์ประชุม ทาให้การดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ล่าช้าไม่
สามารถดาเนินงานได้ตามที่หน่ วยงานกาหนดซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ (2559) ได้
ศึก ษาเรื่อ ง บทบาทของสภาเด็ก และเยาวชนในการขับเคลื่อนกิ จกรรมเทศบาลนครราชสีมา ซึ่ง
ประเด็นที่สอดคล้องได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เทศบาลนครนครราชสีมา คือ เรื่องเวลาของเด็กแต่ละคนไม่ตรงกัน เนื่องจากสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนประกอบด้วยกลุ่มเด็กการศึกษานอกระบบและกลุ่มเด็กมัธยมศึกษา ซึ่งเวลาที่นัดหมายในการ
ประชุม และการทากิจกรรมจะไม่ว่างตรงกัน
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานในด้านโครงสร้างคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเป็นใน
เรื่องของความสัมพันธ์กันในกลุ่มคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนที่ไม่มีความสนิทสนมกัน ซึ่งส่งผลใน
การดาเนินงานเพราะว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในการทางานกันได้อย่างเต็มที่ซึ่งสอดคล้องกับ
วีราภา บุญหมื่น (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทางานของคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชนตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเด็นที่สอดคล้องได้แก่
ปัญหาและอุปสรรคในการทางานของคณะกรรมการสภาเด็กและ เยาวชนตาบลแม่โป่ง คือ ปัญหา
คณะกรรมการสภาฯ ขาดปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีเบี้ยเลี้ยงให้กับสภาเด็กและเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมการ
ประชุม
1.2 ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนมากขึ้น
1.3 ควรมีโครงการอมรมศักยภาพให้กับสภาเด็กและเยาวชนเพื่อให้การดาเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้รูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเจาะจงที่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มของผู้บริหาร หรือหัวหน้าฝ่าย/กอง เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึก ษาการประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานสภาเด็ก และเยาวชนใน
ระดับเทศบาล เพื่อให้รู้ถึงศักยภาพในการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานภายใต้นโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการศึกษาข้อมูลที่
ไดจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานที่อยู่
ภายในสังกัดกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบไปด้วย รองผู้อานวยการกองคดี
การค้ามนุษย์ 1 คน ผู้อ านวยการส่วนคดีพิเศษ 1 คน เจ้าหน้าที่ คดีพิเศษชานาญการ 2 คน รวม
ทั้งหมด 4 คน
ผลการวิจัย พบว่าทางกองคดีก ารค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ การปฏิบัติงานตาม
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษ ย์เป็น ผู้ก าหนดนโยบายและแจกจ่ายภารกิ จ ไปตามกระทรวง ทบวง กรม และหน่วงงานที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ กองคดีการคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ ทา
คดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ที่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติการ
สวบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุ ษ ย์ กองคดีก ารค้ ามนุ ษ ย์ กรมสอบสวนคดีพิ เ ศษสามารถปฏิบั ติ ง านได้ต ามเป้ าหมายที่ ท าง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กาหนดตัวชี้วัดของ
ทางกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งการประเมินหน่วยงานของกองคดีการค้ามนุษย์
กรมสอบสวนคดีพิ เศษ จะวัดจากจ านวนคดีที่ ส ามารถส่งฟ้ องหรือยุติคดีความได้ ในการลงพื้น ที่
ปฏิบัติงานดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พบว่ามีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้า
มนุษย์ ของเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่มผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ หลุดพ้นจากคดี
ความผิด ซึ่งถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกระทาความผิดจริง การปฏิบัติงาน ภายใต้นโยบาย
ป้องกั นและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีก ารค้า นอกจากนี้การปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย
ป้องกั นและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ของกองคดี ก ารค้ามนุ ษย์ กรมสอบสวนคดีพิ เศษ ได้มี ก าร
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นหนึ่งในการบูรณาการรวมกันตาม
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วาระแห่งชาติ เรื่องการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกั นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลด
ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
คาสาคัญ
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ การประสานงาน สนธิสัญญา
ABSTRACT
Operational research studies under the policy, prevention and suppression
of human trafficking and prosecution of human trafficking forces. Department of
special investigation is a qualitative research study by studying information from
-depth interviews in which the data in the study group
as a staff officer within the Prosecution Division to human trafficking. Department of
special investigation consists of the Vice President Finance, people-trafficking Statute,
1 Director, 1 special sections, special officers skilled people 2 people all inclusive 4
persons.
The research Performance under the Policy Against Human Trafficking
Division of the cases of human trafficking. Department of Special Investigation A
-depth interviews,
which groups the information in the study. The staff within the Division of Human
Trafficking. DSI comprising the Deputy Director of the Human Trafficking 1 Director of
Special Case 1 Case Officer specially trained people for a total of 2 to 4 people.
The research found that the pile of cases of human trafficking. Department of Special
Investigation Operational policies to prevent and combat trafficking in persons. The
Committee Against Trafficking as policymakers and distribute tasks to ministries and
delay associated with human trafficking. Litigation Division of the human traffickers.
Department of Special Investigation Assigned to the case offenses related to human
trafficking. That it is a special case Based on the Act escrow investigation, the Special
Investigation 2547 operational policy to prevent and combat trafficking in persons.
Division trafficking case DSI can operate according to the Committee Against
Trafficking and the Justice Department are the indicators of the pile of cases of
human trafficking. Department of Special Investigation The rating agency's Division of
cases of human trafficking. Department of Special Investigation Can be measured by
the number of lawsuits filed lawsuit settlement or not. In the area of operations,
litigation related to human trafficking. Were found to be involved with human
trafficking. Officials of the state to help the offender of trafficking out of a guilty
verdict. If the authorities find the real culprit. working Under the Anti-Human
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Trafficking Division of the trade. In addition, the performance under the Policy Against
Human Trafficking Division of the cases of human trafficking. Department of Special
Investigation It is coordinated with other agencies. Both public and private sector This
is one of integration, as well as the national agenda. The integration work together to
achieve the goal of reducing human trafficking in Thailand.
Keywords
Ministerial regulations. The Special Case Investigation Act. The coordinate.
The Treaty.
ความสาคัญของปัญหา
การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ก องคดี ก ารค้ ามนุ ษ ย์ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ มี ก าร
ปฏิบัติงานอย่างไรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีแนวทางหรือหลักการอย่างไรเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์
ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายในการป้องกันและการ ปราบปราม
การค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในหน่วยงานกองคดีการค้ามนุษย์ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัตงิ านตามนโยบายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจยั ในครั้งนี้
เครื่องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย โดยข้อมูลในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ดังนี้ การศึกษาประเด็นคาถามจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ วรรณกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ใช้
เป็นหลักการในการสร้างกรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย
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1) แบบสัมภาษณ์ จะเป็นการตั้งคาถามแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือขึ้นเอง โดยจะตั้งคาถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ตลอดจนวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งจากระดับผู้บริหารกองกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส่วนแนวคาถามในการใช้สัมภาษณ์จะเป็นคาถามในลักษณะแบบเปิด ไม่มีลักษณะเป็นคาถามนาและ
เป็นคาถามที่เข้าใจง่าย
2) สมุ ดบันทึก ข้อ มู ล ซึ่งใช้เป็นเครื่องมื อส าหรับ การจดและบันทึ กข้อมู ลจากประเด็น
คาถามในการสัมภาษณ์ทุกๆ คาถามอย่างละเอียด ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ากับผู้วิจัยภายในช่วงเวลาที่กาหนดและสถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
3) เทปบันทึกเสียง เพื่อให้การรวบรวมคาถามของงานวิจัยมีประสิทธิในการนามาวิเคราะห์
ข้อมูล ไม่ให้มีข้อมูลที่ ได้มาจากเก็บรวบรวมคาถามที่ได้สัมภาษณ์มาตกหล่น และสามารถเก็บลาย
ละเอียดที่ผู้บริหารหรือพนักงานข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายในกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ที่ให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์ได้มากยิ่งขึ้น
โดยเก็บ ข้อมู ล จากเจ้าหน้าที่ ป ฏิบัติงานอยู่ ภายในหน่วยงานกองคดีก ารค้ามนุษย์ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ จานวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย รองผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์ 1 คน ผู้อา
อวยการส่วนคดีพิเศษ 1 คน เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชานาญการ 2 คน เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วนจึงมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงาน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) การศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านภายใต้น โยบายการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ มาตั้งคาถามในแบบสัม ภาษณ์เพื่อให้ได้คาถามที่ชัดเจน เจาะลึก เข้าถึง
ประเด็น ในการสัมภาษณ์
2) การปรับปรุงคาถามหากคาถามไม่เหมาะสมหรือหากคาถามไม่สามารถช่วยในการตอบ
ประเด็นในการวิจัยได้ครบทวน
3) นาแบบสัมภาษณ์แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่ งมือวิจัยเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วัดผลและประเมิ น ผล 3 ท่ าน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้างหรื อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมะสมในการใช้ภาษาจากนั้นนา
ผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุง แกไขตามข้อเสอนแนะแล้ว
ค านวนหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ ( Item-Objective
Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.901
การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายในการป้องกัน
และการปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และการศึกษาถึง
ปัญหาในการนานโยบายไปปฏิบัติว่าสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้หรือไม่ โดยผู้วิจัยจะต้องเก็บ
รวมรวบการให้ข้อ มูลเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่ป ฏิบัติงานภายในกองคดี
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การค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้แบบสัมภาษณ์ในการ
เก็บรวมรวบข้อมูลภายในกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ผลการวิจัย
กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วน
ราชการของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 8 ฉ แห่ง พระราชบัญ ญั ติร ะเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้
ผู้ให้สัม ภาษณ์ก ล่าวว่า “การจะปฏิบัติหน้าที่ ของกองคดีก ารค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ จะต้องปฏิบัติงานตามกฎหมายกาหนดไว้ เป็นเสหมือนตัวพึ่งพิงและกรอบในการปฏิบัติงานว่ามี
อานาจในการดาเนินคดีหรือในการสืบสวนสอบสวนมากน้อยเพียงใด”
การรับคดีห รือการสืบ สวนสอบสวนของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะ
สามารถท าได้ก็ต่อเมื่ อ คดีดังกล่าวเข้าเกณฑ์ ตามที่ ก ฎหมายระบุไว้ โดยเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 2547
มาตรา 21 คดีพิเศษที่จะต้องดาเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้
(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กาหนดไว้ในบัญ ชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่
กาหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ.(คณะกรรมการคดีพิเศษ) โดยคดีความผิดทาง
อาญาตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) คดีความผิดทางอาญาที่ มี ความซับ ซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีก ารสืบ สวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุน แรงต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีล ธรรมอั น ดีของประชาชน ความมั่ นคงของประเทศความสัม พัน ธ์ร ะหว่างประเทศหรือ ระบบ
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทาความผิดข้ามชาติที่สาคัญ หรือเป็นการ
กระทาขององค์กรอาชญากรรม
(ง) คดีความผิดทางอาญาที่ มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทา
ความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทาความผิดที่ กคพ.(คณะกรรมการคดีพิเศษ).กาหนด
(2) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ในคดีที่มีการกระทาอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งจะต้อง
ดาเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการกระทาความผิดหลาย
เรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดาเนินการโดยพนักงานสอบสวน
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คดีพิ เศษตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ พนัก งานสอบสวนคดีพิ เศษมี อานาจสื บ สวนสอบสวนส าหรับ
ความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ
บรรดาคดี ใดที่ ท าการสอบสวนเสร็จ แล้วโดยพนัก งานสอบสวนคดีพิ เศษ ให้ถือ ว่าการ
สอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
บทบัญญัติในมาตรานี้ให้ใช้บังคับ กับบุคคลที่ เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับ สนุนการกระท า
ความผิดด้วย
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระทาความผิดใดเป็นคดีพิเศษตามที่กาหนดไว้ ใน
วรรคหนึ่ง (1) หรือไม่ ให้คณะกรรมการคดีพิเศษเป็นผู้ขี้ขาด (กรรมสอบสวนคดีพิเศษ.2551)
การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีค้ามนุษย์ให้ความสาคัญกับทั้งสองด้าน ทั้ง
ในด้านการป้องกันและด้านการปราบปรามผู้ที่กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ดังต่อไปนี้
1) ด้ า นการป้ อ งกั น ทางกองคดี ก องคดี ก ารค้ า มนุ ษ ย์ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ มี ก าร
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า “การประสานงานกั บหน่วยงานอื่นทางกองคดีการค้ามนุษย์ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ มองว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างมาก โดยมีคาที่กล่าวว่าความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ
ความอยุติธรรม การประสานงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จะช่วยให้การจับกุมหรือ
การช่วยเหลือเหยื่อให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ” โดยเฉพาะการประสานงานกับองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร Non-Governmental Organisation หรือ ย่ อ ว่ า NGO เนื่ อ งจากทางกลุ่ ม หรื อ
องค์กร NGO มีความเข็มแข็งจากการได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ หรือมีเครือข่ายที่ค่อยให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ มีขีดความสามารถในการนาพาผู้เสียหายมา
ร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าพนักงานกองคดีค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยตนเองนอกจากนั้น ยัง
สามารถให้เบาะแสที่มีประโยชน์ต่อการจับกุมหรือดาเนินคดีกับผู้ ที่กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ เช่น
สามารถระบุผู้ที่เป็นเจ้าของสถานบริการที่มีการค้าประเวณี ให้ข้อมูลสถานที่พักของกลุ่มคนต่างด่าวที่
เข้าประเทศไทยมาอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ นอกจากนั้น NGO ยังมีบทบาทการให้สถานที่พักกับเหยื่อ
ผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ เนื่องจากบางครั้งเหยื่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับทาง NGO และทาง NGO ก็
มีศักยภาพในการเข้าถึงเหยื่อและสามารถดูแลผู้ที่ตกเหยื่อได้อย่างดี นอกเหนือจากการประสานงาน
กับทางองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรทางกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการประสานงาน
กับภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในการให้ความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ การไม่ใช้แรงงานที่
ผิดกฎหมายหรือการไม่กดขี่บังคับใช้แรงงาน ฯลฯ การประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ให้ห น่วยงานภาครัฐมีการ
บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ในกรณีการจะจับกุมผู้ประกอบการประมงที่กระทาความผิดฐานค้า
มนุษย์ ทางกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งให้ทางกระทรวงแรงงาน ตารวจชายฝั่ง
ในการเข้ า จั บ กุ ม และขั ด แยกเหยื่อ หรือ กรณี ในการเข้ าไปจั บ กุ ม เจ้ า ของสถานบริก ารที่ มี ก าร
ค้าประเวณี ก็จะแจ้งทางกรมการปกครองในการตรวจค้นสถานบริการ เนื่องจากทางกรมสอบสวนคดี
พิเศษไม่มีอานาจในการตรวจค้นสถานบริการ จึงต้องให้ทางกรมการปกครองที่มีอานาจในการตรวจ
ค้นสถานบริก ารเข้าปฏิ บัติ งานร่วมกั บ ทางกองคดีก ารค้ามนุษ ย์ กรมสอบสวนคดี พิเ ศษ ซึ่ง การ
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ประสานงานขอความร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งมากในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่อ งจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอานาจตามที่ก ฎหมายกาหนด ซึ่ง
บางครั้งมีความจาเป็นที่จะต้องทานอกเหนือไปจากที่กฎหมายกาหนด เพื่อไม่ให้ผู้กระทาความผิดหลบ
หนี้หรือหลุดพ้นความผิดไปได้ ดังนั้นหากว่าเรื่องที่มีความจาเป็นจะต้องทาอยู่นอกเหนืออานาจและ
หน้าที่ที่กฎหมายได้ระบุไว้ จะต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย เพื่อเข้า
มาช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้สามารถจับกุมหรือดาเนิ นคดีกับผู้ที่กระทาความผิดฐานค้า
มนุษย์ได้อย่างทันท่วงที
2) ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ก องคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มี การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการลงพื้นที่เข้าไปจับกุมผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ กับหลาย
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กองบังคับ การปราบปรามการค้ามนุษย์ และตารวจ
ภายในพื้ นที่ ฯลฯ แต่ก ารจะดาเนินคดีห รือรับ คดีเข้ามาเป็นคดีพิเศษจะพิจ ารณาตาม บั ญ ชีท้ าย
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เมื่อรับเข้ามาเป็นคดีพิเศษจะมีการดาเนินคดีจับกุม
ผู้กระทาความผิด และส่งตัวไปฝากขังและทาสานวนส่งฟ้องให้อัยการค้ามนุษย์ฟ้องและดาเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินปฏิบัติตามนโนบายการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีดังต่อไปนี้
(1) ความกดดันในการปฏิบัติงาม เมื่อปี พ.ศ.2558 นายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ได้ประกาศวาระแห่งชาติ ทาให้มีการแก้ไขกฎหมายการเพิ่มอานาจและหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่
พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์มากขึ้น มีการเพิ่มศาลค้ามนุษย์ที่ตัดสินคดีเฉพาะคดีที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพิ่มอัยการคดีค้ามนุษย์เข้ามา โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าว่า “อานาจที่มากขึ้น
ก็ส่งผลให้มีความกดดันในการทางานที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากมีความคาดหวังและการประเมินผล
งานในการปฏิบัติงานเข้ามาเกี่ยวข้อง” ซึ่งบางครั้งความกดดันที่มากเกินไปก็ส่งผลให้ไม่มีความสุขใน
การทางาน
(2) ยังขาดกาลังพลในการปฏิบัติงาน ทางกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มี
เจ้าหน้าที่ที่ เป็นทั้งราชการและลูกจ้างรวมกั นไม่ เกิ น 50 คน แต่ภาระงานหรือจ านวนคดีที่จะต้อง
จัดการมีเป็นจานวนมาก ทาให้ภาระงานตกไปอยู่กับพนักงานเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ทาให้มีความล่าช้าใน
การดาเนินคดีเนื่องจากมีคดีความเกินกว่าจานวนหน้าที่ในกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(3) ภาษา ทางกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ บางครั้งผู้ที่ ตกเป็นเหยื่อไม่
สามารถสื่อสารหรือพูดภาษาอังกฤษได้ แต่พูดเป็นภาษาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแปลหรือจัดหาล่ามได้
ทาให้ไม่สามารถระบุตัวตนหรือสอบสวนเกี่ยวกับเหยื่อได้ หรือบางครั้งงบประมาณในการจ้างล่ามมา
แปลภาษาก็น้อยเกินไป ซึ่งบางครั้งทางเจ้าหน้าที่พนักงานจะต้องออกในส่วนต่างเพื่อให้สามารถจ้าง
ล่ามมาแปลภาษา
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สถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศไทยในปัจจุบัน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตั้งแต่ที่ประเทศไทยถูกประเมินให้
เป็น Tier 2 Watchlist จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถูก
ยกระดับขึ้นมาเป็น Tier 2 ธรรมดา ทาให้เห็นว่าประเทศไทยมีก ารจัดการกับ ปัญ หาการค้ามนุษย์
อย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้น นอกไปจากนั้นจานวนผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ถูกดาเนินคดีและ
ถูกจับกุมมากขึ้น มีความเข้มงวดในการปราบปรามการทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มีการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่รฐั ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งหากมองภาพร่วมก็เห็นถึง
การเอาจริงเอาจังเพื่อให้ปัญหาที่ค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยทุเลาเบาบางลงไปได้ โดยอ้างอิง
จากจานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
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ข้อมูลสถิติค้ามนุษย์
ข้อมูลสถิติการดาเนินคดีค้ามนุษย์ภาพรวมทั้งประเทศ (ช่วง ม.ค.-ก.ย.2561)
(1) สถิติการดาเนินคดีค้ามนุษย์ทั้งประเทศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 รวม 220 คดี
- สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 214 คดี
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ จานวน 6 คดี
(2) สถิติจาแนกตามรูปแบบการกระทาความผิด/การแสวงหาประโยชน์
- แสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และทางเพศรูปแบบอื่น) จานวน 181
คดี
- แรงงานและขูดรีด (แรงงาน ประมง ขูดรีด) จานวน 32 คดี
สถิติคดีพิเศษระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 (จาแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์)
ปี

คดี

2557
2558
2559
2560
2561

3
3
2
7
12

รวม

27

คดีภายใต้การสอบสวนของกรมสอบสวนคดี
ผลการดาเนินการ
พิเศษ
ประเภทการแสวงหาประโยชน์
ส่งฟ้อง ไม่ส่ง
อยู่
ฟ้อง ระหว่าง
ทาง แรงงาน ขอทาน
อื่นๆ
สอบวน
เพศ
2
1
3
3
3
2
2
6
1
6
1
5
3
1: ฟอกเงิน4
1
7
วิคตอเรีย
(โอนให้
2 : เจ้าหน้าทีร่ ัฐ
สตช.)
เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับค้ามนุษย์
15
7
1
3
18
1
8
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เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการในปี 2561 (1 มกราคม – 30 กันยายน พ.ศ.2561)
ลาดับ

ประเภท

1
2
3

คดีพิเศษ
สืบสวน
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

ผลการดาเนินงานในปี 2561
รับมาตัง้ แต่
เสร็จสิ้น
ม.ค.-ก.ย.
2561
11
4
16
1
3
2

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

หมายเหตุ

7
15
1

รวม
30
7
23
อ้างอิง : (กรมสอบสวนดคีพิเศษ. (2562). สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย. DSIไตรสาร, 41.)
ความเห็นของผู้สัมภาษณ์ต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นทั้งประเทศ ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ทาให้ปัญหา
การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีจานวนมาก ทั้งนี้เอกเจ้าหน้าที่รัฐก็มีจานวนอยู่อย่างจากัดไม่สามารถจะ
ดูแลให้ครอบคลุมได้ทุกพื้น ดังนั้นประชานชนจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสมาให้กับเจ้าหน้า
รัฐในการเข้าไปจับกุมหรือตรวจสอบว่าในพื้นที่มีการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่หรือไม่ เพื่อให้
สามารถจับกุ ม และช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้อย่างทั นท่วงที ทั้ง นี้ก ารทางกองคดี
การค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มองว่าทางรัฐก็ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง
อันตราของการค้ามนุษย์ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน และช่วยกันต่อต้าน
การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศไทย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึก ษาจากการวิจัยในครั้งนี้ การปฏิบัติงานภายใต้นโยบายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ ก องคดีก ารค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ การปฏิบัติง านจะอาศัย
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ที่จะกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคดี การค้า
มนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่ อให้เจ้าหน้าที่พนักงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานร่วมกันภายใน
องค์กร มีความเข้าใจร่วมกันว่าควรปฏิบัติงานไปในทิศทางไหน นอกจากนี้การแบ่งส่วนคดีภายในกอง
คดีการค้ามนุษย์ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้อานวยการคดีที่ 3 ของกองคดีการค้ามนุษย์ ระบุว่าการจัดสรร
คดีที่เข้ามาภายในกองผู้อานวยการกองคดีการค้ามนุษย์จะเป็นคนจัดสรรว่าคดีที่ได้รับมาควรอยู่ใน
ส่วนไหน หรือหากเจ้าหน้าที่ที่รับ เรื่องคดีดังกล่าวมาทางผู้อานวยการก็จะให้ดาเนินการต่อ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการปฏิบัติงานภายในกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ยังมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เป็นการบูรณาการตามนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กองคดีการค้ามนุษย์มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนโดยเฉพาะ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรือ
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NGO ที่ค่อยให้ความช่วยให้เบาะแสที่สาคัญในการเข้าไปจับกุมผู้กระทาความผิด หรือการนาผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์มาแจ้งความร้องทุกข์กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทาให้สามารถดาเนินการจับกุม
และปราบปรามการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้ งนี้ก ารประสานงานขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐก็มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางครั้งในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ทางกรมสอบสวนคดีพิ เศษไม่ มีอ านาจในการลงพื้นที่ ตรวจสอบ เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบสถาน
บันเทิง ที่อานาจในการตรวจค้นเป็นของกรมการปกครอง หรือการตรวจสอบเรือประมงที่อยู่ในอานาจ
ของตารวจยามชายฝั่ง ทาให้การประสานกับหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีรัตน์ ปลอดเหล็ก (2556) เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่กล่าวถึงการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ การค้ามนุษย์ จะส่ง ผลให้การดาเนินคดีที่เกี่ ยวข้องกั บ การค้ามนุษย์เพื่อให้สามารถจับ กุ มและ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความฐานค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
กองคดี การค้ า ม นุ ษย์ ก รม สอบ ส วน คดี พิ เศษ มี การจั ด ท า Memorandum of
Understanding เรียกย่อว่า MOU หมายถึง บันทึกความเข้าใจ ในทางปฏิบัติระหว่างประเทศถือเป็น
สนธิสัญ ญาชนิดหนึ่ง กับทางตารวจของทางประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา
และประเทศลาว มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งผู้ต้องหาที่หลบหนีข้ามประเทศ การขอ
ความช่วยเหลือ ในด้านภาษาเนื่องจากมีห ลายครั้งที่ ไม่ส ามารถระบุตัวตนของผู้เสียหายจากคดีค้า
มนุษย์ได้ เพราะทางผู้เสียหายไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ หรือบางครั้งมี
เรื่องของสาเนียงที่ทาให้มีความผิดพลาดในการหาข้อมูลของผู้เสียหาย โดยการประชุมจะจัดขึ้นอย่าง
น้อยทุกๆ 2 ปี ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์ (2551) เรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ : ศึกษากรณีการส่งหญิงไปค้าประเวณียังต่างประเทศ มีความสอดคล้อง
กันในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่ง
ประเทศไทยไม่ ส ามารถจะขจัดปัญ หาการค้ามนุษย์ไปได้ห ากไม่ ขอความร่วมมื อกั บ ต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย
ในการลงพื้ นที่ป ฏิบัติงานดาเนินคดีที่ เกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์ พบว่ามี การเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ของเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่มผู้กระทาความผิดฐานค้า
มนุษย์ ให้ห ลุดพ้นจากคดีความผิด ซึ่งถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกระทาความผิดจริง การ
ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ด้านบุคคลกรผู้มีความรู้ความเข้าใจ
โดยเฉพาะทางด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาสากล แต่เป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง
เป็นปัญหานาในการคัดแยกเหยื่อและการสอบปากคาเพื่อคาไปสู่การจับกุมผู้กระทาความผิดฐานค้า
มนุษย์ ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ข้อเสนอแนะ
1. การกาหนดนโยบายควรฟังความคิดเห็นของฝ่ายปฏิบัติการให้มากขึ้น
2. ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
3. มีการจัดสรรกาลังพลให้เหมาะสมกับจานวนภาระงาน เนื่องจากจานวนคดีมีมากเกินกว่า
จานวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการภายในกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบคดีพิเศษ
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4. ควรมีการเพิ่มบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เข้ามาในหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถสอบปากคาเหยื่อที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้
5 การสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้กระทาความผิดระหว่างหน่วงงานร่วมกัน
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องลดการกระท้าผิดซ้้าในโครงการเตรียมความพร้อมปล่อยตัวผู้ต้องข้อง
ก่อนออกสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึก ษาความคิดเห็น
พื้นฐานต่อการกระท้าผิดซ้้าและสร้างโอกาสให้ผพู้ ้นโทษได้รบั การยอมรับจากสังคม ในโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง 2. เพื่อศึกษากระบวนการการเตรียมความพร้อมในโครงการ การ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม เรือนจ้าจังหวั ดอ่างทอง 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหา
และอุปสรรค ในการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม เรือนจ้า
จังหวัดอ่างทอง จ้านวนทั้งหมด 5 คน โดยผู้วิจัยใช้เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ พบว่า หลังการพ้น
โทษออกมานั้นผู้ต้องขังอาจจะกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมหรือเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอม ตัว
ผู้ต้องขังได้มองว่าการกระท้าความผิดนั้นเป็นสิ่งที่ทา้ ได้ง่าย แรงจูงใจให้ผู้ต้องขังหวนกลับไปกระท้าผิด
ซ้้าได้อีก และปัจจัยการสร้างโอกาสให้ผพู้ ้นโทษ ได้รับการยอมรับจากสังคม เน้นการฝึกอบรมทางด้าน
สภาพจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านการฝึกวิชาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
โดยการเสริม สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้ งทางด้านสภาพจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านการฝึก
วิชาชีพ ทั้ ง 3 ด้าน ปัญ หาที่ พบ มี ด้านงบประมาณและด้านบุคลากร ด้านงบประมาณต้องใช้เป็น
จ้านวนมากเพื่อให้มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ และพบปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานจึงมีการขัดแย้งกันในบางสถานการณ์
ค้าส้าคัญ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์,การเตรียมความพร้อม,ผู้ต้องขัง
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ABSTRACT
Research on reducing recidivism in preparing the release of the first issue to
society. Ang Thong Provincial Prison Case Has the following objectives: 1 . To study
the opinion, based on recidivism and create opportunities for the sentence to be
recognized by society. In the pre-release inmates 2 . To study the process of
preparing the project. Preparation before the release of inmates into society. 3. Ang
Thong Provincial Prison to study the problems and obstacles. In the project
preparation before the release of inmates into society. Ang Thong Provincial Prison
No. 5 by the use of qualitative research. The interviews were acquitted after the
inmates could be released back into the environment, or the person is not social.
The inmates seen as an offense that is simple. Incentives for inmates to return to
again repeat offenders. And the creation of opportunities for acquitted. Accepted by
society the training focuses on the mental, physical and professional training. The
inmates in the pre-release inmates into society. The pre-release of Ang Thong
Provincial Prison. By strengthening the positive contribution to the inmate. Both the
physical and mental state of vocational training in 3 issues with budget and
personnel. Budget takes a lot to offer a variety of activities. And the problems of
inadequate personnel to the operation. The practice has been controversial in some
situations
Keywords
Corrections officers, preparedness, offenders.
บทน้า
ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจ้า ซึ่งมีการก้าหนดโทษต่างกันไปตามพฤติกรรมการกระท้า
ผิด ในขณะนี้ต้องจ้าคุกย่อมถูกตัดขาดจากบุคคลภายนอก ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการด้าเนินชีวิตที่เคย
ปฏิบัติอยู่ในภายนอก เช่น การคบปะอยู่คน การมีเสรีภาพในสิ่งต่างๆ การคิด การพูด การกระท้า แต่
ต้องมาอยู่ในเรือนจ้า ซึ่งอยู่ในก้ าแพงสี่เหลี่ยม มี กฎระเบียบในการด้ารงชีวิตถูกจ้ากัดเสรีภาพที่จ ะ
ประพฤติปฏิบัติตามความต้องการ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ซึ่งอาจท้าให้
ผู้ต้องขังมีทัศนคติไม่ดีกับ สิ่งรอบตัวมีความรู้สึกอับอายและเกรงกลัวว่าจะถูกสังคมเหยียดหยามไม่
ยอมรับ ซึ่ง สภาพ เช่น ท้ าให้ผู้ต้อ งขัง ส่วนใหญ่มี ปั ญ หา เรื่องการปรับ ตัวภายหลังการพ้ นโทษใน
ช่วงแรก จะเป็นช่วงเวลาที่ส้าคัญมาก ธนภัทร วางอภัย(2560) เมื่อผู้กระท้าผิดถูกกักขังอยู่ในเรือนจ้า
ตามระยะเวลาตามที่ก้าหนดแล้ว ก่อนพ้นโทษนั้น ได้มีการจัด โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
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ขึ้นให้กั บ ผู้ ต้องขัง ซึ่งเป็นอี ก หนึ่งโครงการที่ ส้าคัญ ส้าหรับ ผู้ต้องขัง เป็นอย่างมาก โดยปฏิบัติตาม
กระบวนการของกรมราชทัณฑ์ที่ก้าหนดไว้ เพื่อลดการกระท้าผิดซ้้า
เนื่อ งจากปัจ จุบันอั ตราผู้ต้องขังมี จ้านวนมาก สถิติผู้ต้องขังราชทัณ ฑ์ ทั่วประเทศ มี การ
ส้ารวจ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ 2561 ประเภทของผู้กระท้าผิดนั้น แบ่งประเภทได้ดังนี้ 1.นักโทษ
เด็ดขาด 2.ผู้ต้องขังระหว่าง (อุทธรณ์ -ฎีกา ,ไต่สวน-พิจารณา,สอบสวน) 3.เยาวชนที่ฝากขัง 4. ผู้ถูก
กักกัน 5. ผู้ต้องกักขัง ทั้งหมดนี้มียอดสถิติรวมผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 334,279 คน (กรมราชทัณฑ์
,2561:ออนไลน์) ซึ่งผู้กระท้าผิดทั้งหมดจะได้รับการปรับพฤตินิสัยป้องกันการกระท้าผิดซ้้า เพราะ
ผู้ต้องขังบางคนนั้นสังคมอาจไม่ยอมรับ หรือการขาดโอกาสในการท้างาน ไม่มีความรู้ความสามารถที่
จะไปประกอบอาชีพ ในอนาคตหลังพ้นโทษ จึงต้องมีโครงการการเตรียมความพร้อมก่ อนปล่อยตัว
ผู้ต้องขัง เป็นขั้นตอนสุดท้ ายของการกั ก ขังอยู่ในเรือนจ้า เป็นสิ่งส้าคัญ อีก อย่างหนึ่ ง ที่ เป็นความ
รับผิดชอบของงานราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษหรือเป็นการฝึกอบรมให้
ความรู้ในเรื่องของการปรับตัวการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับ
ญาติในการช่วยกันดูแล เพื่อให้ผู้ต้องขังไปด้าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างไม่เกิดความผิดพลาดอีกและ
เพื่อเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโดยรอบอีก การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังนี้จึงเป็นภาระงานที่กรมราชทัณฑ์จะต้องด้าเนินการให้ส้าเร็จ เพื่อให้เกิดผล
ประสิทธิภาพแก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวออกสู่สังคม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคมนี้เป็นการลดปัญหาผู้ต้องขังที่
มีจ้านวนมาก ซึ่งประเด็นหลักคือเพื่อแก้ไขพร้อมฟื้นฟูให้ความรู้ในเรื่องของการปรับตัวการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกั นกับ ผู้อื่ นในสังคมได้อย่างปกติ และเพื่อให้เป็นบุคคลที่ มีศัก ยภาพที่ ดีพร้อมกับการออกไปสู่
สังคมภายนอกหลังพ้นโทษ เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังนั้นไม่หวนกลับมากระท้าผิดซ้้าอีกถือเป็นเรื่องที่ส้าคัญ
มาก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดี
ของสังคม เป็นการลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมสร้างความสงบสุขแก่ ประเทศชาติต่อไป
โจทย์วิจัย
กระบวนการด้าเนินงานปัญหาและอุปสรรคของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกสู่สังคม เพื่อลดการกระท้าผิดซ้้าเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นพื้นฐานต่อการกระท้าผิดซ้้าและสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง
2. เพื่อศึกษากระบวนการการเตรียมความพร้อมในโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ในการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกสู่สงั คม เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
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วิธีด้าเนินการวิจัย
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่อ งมื อในการรวบรวมข้อมู ลคือ แบบสอบถาม แบบมี ค้าถามแน่นอน
(Structured Interview)กั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส้ า คั ญ (Key Infomant) เพื่ อ ตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ 3
ประเด็น คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นพื้นฐานต่อการกระท้าผิดซ้้าและสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง เพื่อศึกษากระบวนการ การ
เตรียมความพร้อมของงานราชทั ณฑ์ ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม
เรือนจ้าจังหวัดอ่างทองและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู้สังคม เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก โดยเลือกสัมภาษณ์ก ลุ่ม เป้าหมายคือ ผู้ที่ รับ ผิดชอบ
โครงการเตรียมความพร้อ มก่อนปล่อยและเจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง มี ดังนี้ ผู้อ้านวยการส่วน
พัฒนาหรือหัวหน้าฝ่าย และ เจ้าหน้าที่ของเรือนจ้าจังหวัดอ่างทองที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง รวมทั้งหมด จ้านวน 5 คน ซึ่งบุคคลที่ได้เลือกสัมภาษณ์
นั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในเรื่องของรายระเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้
เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือ
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การลดการกระท้าผิดซ้้า โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว
ผู้ต้องขัง เรือนจ้าจังหวัดอ่ างทองเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสัมภาษณ์ แบบสัม ภาษณ์ มี
จ้านวน1ชุด เป็นเครื่อ งมือที่ ผู้ศึก ษาค้นคว้าใช้เก็บ รวบรวมข้อมู ลจากการสัม ภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
วิธีการสร้างเครื่องมือ
ผู้ศึกษาค้นคว้า สร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออก
สังคมของกรมราชทัณฑ์
2. ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการศึกษาที่ค้นคว้าคือกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
4. แบบสัม ภาษณ์ที่ ส ร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ ป รึก ษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะในเรื่อ งการออกแบบค้าถามเพื่อการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกั บ เรื่องที่ต้องการศึก ษา
ค้นคว้าในเรื่องที่ผู้ศึกษาได้สนใจ แบบสัมภาษณ์
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5. น้าแบบสัมภาษณ์แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วัดผลและประเมิ น ผล 3 ท่ าน เพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้างหรื อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมะสมในการใช้ภาษา จากนั้น
น้าผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแกไขตามข้อเสนอแนะ
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้แบบสัมภาษณ์สอดคล้อง
กับหัวข้อการศึกษาค้นคว้า แล้วน้ากลับเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งให้
สมบรูณ์ จึงน้าไปใช้เก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บแหล่งข้อมูลมารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆและ จากแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้สึกนึกคิดต่อความพร้อม การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นพื้นฐานต่อกากรท้าผิดซ้้าและสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง เพื่อศึกษากระบวนการการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สงั คม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย เป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือและสร้างแนวทางการใช้ชีวิตให้แก่ผู้กระท้าผิด
โดยเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่งานราชทัณฑ์ในการเตรียมความพร้อม ด้วยการใช้วิธีก ารด้าเนินการ
แบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กับบุคลากรในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากศึกษา เรื่อง การลดการกระท้าผิดซ้้า โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ตัวผู้ต้องขัง เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง ในการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึกของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่งานราชทัณฑ์
หลัก จากการสัม ภาษณ์ห รือได้ข้อ มูล ของงานวิจัยครบถ้วน ผู้วิจัยจะน้าข้อมู ล นั้นไปวิเคราะห์และ
พรรณนาในบทต่อไป โดยมีแนวทางในการน้าเสนอหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาความคิดเห็ นพื้ น ฐานต่ อกากรท้ าผิดซ้้าและสร้างโอกาสให้ผู้พ้ นโทษได้รับ การ
ยอมรับจากสังคม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง
2. กระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนออสู่สังคมของเรือนจ้า
จังหวัดอ่างทอง
3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออก
สู้สังคม
4. สร้างข้อสรุปที่หนักแน่น (สรุปผลการสัมภาษณ์)
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ผลการวิจัย
ด้านความคิดพืนฐานของเจ้าหน้าที่
1. ด้านสาเหตุที่ผู้พ้นโทษหวนกลับมากระท้าผิดซ้า
จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สังคม เรือนจ้าจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งปัจจุบันโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังนั้นจัดขึ้น เพื่อลดปัญหาการกระท้า
ผิดซ้้าให้กับผู้ต้องขัง โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นที่ตรงกันถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การกระท้าผิดซ้้า ได้ว่า การกระท้ าผิดซ้้าของผู้ต้องขังนั้นเกิ ดจาก ตัวผู้ต้องขังได้ม องว่าการกระท้ า
ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่ท้าได้ง่ายเป็นเรือ่ งปกติ ผู้ต้องขังรักความสบายจนมองข้ามความผิดทีต่ นได้กระท้า
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือไม่เกรงกลัวกับการถูกกักขังในเรือนจ้า เพราะรู้สึกเคยชินกับการใช้ชีวิตใน
เรือนจ้า สามารถปรับตัวได้ ไม่รู้สึกล้าบากในการใช้ชีวิต แม้จะรู้ว่าผิดกฏหมายและต้องถูกท้าโทษก็
ตาม และอี ก ประเด็ น ส้ า คั ญ คื อ หลั ง การพ้ น โทษออกมานั้ น ผู้ ต้ อ งขั ง อาจจะกลั บ ไปอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมแบบเดิมหรือเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอม จึงมีแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังหวนกลับไปกระท้าผิด
ซ้้าได้อีก ซึ่งปัจจัยในหลายๆด้านที่สามารถท้าให้ผู้ต้องขังหวนกลับ มากระท้าผิดซ้้านั้น จะเกิดขึ้นได้ ก็
ขึ้นอยู่กับตัวผู้ต้องขังนั่นเองที่จะเลือกการด้าเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษในทางที่ถูกหรือเลือกทางที่
ผิด
2. ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้รับการยอมรับจากสังคมสามารถกลับตนเป็น
คนดี
จากการศึกษาการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้รับการยอมรับจากสังคมสามารถกลับตน
เป็นคนดี เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการฝึกอบรมทางด้านสภาพจิตใจ ด้านร่างกาย
และด้านการฝึกวิชาชีพ ทั้ง 3 ด้านนี้จัดให้แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกสู่สังคม เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานในการด้ารงชีวิตให้กับผู้ต้องขัง พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้
ที่มีจิตใจเข้มแข็ง รู้ผิดชอบชั่วดี พัฒ นาทักษะการประกอบอาชีพให้เขาเข้าใจในบทบาทของตนเอง
เข้าใจสังคม เข้าใจครอบครัวและมีการปรับ ทัศนคติให้กับผู้ต้องขัง เพราะเมื่อผู้ต้องขังรู้จักคิดปรับ
ทั ศนคติในตนเองได้นั้น ก็ จ ะมี แรงจูงใจในการกลับ ตนเป็นพลเมื องที่ ดีได้ เมื่ อผู้ต้องขังมี ความรู้มี
ความสามารถในการน้าออกไปด้าเนินชีวิตภายหลังจากกการพ้นโทษซึง่ สร้างโอกาสให้สงั คมนั้นยอมรับ
ได้ ก็สามารถลงมือท้าให้สงิ่ ที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
เคารพในกฎหมาย โดยการไปประกอบอาชีพที่สุจริตหรือการน้าความรู้ความสามารถที่มีไปต่อยอดไป
ปรับใช้ให้กับตนเอง ท้าให้สังคมยอมรับ สังคมเปิดโอกาส คุณภาพชี วิตของตัวผู้ต้องขังนั้นจะไม่เกิด
ความผิดพลาดขึ้นอีก การประสบผลส้าเร็จในชีวิตก็จะเกิดขึ้น
3. กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม เรือนจ้าจังหวัด
อ่างทอง
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สังคมของเรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
เป็นการด้าเนินการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์และทัณฑสถานระบบปิด โดย
การสร้างความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง มีระยะเวลาในการด้าเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อน
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ปล่อย ใน 1 ปี จะไม่มีก้าหนดโดยชัดเจน การจัดโครงการใน 1 ปี จะมีการจัดโครงการขึ้นปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้รับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนา
จิตใจ พั ฒนาทักษะการประกอบอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการไปด้าเนินชีวิตหลัง
ปล่อยตัวและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมากระท้าผิดซ้้า ฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติ
และฝ่ายการศึกษาพัฒ นาจิตใจ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ จึงจัดท้าโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
โดยมุ่งเน้นผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาทัศนคติพัฒนาจิตใจ ด้วยการ
ฝึก วิชาชีพ ระยะสั้น อบรมจริ ยธรรม แนะแนวทางการปฏิ บั ติตั วภายนอกเรือ นจ้าโดยวิท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ผู้ต้องขัง ในระยะเวลาตารางการอบรม โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
แบบระยะสั้น ของเรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง โดยมีตัวอย่างระยะเวลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็น
วิทยากร ครั้งที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ณ เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง ต้าบลศาลาแดง อ้าเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม โดยมีผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง ที่ใกล้
พ้นโทษทุกคน ทุกคดีทุกเงื่อนไขการปล่อยตัวปกติตามค้าพิพากษา และการปล่อยตัวตามเงื่อนไขพัก
การลงโทษ หรือลดวันต้องโทษจ้าต่อไปก่อนได้รับการปล่ อยตัวเหลือโทษไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี ด้าน
งบประมาณได้รับจากกรมราชทัณฑ์ ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่ อนปล่อ ยตัวผู้ต้ องขัง มี ก ระบวนการดัง นี้ 1.การ
จ้าแนกผู้ต้องขัง ที่อยู่ในเกณฑ์ในระยะที่กรมราชทัณฑ์ก้าหนด 2.จัดโปรแกรม ก้าหนด เวลา สถานที่
ด้าเนินการ พร้อมทั้งจัดตารางการฝึกอบรม 3.ท้าพิธีเปิด โดยเชิญผู้บัญชาการเรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
เป็นผู้เปิดพิธี 4.ด้าเนินโครงการตามตารางการจัดอบรม 5.ประเมินผลการอบรม 6.ท้าการปิดพิธีและ
มอบใบประกาศ ให้กับผู้ต้องขังที่ผา่ นการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 7.สรุปผลการด้าเนิน
โครงการ รายงานผลการด้าเนินการโครงการให้กรมราชทัณฑ์ทราบ ทุกกระบวนการที่จัดขึ้นนั้น สร้าง
ให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง และสิ่งส้าคัญเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มี
ความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันส้าคัญ คือมีความรัก
ในสถาบันชาติ มีความส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการน้าหลักศาสนา
ไปใช้ในการด้าเนินชีวิต เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส้านึกและความเข้มแข็งในด้านจิตใจ
เพื่อเสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพอิสระ และอาชีพระยะสั้นให้สามารถน้าไปประกอบอาชีพภายหลัง
พ้นโทษ มีการฝึกท้าอาหาร ช่างปูน ช่างเสริมสวย การท้าเกษตร เป็นต้น เพื่อป้องกันผู้ต้องขังที่พ้น
โทษออกไปกระท้าผิดซ้้า สามารถออกไปประกอบอาชีพได้โดยสุจริตและกลับเข้าไปอยู่รว่ มกับสังคมได้
ปกติสุข เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างเสริมความมั่นใจ
และความมุ่งมั่นในการปรับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
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4. ด้านปัญหาที่พบในการด้าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง
เรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง
ปั ญ หาที่ พ บในการด้ า เนิ น โครงการ คื อ ด้ า นงบประมาณและด้ า นบุ ค ลากร ด้ า น
งบประมาณผู้ให้สัมภาษณ์จ้านวน 3 คนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้อื่นได้อธิบายว่า ด้านงบประมาณ
นั้น ต้ อ งใช้ เป็ น จ้ านวนมากในค่า ใช้ จ่ ายส้ าหรั บ การจั ดอบรม งบประมาณน้ อยท้ าให้ ไม่ มี ค วาม
หลากหลายในกิ จ กรรมหรือ ค่าใช้จ่ายในการเชิญ วิท ยากรมาอบรมถ้ามี ง บประมานมากการเชิญ
วิท ยากรที่เชี่ยวชาญก็สามารถเชิญ มาได้หลายคน เพื่อให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ในหลายๆด้าน การพัฒนา
โครงการเตรียมความพร้อมก่อ นปล่อยให้ดียิ่งขึ้น จึงควรมีงบประมาณที่ เหมาะสมกว่านี้ และพบ
ปั ญ หาด้ านบุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ต รงกั น ทั้ ง หมดว่ า บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
เจ้าหน้าที่ยังขาด ซึ่ง เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง การจัดกิจกรรมหรือ
การท้าหน้าที่แทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงมองว่า เป็นการเสียงานของตนเอง การปฏิบัติงานติดขัด เกิด
ความขัดแย้งกันระหว่างบุคลากร
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลด้านของความคิดเห็นพื้นฐานจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการหวนมา
กระท้ า ผิ ด ซ้้ า ของผู้ ต้ อ งขั ง และการสร้ างโอกาสให้ สั ง คมยอมรั บ ภายหลั ง การพ้ น โทษ ศึ ก ษา
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและปัญหาที่พบในการจัดโครงการดตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย ดังต่อไปนี
การหวนกลับมากระท้าผิดซ้าและการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
เกิ ดจากปัจ จัย ในหลายๆด้าน ที่ ตัวผู้ต้องขังเองได้ เลือกปฏิบัติตนไปในทิ ศทางที่ ผิด ไม่ มี
ความคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ปัจจัยหลักๆที่พบ คือ การกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังนั้น
เกิดจาก ตัวผู้ต้องขังได้มองว่าการกระท้าความผิดนั้นเป็นสิ่งที่ ท้าได้ง่าย ผู้ต้องขังรักความสบายจน
มองข้ามความผิดที่ตนได้กระท้า ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ไม่เกรงกลัวต่อการถูกลงโทษระหว่างกักขัง
อยู่ในเรือนจ้า สามารถปรับตัวอยู่ในเรือนจ้าได้ จึงไม่กลัวการท้าผิด และผลจากการท้าผิดหลังการพ้น
โทษคือเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอม เป็นบุคคลที่สังคมไม่ให้โอกาส หรือมีอีกประเด็นส้าคัญการกลับไปอยู่
ในสังคมแบบเดิม การใช้ชีวิตแบบเดิม อาจเกิดแรงจูงใจในการเข้าไปยุ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดได้ เกิดการไม่
ยับยั้งชั่งใจ หรือการถูกสังคมตีตรา การถูกสังคมไม่ยอมรับ ความกดดันในสังคมท้าให้ผู้ที่เคยกระท้า
ผิดนั้นหวนกลับมากระท้ าผิดซ้้า เมื่อมีการกระท้าผิดซ้้าเกิดขึ้น จากปัจจัยในหลายๆด้าน การสร้าง
โอกาสให้กับผู้ต้องขังนั้นต้องมีเพื่อเป็นการลดปัญหาการกระท้าผิดซ้้า ลดปัญหานักโทษที่มีจ้านวนมาก
การสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขัง ให้สังคมยอมรับและกลั บไปใช้ชีวิตภายหลังการพ้นโทษได้นั้น คือ การ
ฝึกอบรมทางด้านสภาพจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านการฝึกวิชาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกสู่สังคม ในระหว่างที่ผู้ต้องขังอยู่กักขังอยู่ในระหว่างเรือนจ้า
เจ้าหน้าที่ได้มีการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นฝ่ายฝึกวิชาชีพ เช่น การท้า
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แปลงเกษตร การท้ารองเท้า การท้าเบเกอรี่ ช่างเสริมสวย ช่างไม้ เป็นต้น ซึ่ง ท้าให้ผู้ต้องขังสามารถ
สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ท้าให้ผู้ต้องขังมีความรู้มีความสามารถในการน้าออกไปด้าเนินชีวิตภายหลัง
จากกการพ้นโทษ และยังท้าให้ผู้ต้องขังมีทัศนคติ ที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็ง ก็จะมีแรงจูงใจในการกลับตน
เป็นพลเมืองที่ดี เพราะเมื่อผู้ต้องขังรู้จักคิดปรับทัศนคติในตนเองได้นั้น ก็สามารถลงมือท้าให้สิ่งที่เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ผลที่จากการการฝึกอบรมทั้ง 3 ด้านสามารถสร้างโอกาสให้สังคม
ยอมรับในตัวผู้ต้องขังได้
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
มีระยะเวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขัง เน้น
ภาคปฏิบัติการลงมือท้ามากกว่า การให้ความรู้จากอบรม ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เน้นการแก้ไข
ฟื้นฟู 1.การจ้าแนกผู้ต้องขัง ที่อยู่ในเกณฑ์ในระยะที่กรมราชทั ณฑ์ก้าหนด 2.จัดโปรแกรม ก้าหนด
เวลา สถานที่ด้าเนินการ พร้อมทั้งจัดตารางการฝึกอบรม 3.ท้าพิธีเปิด โดยเชิญผู้บัญชาการเรือนจ้า
จังหวัดอ่างทองเป็นผู้เปิดพิธี 4.ด้าเนินโครงการตามตารางการจัดอบรม 5.ประเมินผลการอบรม 6.ท้า
การปิดพิธีและมอบใบประกาศ ให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 7.
สรุ ป ผลการด้ า เนิ น โครงการ รายงานผลการด้ าเนิ น การโครงการให้ ก รมราชทั ณ ฑ์ ท ราบ ทุ ก
กระบวนการที่จัดขึ้นนั้น สร้างให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง และสิ่งส้าคัญผลที่คาดว่าผลที่คาดว่าจะ
ได้จากการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจ้าจังหวัดอ่างทอง ผู้ต้องขังมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจที่ แข็งแรง มี ระเบียบวินัยในตนเอง ผู้ต้องขังเกิดความรัก ในสถาบันชาติ สาสนา
พระมหากษัตริย์ น้าหลักทางศาสนาไปใช้ในการด้าเนินชีวิตตนเอง ไม่หันมากระท้าผิดซ้้า ผู้ต้องขังมี
ความเข้มแข็งจิตใจ เห็นคุณค่าตนเอง มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผู้ต้องขังน้า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ น้าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษมีอาชีพที่สุจริต สามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวได้ ผู้ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับ สังคมได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่ กลับ มากระท้ าผิดซ้้า
สามารถกลับตนเป็นคนดีออกไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ กรวรรณ ค้ากรเกตุ
(2559) ผลศึกษาพบว่า โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้นนั้นมีข้อดีมากกว่า ทั้ง
ในเรื่องระยะเวลาของ โปรแกรมที่ เหมาะสม สถานที่ที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ต้ อ งขัง สภาพแวดล้อ ม ที่ เ ป็ น การจ้า ลองถึ ง ความเป็ น อยู่ ในชุ ม ชน และวิธีก ารฝึ ก อบรม เน้ น
ภาคปฏิบัติการลงมือท้ามากกว่า การให้ความรู้จากอบรม ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้ต้องขัง
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่และ สามารถกลับตนเป็นคนดีออกไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

462

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัญ หาที่ พ บในการด้า เนิ นโครงการเตรีย มความพร้อ มก่อ นปล่ อ ยตั วผู้ ต้ องขั ง มี ด้า น
งบประมาณและด้านบุคลากร
ปัญ หาด้านที่ 1 : ด้านงบประมาณนั้น ต้องใช้เป็นจ้านวนมากในค่าใช้จ่ายส้าหรับ การจัด
อบรม งบประมาณน้อยท้าให้ไม่มีความหลากหลายในกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากรมา
อบรมถ้ามีงบประมานมากการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญก็สามารถเชิญมาได้หลายคน เพื่อให้ผู้ต้องขัง
เรียนรู้ในหลายๆด้าน เพื่อต้องการให้ผู้ต้องครั้งฝึกทักษะประสบการณ์มีความพร้อมก่อนปล่อย หรือมี
การจัดการอบรมเสริมความรู้ให้กับ วิทยากรนักสงเคราะห์ของเรือนจ้าให้มีความช้านาญการอบรม
เพิ่มขึ้น เพื่อน้าไปอบรมให้กับผู้ต้องขังให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ปัญหาด้านที่ 2 : ด้านบุคลากรมีความคิดเห็นที่ตรงกันทั้งหมดว่า เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง การจัดกิจกรรมหรือการท้า
หน้าที่แทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงมองว่า เป็นการเสียงานของตนเองไป การปฏิบัติงานติดขัด เพราะ
ทุ ก หน้าที่ ที่ เจ้าหน้าที่ แต่ล ะบุคคลรับ ผิดชอบมี ความส้าคัญ ทั้ งหมด ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
กรวรรณ ค้ากรเกตุ (2559) พบว่า ปัญหาทางด้านบุคลากรยังไม่ครบกรอบอัตราก้า ลังตามแผนงานที่
ก้าหนดให้ ซึ่งจากการจัดสนทนากลุ่ม ย่อย กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ ยังขาด ถึงแม้จ ะพยายามเพิ่ม ในการ
อบรมโปรแกรม รุ่น ต่ อ มา แต่ ก็ ยั ง ไม่ ถึง อั ต ราที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง อาจท้ า ให้ ก ารด้ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า ง
ยากล้าบากด้วยผู้ต้องขังที่มีจ้านวนมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดการปัญหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อท้าให้
การปฏิบัติได้อ ย่างเกิดมี ประสิท ธิภาพและประสิทธิผล ไม่เกิ ดปัญ หาเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. ควรมีงบประมาณในการจัดสรรพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังใน
ครั้งต่อไป เพื่อให้เป็นโครงการที่ความพร้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังได้สมบูรณ์
บรรณานุกรม
กรมราชทัณฑ์. (2561). เรียกใช้เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 จาก สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ:
http://led.correct.go.th.
กรวรรณ ค้ากรเกตุ. (2559). แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของ
ผู้ต้องขัง ในเรือนจ้าโครงสร้างเบา. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธนภัทร วางอภัย. (2560). การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส้าหรับผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มกระท้าผิด
ซ้า ของเรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานคร.สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.
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การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
USING THE ONLINE DATABASE AT THE OFFICE OF ACADEMIC RESOURCES AND
INFORMATION OF STUDENTS OF VALAYA ALONGKKORN RAJABHAT UNIVERSITY
UNDER THE ROYAL PATRONAGE, PATHUMTHANI PROVINCE
อรรถพล ครุฑมณี1, ณัฐริยา คงสมเพ็ชร 2, ธนาพร ประนอม3, มนตรี ชินสมบูรณ์4,
และมนัส สายเสมา5
Attapon Krutmani1, Natariya Kongsomphetra2, Tanapon Pranom3, Montree Chinsomboon4,
and Manas Saisema5
1

สังกัด หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 สังกัด หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3 สังกัด หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 สังกัด หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5 สังกัด หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ ปัญหา เปรียบเทียบปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัม ภ์ จังหวัดปทุม ธานี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จานวนกลุ่มตัวอย่าง 365 คนผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยเหตุผลที่ฐานข้อมูลออนไลน์มี
ความหลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการ ไม่สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สามารถค้น
คืนได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่ด้วยความรวดเร็ว
2. ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า ภาพรวมมี ปัญหาระดับ น้อย โดยมี ปัญหา
ด้านผู้ใช้บริการระดับปานกลาง ด้านผู้ให้บริการระดับน้อย และด้านระบบเครือข่ายระดับปานกลาง
3. การเปรียบเทียบปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน
เห็นว่า ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลทั้งสามด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นปี และคณะที่สังกัดต่างกันเห็นว่า ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลทั้งสามด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

464

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. แนวทางแก้ ไขปัญ หาการใช้ฐานข้อมู ล ออนไลน์ ด้านผู้ใช้บ ริก าร ควรจัดให้มี ก าร
อบรมการค้นคืนฐานข้อมูลออนไลน์อย่างสม่าเสมอ ด้านผู้ให้บริการ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ในอั ตราส่วนที่ เพียงพอกับ ผู้ใช้บ ริการ และด้านระบบเครือข่าย ควรการตรวจสอบการ
ทางานของระบบเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ
ฐานข้อมูลออนไลน์, สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ABSTRACT
The study on this matter had objectives to study usage, problems, problem
comparison and the guideline to solve problems of using the online database of
students of Valaya Alongkkorn Rajabhat University under the Royal Patronage,
Pathumthani province. This was a survey research using questionnaires in collecting
data from sample groups consisting of 365 people. From the research result, it was
found out as follows:
1. Most of the sample groups previously used the online database due to
the fact that the online database has a variety, modernity, meeting their needs.
Moreover, certain information cannot be obtained from other data sources and the
information can be retrieved at any time and any places with speed.
2. For the problem of using the online database, it was found that in an
overall picture, the problem was at a low level whereby the problem regarding users
of the service was at a moderate level. The problem regarding service providers was
at a low level and the problem regarding the network system was at a moderate
level.
3. For comparing the problem of using the online database, it was found
out that sample groups with different genders thought that the problem of using the
database for the three aspects showed no differences with statistical significance at
the .05 level. Sample groups with different academic years and faculties thought that
the problem of using the database for the three aspects showed differences with
statistical significance at the .01 level
4. Regarding guidelines for solving the problems of using the online
database, service users should set up a training retrieving the online database
regularly. Service providers should increase more qualified personnel at a rate
sufficient for service users. For the network system ,the working of the network
system should be monitored regularly.
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บทนา
ปัจ จุบั น ความเจริญ ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ และ
เทคโนโลยีก ารสื่อ สารคมนาคม เป็ นปัจ จัยส าคัญ ที่ มี ผ ลต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตสื่อสิ่ง พิม พ์
รูป แบบการผลิต การจัดระบบการจัดเก็บ และการเผยแพร่อย่างมากมาย กล่าวคือ มี เทคโนโลยี
สารสนเทศจานวนมากจนเกิ ดภาวะทะลักทะลายของสารสนเทศ ระบบการให้บริการข่าวสาร หรือ
การค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะการให้บริการของห้องสมุด ซึ่ง
แต่เดิมเชื่อกันว่า หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ และอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุด
เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่สาคัญ เป็นศูนย์รวมของสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดเปลี่ยนแลงไปจากเดิม มีการพัฒนารูปแบบการบันทึก การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการ
เข้าถึง สารสนเทศในรูป แบบที่ ห ลากหลาย ทั้ งในรูป แบบสื่อสิ่งพิม พ์ สื่อโสตทั ศนวัส ดุ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ ๆ มีความสาคัญต่อ
การเรียนรู้ การศึกษา การทางาน และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและก่อให้เกิด
ผลดีในภาพรวมของห้องสมุด บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นบริการที่จัดให้ผู้ใช้ได้ค้นคืนสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยมีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ค้นกับระบบค้นคืน โดยมีอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อกลาง ปัจจุบันฐานข้อมูลออนไลน์ มีบทบาทต่อการให้บริการของห้องสมุดและต่อ
ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น บทบาท ต่อห้องสมุดนั้น บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นหนทางหนึ่งในการ
เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศของ ห้องสมุดให้มีความครอบคลุมเนื้อหาในสาขาวิชาต่าง
ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลออนไลน์มีระบบการค้นคืน
ที่ช่วยให้ผู้เข้าใช้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฐานข้อมูลออนไลน์ยัง
สามารถบรรจุสารสนเทศได้เป็นจานวนมาก จึงช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
อีกด้วย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีการบริการฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมแหล่งข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ เช่น บทความวารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ฐานข้อมูล ThaiLIS เป็นฐานข้อมูล
ที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศ
ไท ย (Thailand Library Integrated System: ThaiLIS) ใน ความ รั บ ผิ ด ชอบ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ในการวิจัยครั้งนี้จ ะศึกษาเพียง 10 ฐาน และฐานข้อมู ล ที่ ห้องสมุ ด
บอกรับ เอง จ านวน 2 ฐานข้ อ มู ล รวมเป็ น 12 ฐานข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล ACM, Academic
Search Elite, Academic Search Complete, Education Research Complete, H.W. Wilson,
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IEEE/IEE, ISI Web of Science, ProQuest ABI/INFORM Complete, ProQuest Dissertations
& Theses, ProQuest Medical Library, ScienceDirect, Springerlink
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความจาเป็นของการศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปัญหาการ
ใช้ฐานข้อ มู ลออนไลน์ และการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญ หาที่ เกิ ดขึ้น ทั้ง นี้เพื่อให้ก ารให้บ ริก าร
ฐานข้อ มู ล ออนไลน์ของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
นัก ศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์จังหวัดปทุ ม ธานีที่ มี
สถานภาพ ได้แก่ เพศ ชั้นปี และคณะที่สังกัด แตกต่างกัน มีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้ และปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ในด้านผู้ใช้ ผู้ให้บริการ และระบบเครือข่าย
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ที่
มีสถานภาพแตกต่างกัน
3. เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สานักวิทยบริการ
สารสนเทศและเทคโนโลยี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัด ปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 365 คน เพื่อศึก ษาการใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ออนไลน์
ปัญ หาการใช้ฐานข้อ มู ลออนไลน์ และแนวทางการแก้ไขในการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ที่ ส านักวิท ย
บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศจัดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ จั ง หวัด ปทุ ม ธานี วิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ วยโปรแกรมส าเร็จ รูป โดยใช้ ส ถิติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วัดความ
เที่ยวตรงของแบบสอบถาม และใช้สถิติ ค่าที และค่าเอฟ ทดสอบวัตถุประสงค์
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ผลการวิจัย
การใช้ฐานข้อ มู ล ออนไลน์ ส านัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จานวน 310 คน (ร้อยละ 84.93)
1. ด้วยเหตุผล ดังนี้ 1) ข้อมูลมีความหลากหลาย 2) ข้อมูลมีความทันสมัย 3) ข้อมูลที่
ต้องการไม่สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 4) ข้อมูลมีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ 5) การค้นคืน
มีความรวดเร็ว และ 6) สามารถค้นคืนได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่ที่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. วัตถุประสงค์ก ารใช้ฐานข้อมู ลออนไลน์ เพื่อประกอบการเรียน สูงที่ สุด และเพื่อ
ประกอบการทาวิจัย ต่าที่สุด
3. วิธีก ารใช้ฐานข้อ มูล ออนไลน์ ด้วยการค้นคืนด้วยตัวเอง สูงที่สุด รองลงมาคือ ให้
บรรณารักษ์ช่วยในการค้นคืน และมอบหมายให้บุคคลอื่นช่วยในการค้นคืน ตามลาดับ
4. สถานที่เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้จากสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงที่สุด และจากที่พักอาศัย ต่าที่สุด
5. ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้บริการสัปดาห์ละ
2-3 ครั้ง รองลงมาคือ เข้าใช้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่แน่นอน และเข้าใช้บริการทุกวัน ตามลาดับ
6. รูป แบบผลการค้นคืนฐานข้อมูล ออนไลน์ที่ กลุ่ม ตัวอย่างใช้ม ากที่ สุด คือ รายการ
เอกสารฉบับเต็ม รองลงมาคือ รายการบรรณานุกรม และรายการสาระสังเขป ตามลาดับ
และกลุ่ม ตัวอย่างที่ไม่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จานวน 55 คน (ร้อยละ 15.07) ด้วยเหตุผ ล
เรียงตามลาดับมากไปน้อย ดังนี้ 1) ไม่ทราบรายละเอียดและวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 2) ไม่
ทราบวิธีการค้นคืนฐานออนไลน์จานวน 3) ไม่มีเวลาในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 4) ไม่สามารถ
เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ เนื่องจากปัญหาเรื่องระบบเครือข่าย 5) ฐานข้อมูลออนไลน์มีขั้นตอนการ
ค้นคืนที่ ยุ่งยากและซั บ ซ้อ น และ 6) ทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทอื่นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้เพียงพอ
ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในด้านผู้ใช้ ผู้ให้บริการ
และระบบเครือข่าย
พบว่า ปัญ หาการใช้ฐานข้อมู ลออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน
ปรากฏผล ดังนี้
1. ด้านผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในด้านนี้
ระดับ ปานกลาง 3 รายการ คือ ไม่ มี ความรู้และประสบการณ์การใช้ฐานข้อมู ลออนไลน์ ไม่ ท ราบ
รายละเอียดและวิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่สามารถติดตามเอกสารฉบับเต็มที่ค้นคืนได้ และมี
ปัญหาระดับน้อย 3 รายการ คือ ไม่ทราบว่าห้องสมุดมีฐานข้อมูลออนไลน์อะไรบ้าง ระยะเวลาที่ใช้ใน
การค้นคืนฐานข้อมูลออนไลน์นานเกินไป ไม่มีเวลาเพียงพอในการค้นคืนฐานข้อมูล
2. ด้านผู้ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในด้านนี้
ระดับน้อยทุกรายการ คือ ผู้ให้บริการค้นคืนฐานข้อมูลออนไลน์ขาดทักษะในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
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ผู้ให้บริการมีจานวนไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการแนะนาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่ชัดเจน การให้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ล่าช้า ผลการค้นคืนที่ได้รับจากบริการไม่ตรงกับความต้องการ
3. ด้านระบบเครือข่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ด้านนี้ร ะดับ ปานกลาง 2 รายการ คือ ความล่ าช้าในการค้ น คืน เนื่ องจากอิ นเทอร์เน็ ต ไม่ เสถีย ร
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจานวนไม่เพียงพอ และมีปัญหาระดับน้อย 1 รายการ
คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีประสิทธิภาพต่า
การเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการใช้ ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ที่
มีสถานภาพ (เพศ ชั้นปี คณะ) แตกต่างกัน พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน เห็นว่า ปัญหาการใช้ฐานข้อมูล ทั้งสามด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. กลุ่มตัวอย่างที่มี ชั้นปี ต่างกั น เห็นว่า ปัญ หาการใช้ฐานข้อมูล ทั้งสามด้าน แตกต่างกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดคณะต่างกัน เห็นว่า ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลทั้งสามด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทสี่ านักวิทยบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พบว่า ภาพรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านฐานข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้านปรากฏผล ดังนี้
1. ด้านผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเสนอแนวทางปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ด้านนี้ระดับปานกลาง คือ เข้ารับการอบรมการค้นคืนฐานข้อมูล ออนไลน์อย่างสม่าเสมอ ระดับน้อย
คือ ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
2. ด้านผู้ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเสนอแนวทางปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ด้านนี้ระดับน้อยทุกรายการ คือ จัดเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการในอัตราส่วนที่ เหมาะสมกับผู้ใช้บ ริการ
คัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จัดอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ให้บริการอย่างสม่าเสมอ และ
จัดทาคู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้ข้อมูลชัดเจนและเข้าใจง่าย
3. ด้า นระบบเครื อ ข่ าย พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ างเสนอแนวทางปั ญ หาในการใช้ ฐานข้อ มู ล
ออนไลน์ในด้านนี้ระดับปานกลาง คือ มีการตรวจสอบการทางานของระบบเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ
และระดับน้อย คือ จัดระบบเครือข่ายที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการค้นคืน จัดเตรียมจานวนและ
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
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อภิปรายผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยขออภิปรายผลตามลาดับของวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ เนื่องจากฐานข้อมูล ออนไลน์มี ความ
หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการ ไม่สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สามารถค้นคืนได้ใน
ทุกเวลาและทุกสถานที่ด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ (2553) ที่
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
2. ปัญ หาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า ภาพรวมมี ปัญหาระดับน้อย โดยมีปัญ หาด้ าน
ผู้ใช้บ ริก ารระดับ ปานกลาง ด้านผู้ให้บ ริก ารระดับ น้อย และด้านระบบเครือข่ายระดับ ปานกลาง
สอดคล้องกับงานวิจัยของดารณี แซ่ตั้ง (2549) ที่พบว่า ปัญหาด้านผู้ใช้บริการ (สารสนเทศที่ได้รับไม่
ตรงกับความต้องการ, การจัดอบรมสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลยังไม่ทั่วถึง ) ปัญหาด้านผู้ให้บริการ (มี
จ านวนไม่ เพี ยงพอ) และปัญ หาด้านอุป กรณ์ เครือข่าย (ไม่ มี เครื่องพิม พ์ให้ ใช้บ ริก ารด้วยตนเอง)
สอดคล้องงานวิจัยของสายสุดา ปั้นตระกูล (2550) ที่พบปัญหาด้านผู้ใช้บริการ (ที่ไม่เข้าใจขอบเขต
เนื้อหาของฐานข้อมูล) ปัญหาด้านผู้ให้บริการ (คู่มือ หรือคาแนะนาที่มีรายละเอียดมากเกินไป, การ
ไม่ ได้รับ ความช่วยเหลือ จากบรรณารัก ษ์, การประชาสัม พั นธ์ไม่ ทั่ วถึ ง) และปั ญ หาด้านอุป กรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (มีช่วง Downtime โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ (2553) ที่พบว่ามีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์โดยรวมในระดับปาน
กลางด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างบ้านกับสถาบัน และงานวิจัยของวิภารัตน์ ไฝแก้ว
(2553) ที่พบว่า ปัญหาด้านผู้ใช้บริการ (ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละฐานข้อมูล, ขาด
การฝึกอบรม, ขาดทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต) ปัญหาด้านผู้ให้บริการ (การขาดการประชาสัมพันธ์ที่
ทั่วถึง, ขาดคู่มือแนะนาการใช้, ขาดเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา, ขั้นตอนการขอใช้บริการยุ่งยาก) และ
ปัญหาด้านเครือข่าย (จานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ, เวลาให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ,
ความล่าช้าในการดาวน์โหลดข้อมูล, ระบบไฟฟ้ามีปัญหา)
3. การเปรียบเทียบปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันเห็น
ว่า ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลทั้งสามด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องเพศ
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นปี และคณะที่สังกัดต่างกัน
เห็น ว่า ปั ญ หาการใช้ ฐานข้ อ มู ล ทั้ ง สามด้าน แตกต่ างกั นอย่างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติที่ ร ะดั บ 0.01
สอดคล้อ งการงานวิจัยของดารณี แซ่ตั้ง (2549) ที่ พบว่า ปัญ หาด้านการผู้ ให้บ ริก ารที่ สัง กั ดคณะ
ต่างกัน เห็นแตกต่างกัน แต่ตรงข้ามกันในปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือข่าย มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน และแต่ไม่ ส อดคล้อ งกั บ งานวิจัยของหทั ยกานต์ วงศ์ส วัส ดิ์ (2553) ที่ พบว่า การใช้ฐานข้อมู ล
ออนไลน์ของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับคณะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
4. แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านผู้ใช้บริการ ควรจัดให้มีการอบรมการ
ค้นคืนฐานข้อมูลออนไลน์อย่างสม่าเสมอ ด้านผู้ให้บริการ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในอัตราส่วนที่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ และด้านระบบเครือข่าย ควรการตรวจสอบการทางานของ
ระบบเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วิภารัตน์ ไฝแก้ว (2553) ที่ พบว่า แนว
ทางแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย ห้องสมุดควรจัดทาเอกสาร
แผ่นพับเพื่อแนะนาการให้บริการและแจกจ่ายให้นักศึกษาโดยทั่วถึง ห้องสมุดควรจัดเจ้าหน้าที่คอยให้

470

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คาแนะนาวิธีการสืบค้น หรือแก้ปัญหาทางเทคนิคให้ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา และห้องสมุดควรจัดสถานที่
ให้บริการให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการใช้งาน พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์การให้บริการให้ทันสมัย
และมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ควรจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่มเี นื้อหาครอบคลุมหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มากยิง่ ขึ้น
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ควรจัดทาคู่มือสาหรับผู้ใช้ในการค้นคืนฐานข้อมูลออนไลน์ทกุ
ประเภท และมีการแก้ไขทุกครั้งทีม่ ีการปรับเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ได้รบั คู่มือทีม่ ีความทันสมัยอยู่
เสมอ
3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ควรจัดให้บริการสนับสนุนการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น
บริการรับคาค้นและบริการส่งผลการค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ควรสารวจความต้องการเกีย่ วกับบริการฐานข้อมูลออนไลน์อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อนามาปรับปรุงการจัดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้อยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ
2. ควรมีก ารศึกษาผลกระทบของการจัดให้บ ริก ารฐานข้อมู ลออนไลน์ที่ มี ผลต่อบริการ
สารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์
3. ควรมีการศึกษาการประเมินผลการใช้และการยอมรับฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายของนิสิตที่มีภาวะอ้วน โดย
การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิช าจิ ต วิท ยา คณะครุศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาที่มีภาวะอ้วนจานวน 14 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และ
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เพื่อจัดเข้ากลุ่ มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 7 คน ทาการประเมิน ดัช นี
มวลกายและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของทั้ ง สองกลุ่ ม ก่อ นการทดลองและหลั ง การทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ paired t-test
และ independent t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. หลั ง ได้รั บ การให้ การปรึกษาแบบกลุ่ มโดยการสั มภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร กลุ่มทดลองมีดัชนีมวลกายลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกายหลังทดลองไม่แตกต่างกัน
3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองเหมาะสมกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองหลังทดลองเหมาะสมกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
คาสาคัญ
การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกาย นิสิต
ทีม่ ีภาวะอ้วน
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ABSTRACT
This research aimed to investigate the effects of group counseling based on
motivational interviews on food consumption behaviors in order to reduce body mass
index of obese undergraduate students using a random control group with
pretest/posttest design. The sample consisted of 14 obese fourth-year students from
psychology program, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University.
The researcher employed purposive sampling then assigned 7 samples for experiment
group as well as 7 samples for control group using simple random sampling. Body mass
index and consumption behaviors were assessed before and after the program. The
data were analyzed using mean, standard deviation, Paired t-test and Independent ttest. Findings revealed as follows:
1. After receiving motivational interviewing program, the samples of
experiment group had lower body mass index at p<.01 significant level.
2. Body mass index of both experiment and control groups did not
significantly differ in term of statistics.
3. Food consumption behaviors of the experiment group were better at p<.01
significant level.
4. Food consumption behaviors of the experiment group were better than
those of the control group at p<.01 significant level.
Keywords:
Motivation Interviewing, Body Mass Index, Obese Undergraduate Students
ความสาคัญของปัญหา
ภาวะอ้วนในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจาก
รายงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559 พบว่า เด็กวัยเรียนที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง
สมส่วนเพียงร้อยละ 64.2 และมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 13.1 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ปัญหาทุพโภชนาการและปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญที่จะต้อง
เร่ งแก้ไข เนื่ องจากเด็กที่เป็ น โรคอ้วนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีโอกาสเป็นโรคอ้ว น 1 ใน 4 (กรม
อนามัย, 2560) หากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนยัง ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง สาเหตุสาคัญที่
ก่อให้เกิดภาวะอ้วน เกิดจากความเจริญทางเศรษฐกิจทางสังคมและเทคโนโลยี ทาให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน สะดวกสบาย การมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น การดาเนินชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง
อุปนิสัยในการบริโภค ส่งผลให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการออกกาลังกายน้อยลง หน่วยงานและ
องค์กรสุขภาพหลายแห่ งรวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รณรงค์ช่วยกันหาวิธีลดอัตราการเพิ่มของ
ประชากรที่ มี น้ าหนั ก เกิ น มาตรฐานที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะอ้ ว นทั้ ง ในกลุ่ ม ของเยาวชนและนิ สิ ต ใน
มหาวิทยาลัย เช่น การแนะนาให้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ การแนะนาให้ออกกาลังกายอย่าง
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สม่าเสมอ ทาให้กลุ่มของเยาวชนและนิสิตในมหาวิทยาลัยที่มีภาวะอ้วน หันมาใส่ใจในการลดน้าหนัก
รวมถึงการดูแลตนเองและรัก สุ ขภาพมากขึ้น ทั้งนี้เยาวชนและนิสิตมีพฤติกรรมการลดน้าหนักที่
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยของแต่ละคน การลดน้าหนักมีหลายวิธี พฤติกรรมลดน้าหนักที่
ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเยาวชนและนิสิตคือการลดน้าหนักโดยการใช้ยา (นฤมล ฝีปากเพราะ,
2553 ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์, 2555: 180)
การลดน้าหนักที่ได้ผล คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งมีหลายรูปแบบ
เช่น การสร้างพฤติกรรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมให้เหมาะสมและกาจัดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมออกไป จาเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจ โดยมีบุคลากรทางสุขภาพให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
รวมถึง กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและอิทธิพลจากกลุ่มหรือกระบวนการกลุ่ม มาช่วยให้บุคคล
นั้น ๆ ได้ใช้พลังศักยภาพภายในตนหรือปัจจัยภายในด้านจิตใจของตนเอง เป็นแรงขับจูงใจให้ ทา
กิจกรรมเพื่อลดน้าหนักด้วยตนเองเป็นหลักให้สาเร็จผล
การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing : MI) เป็นวิธีการหนึ่งใน
การให้การปรึกษาซึ่ งมีจุดเด่นคือใช้กระบวนการคิด ให้เกิดความตระหนักในความสาคัญของปัญหา
ของตน และเกิดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อีกทั้งการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
สามารถบาบัดได้พร้อมกันหลายคน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนาการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการ
สัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายของนิสิตที่มี
ภาวะอ้วนเข้ามาประยุกต์ร่วม โดยการใช้พลังกลุ่มช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้มากและเร็วขึ้น (อัครเดช กลิ่นพิบูลย์, 2550 รัชนี อุทัยพันธ์, 2555: 4) โดยการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนการรับรู้ ปรับความคิดเดิมมาสู่ความคิดใหม่ซึ่งนามาสู่
พฤติกรรมใหม่ การนารูปแบบกลุ่มมาร่วมกับการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจจะช่วยให้สมาชิก
ในกลุ่ ม ให้ ก ารสนั บ สนุ น ร่ ว มกั น สร้ า งแรงจู ง ใจซึ่ ง กั น และกั น โดยจะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างต่อเนื่องและถาวร (รัชนี อุทัยพันธ์ , 2555: 5) เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ทาให้สามารถกากับตนเองในการควบคุมอาหารเพื่อลดน้าหนัก
ตัวได้ จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลของการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายของ
นิสิตที่มีภาวะอ้วนว่าได้ผลเพียงใด ผลจากการให้การปรึกษาในการวิจัยนี้จะทาให้ได้วิธีการให้การ
ปรึกษาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิตที่มีภาวะอ้วน ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง เกิดแรงจูงใจในการลดน้าหนัก สามารถตัดสินใจ เลือกวิธีการลดน้าหนักบนพื้นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องได้อย่าง มีวิจารณญาณ มีดัชนีมวลกายลดลงและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม
การควบคุมน้าหนักอย่างถูกต้องจะนาไปสู่การมีสุขภาพดีและเป็นตัวอย่างสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายของนิสิตที่มีภาวะอ้วน
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สมมติฐานการวิจัย
1. นิสิตที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับ การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายมีดัชนีมวลกายหลังการทดลองต่ากว่า
ก่อนการทดลอง
2. นิสิตที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับ การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายมีดัชนีมวลกายหลังการทดลองต่ากว่า
กลุ่มควบคุม
3. นิสิตที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับ การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้า ง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการ
ทดลองเหมาะสมมากขึ้น
4. นิสิตที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับ การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการ
ทดลองเหมาะสมกว่ากลุ่มควบคุม
วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (The
Randomized Control Group Pretest Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจานวน 60 คน โดยพบผู้ที่อยู่ในขอบข่ายของ
การมีภาวะอ้วนจานวนทั้งสิ้น 14 คนโดยใช้เกณฑ์ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
และ/ หรือวัดเส้นรอบเอวตั้งแต่ 90 เซนติเมตรหรือ 36 นิ้วในนิสิตชายและตั้งแต่ 80 เซนติเมตรหรือ
32 นิ้ ว ในนิ สิ ต หญิง และท าการสุ่ มเพื่อเป็นกลุ่ มตัว อย่ างโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 14 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อจัดเข้า
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 7 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระได้แก่ การให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกาย
และตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และดัชนีมวลกาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ ว ยโปรแกรมการให้ ก ารปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม โดยการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบบบันทึกข้อมูลการวัดดัชนีมวลกาย แบบประเมินระดับ
ขั้นของแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบบบันทึกการควบคุมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร โดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กิจกรรม และการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นจิตแพทย์ อาจารย์สาขาจิตวิทยาและนักจิตวิทยา
จานวน 3 ท่าน และแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
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Congruency : IOC) ระหว่าง 0.6-1.00 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Co-efficeint) โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .880
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารเพื่ อ ลดดั ช นี ม วลกาย มี 6 ครั้ ง โดยมี ร ะยะเวลา 6 สั ป ดาห์ ดั ง นี้ ครั้ ง ที่ 1 สร้ า ง
สัมพันธภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะอ้วน ครั้งที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพื่อลด
ดัชนีมวลกาย ครั้งที่ 3 ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดภาวะอ้วนและการตั้งเป้าหมาย
เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ ลดดั ช นี ม วลกาย ครั้ ง ที่ 4 อุ ป สรรคในการ
เปลี่ย นแปลงพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารเพื่อลดดัช นีมวลกาย ครั้งที่ 5 การป้องกันการกลั บไปมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบเดิมที่ก่อให้เกิดภาวะอ้วน ครั้งที่ 6 ดัชนีมวลกายลดลงเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามการทดสอบสมมติฐานได้ผล
ดังต่อไปนี้
1. หลังการได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร กลุ่มทดลองมีดัชนีมวลกายลงลงกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (ก่อนได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ 33.75 กิโลกรัม/เมตร 2 และหลังจากได้รับ
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
มีดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ 33.14 กิโลกรัม/เมตร2 ดังตารางที่ 1
ตารางที่1 การเปรียบเทียบดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กลุ่มทดลอง
n
S.D
t
p
𝑥̅
ก่อนทดลอง
7
33.75
6.44
6.207**
.001
หลังทดลอง
7
33.14
6.42
** แทนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. หลังการได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่ากลุ่มทดลองมีดัชนีมวลกายต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบดัชนีมวลกายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการได้รับการให้การ
ปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ระยะ
กลุ่ม
n
S.D
t
p
𝑥̅
เวลาการ
ทดลอง
หลัง
ทดลอง
7
33.14
6.42
-.737
.475
ทดลอง
ควบคุม
7
35.17
3.40
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อย่างไรก็ตามพบว่า ภายหลัง การได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กลุ่มทดลองมีค่าดัชนีมวลกายลดลงหลังการได้รับ
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
35.5
35
34.5
34

กลุ่มทดลอง

33.5

กลุ่มควบคุม

33
32.5
32
ก่อน

หลัง

แผนภูมิที่ 1 ดัชนีมวลกายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการได้รับการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3. กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสมกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษา
แบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนได้รั บการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจู งใจต่อพฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหาร มีพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารเหมาะสมในระดับน้อ ย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.76) และหลังการได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสมในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.32) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการได้รับการให้การปรึกษา
แบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กลุ่มทดลอง
n
S.D
t
p
𝑥̅
ก่อนทดลอง
7
0.76
0.24
-6.590**
.001
หลังทดลอง
7
1.32
0.21
** แทนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองเหมาะสมกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ .01 โดยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสมในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 1.32) และกลุ่ มควบคุม มีพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารเหมาะสมในระดับน้อย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.72)
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ตารางที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการได้รับการให้การ
ปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
กลุ่ม
n
S.D
t
p
𝑥̅
ทดลอง
7
1.32
0.24
6.535**
.001
ควบคุม
7
0.72
0.21
** แทนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี้
1. นิสิตที่มีภาวะอ้วนในกลุ่มทดลอง หลังได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีดัชนีมวลกายลดลงกว่าก่อนการได้รับการให้
การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ แสดงให้ เห็ นว่า การที่กลุ่ ม
ทดลองนั่นคือนิสิตที่มีภาวะอ้วนมีดัชนีการที่ลดลง เป็นผลมาจากการได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
โดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและนิสิตเหล่านี้มีเป้าหมาย
และมีความต้องการตรงกันที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนของตนเองโดยการปรึกษา
หารือกันเป็นกลุ่มโดยที่ผู้วิจัยได้เอื้ออานวยให้กระบวนการกลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่น รูปแบบการ
ดาเนินการเช่นนี้ สมาชิกภายในกลุ่มมีโอกาสแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้สารวจตนเองยอมรับ
ตนเอง กล้าที่จะเผชิญปัญหา ได้ใช้ ความคิดในการแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง อีกทั้งได้ฟัง
ความรู้สึกและความคิดเห็น ของผู้อื่น เพื่อกระตุ้นให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมและจัดการกับ
ความรู้สึกลังเล และอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุริมาพร แสง
พยับ (ปุริมาพร แสงพยับ 2553: 10 อ้างอิงในช่อผกา จั่นประดับ,2554: 34) ที่ให้ความเห็นเกี่ยวการ
ให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) ว่าความสาคัญของการเข้ากลุ่มคือ สมาชิกในกลุ่มได้
แสดงออกเกี่ ย วกั บ ความคิ ด ความรู้ สึ ก และทั ศ นคติ ปั ญ หาที่ ต นมี อ ยู่ การน าปั ญ หามาอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอความคิดเห็นอย่างอิสระของแต่ละคน อย่างเปิดเผยมีการรับรู้เข้าใจ
และยอมรับตนเองอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้สมาชิ กได้สารวจและเผชิญหน้ากับปัญหาหรือสิ่งที่ทาให้
เกิดความวิตกกังวล ด้วยการทาความเข้าใจและค้นหาวิถีทางในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นผลทาให้นิสิต
ที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจมีแรงจูงต่อ
พฤติกรรมการบริ โ ภคอาหารที่ได้รั บจากสมาชิกภายในกลุ่ มและจากตนเองในในการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมของตนเองเพื่อลดดัชนีมวลกาย สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชัย แสงชาญชัย และคณะ
(พิชัย แสงชาญชัย และคณะ ,2553 รัชนี อุทัยพันธ์, 2555: 31) กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อ
เสริมสร้างจะมีการถูกกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยสารวจและจัดการกับความรู้สึก
ลังเล (ambivalence) ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง จนถึงขั้นลงมือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปสู่พฤติกรรมใหม่
อย่างมั่นคง ดังนั้นการประยุกต์ใช้แนวทางการใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในรูปแบบการ
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ให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ในการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่มีภาวะอ้วน เป็น
ปัจจัยที่ทาให้บุคคลมีดัชนีมวลกายลดลงได้ (Meybodi F.A.และคณะ, 2011: 1395-1398)
2. นิสิตที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจู ง ใจต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารมี ดั ช นี ม วลกายหลั ง การทดลองต่ ากว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แม้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะพบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ผลการวิจัย ผู้วิจั ยมี ความเห็ นว่า เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการให้การ
ปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีระยะเวลา
หนึ่ งเดือน อาจไม่น านพอที่จ ะก่อให้ เกิดความเปลี่ ยนแปลงระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม
ช่วงเวลาในการจัดทากิจกรรมที่ไม่มาก จึงไม่ทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ (ภณิภารัศมิ์
ธรรมโยธินกุล, 2560: 158) และมีข้อสังเกตจากผลการวิจัยที่สาคัญคือ ในทางตรงข้ามกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้เข้ารับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร มีค่าดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น
3. นิสิตที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลองเหมาะสม
มากขึ้น พบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสมกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษา
แบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยนี้ สามารถอธิบายได้โดยระหว่างการได้รับการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้น นิสิตที่มีภาวะอ้วนใน
กลุ่มทดลองได้รับรู้ปัญหาของตนเองและสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ เช่น ดัชนีมวลกายของบางคนไม่ล ดลง
หรือมีดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ กาญจนา ไชยพันธ์ (กาญจนา ไชยพันธ์, 2549:
7) เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มว่า เป็นการสร้างบรรยากาศที่ยอมรับซึ่งกันและกัน จะทาให้สมาชิกกล้า
พูด กล้าเปิดเผยตนเองมากขึ้น กล้าที่จะบอกถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง อีกทั้งใน
กระบวนการนี้มีเครื่องมือสาคัญคือ การจดบันทึกการควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการสารวจ
ตนเองในทุกๆวัน ทาให้เกิดการตระหนักถึงปริมาณและประเภทของอาหารที่ได้บริโภคในแต่ละมื้อ
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภคอาหาร สามารถสังเกตจากการที่สมาชิกกลุ่ ม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปปฎิบัติในชีวิตประจาวันพฤติกรรมที่ต้องบันทึกเหล่านี้ส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมได้ สอดคล้องกับผลจากงานวิจัยของ ผลิดา หนุดละ ปิยะนุช
จิตตนูนท์และกาจญน์สุภัส บาลทิพย์ (2559: 70) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ภาวะโภชนาการเกิน
และพบว่า การจดบันทึกการรับประทานอาหารเป็น การเตือนตนเองเป็นกระบวนการสาคัญของ
โปรแกรมการควบคุมน้า หนัก ที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและทา ให้
น้า หนักตัวลดลงได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. นิสิตที่มีภาวะอ้วนที่ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลองเหมาะสมกว่า
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กลุ่มควบคุมผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อันเนื่องมาจากผลของการที่กลุ่มทดลองได้รับการให้ความรู้และการ
แนะนาที่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร และส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมในระดับ ที่ดี อีกทั้งยั งมีรูปแบบการให้ การปรึกษาในแบบกลุ่ม ที่ก่อให้ เกิดบรรยากาศที่
ยอมรับซึ่งกันและกัน ทาให้สมาชิกกล้าพูด กล้าเปิดเผยตนเองมากขึ้น รวมถึงการให้สมาชิกในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็ นช่วยเหลือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน (กาญจนา ไชยพันธ์ , 2549: 7) ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมได้ ในขณะที่กลุ่มควบคุมนั้นไม่ได้รับการให้ความรู้ใดและ
ปล่อยให้มีพฤติกรรมการบริโภคตามปกติในชีวิตประจาวันทาให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภคใดๆ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้การปรึกษาโดย การสัมภาษณ์เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจที่กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาจะมีผลทางพฤติกรรมที่ดีและมีคุณภาพกว่า
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษา (รัชนี อุทัยพันธ์, 2555)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การนาการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อลดดัชนีมวลกายไปใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกขั้น ร่วมกับการทากิจกรรม
อื่นๆ เช่น การออกกาลังกาย โยคะ การดูแลสุขภาพทางจิต เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการจัดกิจกรรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารควรเพิ่มเวลาในการทากิจกรรม เพราะจากผลการวิจัยแสดงให้เห็น
แนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นหากมีการเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมโดยขยายเวลาจากกิจกรรม 1 ครั้งใช้เวลาเป็น
2 สัปดาห์เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้น
บรรณานุกรม
กรมอนามัย. (2562). รายงานประจาปี 2560 กรมอนามัย. (ออนไลน์). (วันที่สืบค้นข้อมูล 20
มีนาคม 2562). จาก http://env.anamai.moph.go.th/download/
actionplan/reportEB4_210261.pdf
กาญจนา ไชยพันธ์. (2549). การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
ช่อผกา จั่นประดับ. (2554). ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
นฤมล ฝีปากเพราะ. (2553). พฤติกรรมการเผชิญปัญหาเรื่องโรคอ้วนหรือภาวะน้าหนั กเกินของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในเขตกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุริมาพร แสงพยับ. (2553). ผลการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการ
ตระหนั ก รู้ แ ละการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต .

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

481

วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาการให้ ค าปรึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ผลิดา หนุดละ ปิยะนุช จิตตนูนท์และ กาจญน์สุภัส บาลทิพย์. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการเตือน
ตนเองด้านการบริ โภคอาหารโดยใช้อินเตอร์เน็ตส าหรับวัยรุ่นที่มีภ าวะโภชนาการเกิน.
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 36(ฉบับพิเศษ), 70 – 84.
พิชัย แสงชัยชาญ และคณะ (2553). การให้คาปรึกษาและการบาบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
ผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา. กรุงเทพมหานคร: วนิดาการพิมพ์.
ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกุล. ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงในชุชมชนคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. (ออนไลน์). (วันที่สืบค้น
ข้อมูล 20 มีนาคม 2562). จากhttp://www.western.ac.th/media/attachments/
2017/09/13/blood-pressure.pdf.
รัชนี อุทัยพันธ์. (2555). ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่ม ต่อความร่วมมือใน
การรักษาด้วย ยาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ . (2555). พฤติกรรมการลดน้าหนักที่ไม่ถูกต้องของวัยรุ่นและเยาวชนไทย.
วารสารพยาบาลสาร. 39(4), 179-190.
อัครเดช กลิ่นพิบูลย์. (2550). การนาแนวคิดการสัมภาษณ์และการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุรี่ในหอผู้ป่วยจิตเวช.
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Meybodi F.A.;Pourshrifi H.; Dastbaravarde A.;Rostami R. and Saeedi Z.(2011X. The
effectiveness of motivational Interviewing on weight reduction and Selfefficacy in Iranina overweight and obese women. Procedia Social and
Behavioral Sciences 30(2011), 1395-1398.

482

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
FACTORS AFFECTING ONLINE SOCIAL MEDIA USAGE BEHAVIORS
ฐิติมา ช้างกอน1 ธีระศักดิ์ เครือแสง2 และหทัยรัตน์ อ่วมน้อย3
Thitima Changkorn1, Teerasak Kraesang2 , and Hathairat Oumnoi3
1

สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ Thitimatan1670@gmail.com
2
สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ teerasak@vru.ac.th
3
สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ hathairat_u@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ของปัจจัยรูปแบบอบรมเลี้ยงดู และปัจจัย
ความฉลาดทางอารมณ์ กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อ
สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการใช้สื่ อสังคมออนไลน์ รูปแบบการ
อบรมเลี้ ยงดูโ ดยรวมมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในด้านความบันเทิง มี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลาดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด
ไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์และปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู
คาสาคัญ
การอบรมเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ABSTRACT
The current research aimed to study about 1) the effects of the level of
parenting-pattern factors and emotional intelligence factors towards behaviors of using
social media, 2) the relationship between parenting factors, emotional-intelligence
factors and behaviors of using social media and 3) to create predictive equation of
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factors affecting behaviors of using social media. 400 Internet users were the research’s
sample. The tools for collecting data were questionnaires. Data was analyzed using
inferential statistics, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.
The findings were found that the parenting pattern is related to behaviors of using
social media for entertaining purposes. There is a positive correlation with statistical
significance at the level of .01. Additionally, factors affecting behaviors of using social
media with statistical significance at the level of .05, sorting by the factors that
contributed the most to the least effective factors were emotional-intelligence factors
and parenting factors.
Keywords:
Parenting, Emotional Intelligence, Online Social Media usage Behaviors
ความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีหลากหลายสื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เข้า
มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวั น ของทุ ก คนในสั ง คมทั้ ง เด็ ก และผู้ ใ หญ่ ตั้ ง แต่ ตื่ น นอนจนหลั บ เช่ น
โทรศัทพ์มือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค ไลน์ และหลากหลายแอพพลิเคชั่น
เป็นต้น หลายๆ คนก็กังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะให้โทษมากว่าคุณ แต่เมื่อเราอยู่ในยุคและสังคมของการ
คิดค้น นวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสื่ อสารจึงเป็นที่มาว่า เราจะทาอย่างไรกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกวันนี้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเด็กยุคดิจิทัล หรือ เจนเนอเรชั่น
แซด เกิดมาพร้อมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย ชีวิตจึงผูกพันอยู่กับสื่อและเทคโนโลยี ดังนั้น
ผู้ปกครองจะช่วยเลี้ยงดูอย่างสร้างสรรค์และได้รับประโยชน์ทางการเรียนในยุคดิจิตอลได้อย่างไร
(วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์, 2559)
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทาการสารวจการมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนระหว่างปี 2556-2560 ในจานวนประชากรอายุ 6
ปีขึ้นไปประมาณ 63.1 ล้านคน พบว่ามี ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 52.9) เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 5 ปีระหว่างปี
2556-2560 พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.9 (จานวน 18.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ
52.9 (จานวน 33.4 ล้านคน)
ในยุคสมัยที่ผ่านมาระบบการศึกษาจะมองว่าคนที่จะประสบความสาเร็จได้จะต้องเป็นคน
เก่งความเก่งในสมัยก่อนเราจะมุ่งไปที่สติปัญญา โดยมีดัชนีชี้วัดระดับ สติปัญญาของ มนุษย์ว่า IQ
(IntelligenceQuotient) สถาบันการศึกษาจึงมุ่งจัดหลักสูตรและการเรียนการสอบเพื่อที่จะพัฒนา
สติปัญญาของเด็กอย่างมาก เด็กต้องเรียนอย่างหนักเนื่องจากเกิดการแข่งขันอย่างสูงทางการเรียนคน
เก่งเท่านั้ น ที่จะมีโ อกาสเลื อกเรี ย นคณะดีๆ เพื่อหวังความส าเร็จความก้าวหน้าในอนาคต ทาให้
กลายเป็ น เด็กที่ขาดความสุ ขมีความเครียดสู งเห็ นแก่ตัว มากขึ้นและมักจะเข้ากับใครไม่ได้เมื่อไป
ประกอบอาชีพมักจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จ จึงไม่สามารถรับประกันได้เลยว่า คนที่มีความคิดอ่าน
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ที่ป ราดเปรื่ องมี IQ สู งเรี ย นเก่งจนประสบความส าเร็จในด้านการเรียนสามารถผ่ านการทดสอบ
คัดเลือกเข้าทางานในตาแหน่งดีๆจะประสบความสาเร็จเสมอไปเพราะพบว่ากลุ่มคนพวกที่มี IQ สูงนี้
มักมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และด้านมนุษยสัมพันธ์ ทาให้นักจิตวิทยาเกิดความสนใจศึกษากัน
มากว่ามีปัจจัยตัวใดที่ทาให้บุคคลประสบความสาเร็จในชีวิตสูงกว่า IQ ซึ่งพบว่าความสาเร็จของมนุษย์
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสติปัญญาเพียงด้านเดียวแต่ขึ้นอยู่กับ ความสามารถทางอารมณ์ (EQ)
อีกด้วย (ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ, 2543; อ้างอิงจาก EQ กับความสาเร็จในชีวิต. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี: 38-42)
การอบรมเลี้ยงดูเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในเรื่องการพัฒนาการและสร้างบุคลิกภาพของเด็ก สังคม
แรกของเด็กคือครอบครัว เป็นการอบรมสั่งสอน ให้เด็ กมีทักษะในการดารงชีวิต มีทักษะทางสังคม
การควบคุมอารมณ์ การจัดการอารมณ์ การตระหนักรู้ในตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การเข้าใจอารมณ์
ของผู้ อื่น เกิ ดขึ้น ทั้ง ในครอบครั ว และสั งคมภายนอกได้อย่ างเหมาะสม รวมไปถึง การใช้ สื่ อสั งคม
ออนไลน์ ดังนั้นครอบครัวต้องให้ความสาคัญกับเด็ก ต้องเข้าใจและแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม เป็น
แบบอย่างที่ดี หากถูกเลี้ยงโดยไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ รวมไปถึงพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ในโลกโซเชียว
ความฉลาดทางอารมณ์นั้นมีความสาคัญมากเทียบเท่ากับเชาว์ปัญญา เพราะบุคคลที่ขาด
ความฉลาดทางอารมณ์จะนาไปสู่การเกิดปัญหาด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้โดยเกิดผลเสียต่อ
บุคคลรวมถึงประสิทธิภาพในการทางาน การเรียน และการดาเนินชีวิต ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็น
สิ่งสาคัญ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ต่างกันออกไปนั้นทาให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เราจึง
มักได้ยินข่าวทะเลาะวิวาทกันจากเรื่องเล็กๆจนนาไปสู่เกิดการสูญเสียที่ไม่ควรจะเป็น (นวลปราง อรุณ
จิต และศิริกัญญา แกนทอง, 2559)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาให้แก่สังคมได้อย่างถูกต้อง นาไปสู่การประสบความสาเร็จ และเป็นข้อมูล
สาคัญในการพัฒนาต่อไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาระดับปัจจัย
รูปแบบอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยรูปแบบอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ กับพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์กับ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
(จากการส ารวจการมี การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในครั ว เรือ น พ.ศ.2560 ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จานวน 33,349,488 คนกาหนด
จานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane ซึ่งกาหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัยสาคัญ .05 ให้ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 399.995 ใช้จานวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างง่าย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นจาก การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาแบบวัดของ
จุฬาลักษณ์ สมภารวงค์ (2552) และอรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์ รวมถึงการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา จานวน 24 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์
จานวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จานวน 18 ข้อ
รวมทั้งสิ้น
จานวน 70 ข้อ
3. วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจั ย เก็บ ข้อมูล โดยผ่ านเว็บไซต์ออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการเขียน
ข้อความเชิญชวนให้กับ ผู้เล่น อินเทอร์เน็ตเข้าไปฝากชื่อ และอีเมลล์ เพื่อติดต่อส่ งแบบสอบถาม
กลับไปให้ผู้ที่จะเข้าตอบแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์และโดยนาแบบสอบถาม ส่งกลับมาให้ผู้วิจัย ไปเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
3.2 ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ตอบมาตรวจความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3.2 ด าเนิ น การลงรหั ส ( Coding) เพื่ อ เปลี่ ย นสภาพข้ อ มู ล (Data) เป็ น ข้ อ มู ล
(Information) แล้วนาข้อมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
3.4 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science for Windows) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติ
ผลการวิจัย
การอบรมเลี้ยงดู จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =2.97 , S.D.=.469) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบให้อิสระอย่างมีข อบเขตมากที่สุด อยู่ในระดับสูง (xˉ =
3.29, S.D.=.707) รองลงมาคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดาแบบปล่อยปละละเลย อยู่ในระดับสูง (xˉ =3.22, S.D.=.793) รองลงมาคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบเข้มงวด อยู่ ในระดับปานกลาง (xˉ =2.89,
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S.D.=.463) และน้อยที่สุด คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการอบรมเลี้ ยงดูของบิดามารดาแบบยอมตาม
บุตร อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =2.49, S.D.= .631)
ความฉลาดทางอารมณ์ จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์
ทางด้ า นการเข้ า ใจอารมณ์ ข องผู้ อื่ น อยู่ ใ นระดั บ สู ง (xˉ = 3.250, S.D.= .545) รองลงมาคื อ ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ ตมีความฉลาดทางอารมณ์ทางด้านการตระหนักรู้ในตนเองอยู่ในระดับสูง (xˉ =3.258,
S.D.= .493) และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์ทางด้านการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยู่ใน
ระดับสูง (xˉ =3.21, S.D.=.524) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์ทางด้านการมีทักษะทาง
สังคมอยู่ในระดับสูง (xˉ = 3.18, S.D.= .505) และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์ทางด้าน
การจัดการอารมณ์ของตนเองอยู่ในระดับสูง (xˉ =3.17, S.D.= .529)
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =2.91, S.D.= .524) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านความบันเทิงอยู่ในระดับสูง
(xˉ = 3.20, S.D.= .607) รองลงมาคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้าน
การสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ 2.82, S.D.= .682) และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ทางด้านการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =2.71, S.D.= .672)
สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมี
รายละเอียดดังนี้ สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบดิบ
ได้แก่ Y = 1.567 + .433*ความฉลาดทางอารมณ์ -.016การอบรมเลี้ยงดู สมการพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบมาตรฐาน ได้แก่ Z = .312*ความฉลาดทาง
อารมณ์ -.014การอบรมเลี้ยงดู
อภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต จ าแนกตามพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ การอบรมเลี้ ย งดู โ ดยรวมมี
ความสั มพันธ์กับ พฤติกรรมการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ในด้านความบันเทิ ง มีความสัมพันธ์กันในทิศ
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปัจจัยได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด การ
อบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขต การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยอภิปรายผลได้ดังนี้
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการอบรม
เลี้ยงดูแบบเข้มงวดมาก มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านความบันเทิงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ บิดา
มารดาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีข้อจากัดที่เข้มงวดและควบคุมบุตรจะ
อนุญาตให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแสดงความคิดเห็นเพียงเล็ กน้อยบิดามารดามักจะลงโทษโดยการตีตั้ง
กฎเกณฑ์ต่างๆให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและบังคับให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดแต่ไม่อธิบาย
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เหตุผลให้ทราบ ทาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความกดดันจากบิดามารดา ขาดอิสรภาพ เพื่อต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียดจากแรงกดดันจากบิดามารดา จึงทาให้มีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
การอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่ามีขอบเขตมาก มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านความ
บันเทิงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ บิดารมารดาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิส ระอย่างมีขอบเขตแก่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตสนับสนุนส่งเสริมให้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีความเป็นอิสระ สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ยังมี
ขอบเขตและการควบคุมการกระทา บิดามารดาให้ความอบอุ่นและเลี้ยงดูอย่างรักใคร่แสดงความยินดี
และสนับสนุนพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งทาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น ดังนั้ น การอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระ
อย่างมีขอบเขต จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
การอบรมเลี้ ยงดูแบบปล่ อยปละละเลย มีความสั มพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่ อ
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มี
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมาก มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านความบันเทิงมากขึ้น
ทั้งนี้เพราะ บิดามารดาไม่ค่อยมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
บิดามารดาจะไม่มีการควบคุมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยบิดามารดาจะให้ความสาคัญกับการดาเนินชีวิตของ
ตนเองมากกว่าเรื่ องของผู้ใช้อิน เทอร์เน็ต ทาให้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องเรียนรู้ด้วยตนเองในโลกของ
อิน เทอร์ เ น็ ต โดยไม่ มี บิ ด ามารดาควบคุ ม ดั ง นั้ น การอบรมเลี้ ย งดู แ บบปล่ อ ยปละละเลย จึ ง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจาแนกตามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ความฉลาดทาง
อารมณ์ โ ดยรวม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นด้ า นการสื่ อ สาร มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ในทิ ศ ทางบวก อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ใ นด้านการศึกษา และความบั นเทิง มีความสั มพันธ์ กันในทิ ศ
ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการ
ตระหนักรู้ในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการอารมณ์ของตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์
ด้านการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้านการมีทักษะทางสังคม อภิปรายผลได้ดังนี้
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ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาและด้านบันเทิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ ด้ า นการตระหนั ก รู้ ใ นตนเองสู ง มี พ ฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษาและด้านความบันเทิงมาก ทั้งนี้เพราะ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่รู้ว่าการเกิด
อารมณ์ของตนเองมีสาเหตุมาจากสิ่งใด และจะมีผลต่อตนเอง ผู้อื่น และการปฏิบัติงานอย่างไร รู้
สาเหตุของความวิตกกังวล ความคับข้องใจ มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง มีความ
มั่นใจในตนเอง สามารถตัดสินด้วยตนเองได้นั้น ทาให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้และความ
บันเทิงได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง จึงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการอารมณ์ของตนเอง มีความสั มพันธ์ทางบวกกั บ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในด้านการสื่อสาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในด้านการศึกษา และความบันเทิง อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการ
อารมณ์ของตนเองสูง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษาและด้านความ
บั น เทิ งมาก ทั้ง นั้ น เพราะความสามารถในการควบคุ มอารมณ์แ ละแรงกระตุ้นได้อย่า งเหมาะสม
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ยอมรับและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช้คาพูดอย่างระมัดระวังและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการ
อารมณ์ของตนเอง จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ความฉลาดทางอารมณ์ ด้ า นการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ต นเอง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาและด้านบันเทิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงว่า ผู้ ใ ช้ อิน เทอร์ เน็ ต ที่มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ ด้า นการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ต นเองสู ง มี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษาและด้านความบันเทิงมาก ทั้งนี้เพราะ ผู้ใ ช้อินเทอร์เน็ต
ที่ใช้พลังความรู้สึกภายใน เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ตนทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยไม่คานึงถึงสิ่งจูงใจภายนอก ความพอใจที่จะปรับปรุงงานให้ดีกว่าเดิม สามารถสร้างทางเลือกใหม่
ในการใช้อินเทอร์เน็ตที่สามารถนาไปสู่เป้าหมายที่ดี มองโลกในแง่ดี ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคและความ
ล้มเหลวในการเรียนรู้ ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ความฉลาดทางอารมณ์ ด้ า นการเข้ า ใจอารมณ์ ข องผู้ อื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการใช้สื่ อสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาและด้านบันเทิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นสูง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ในด้านการศึกษาและด้านความบันเทิงมาก ทั้งนี้เพราะ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่รับรู้ถึงความรู้สึก ความ
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ต้องการของผู้อื่น สามารถรับรู้ สนใจ และเข้าใจในแง่คิด ทรรศนะของผู้ที่อยู่รอบข้าง ตัดสินใจทาสิ่ง
ใด โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ไม่ ใ ช้ ค วามคิ ด ของตนเองเป็ น หลั ก ของการใช้ สื่ อ สั ง คมใน
อินเทอร์เน็ต ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการมีทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษาและด้านบันเทิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 แสดงว่ า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้ า นการมี ทั ก ษะทางสั ง คมสู ง มี พ ฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษาและด้านความบันเทิงมาก ทั้งนี้เพราะ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถเป็นมิตรกับบุคคลได้ทุกประเภท มีความสามารถในการพูด
โน้มน้าว ชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทาให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่าง
เหมาะสมด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในโลกของโซเชียลทั้งด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษาและด้าน
ความบันเทิง ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการมีทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เรียงลาดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์
และปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยนี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อภิปรายผลได้ดังนี้
ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นอันดับที่ 1 แสดงว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีระดับความฉลาดทาง
อารมณ์สูง จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์สูง ทั้งนี้เพราะ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์ ที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การเข้าใจความรู้สึก ความคิด
และตระหนักรู้ของตนเองและผู้อื่นที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต สัมพันธภาพ การทางานในชีวิตประจาวัน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล จุล
วานิช และ นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556) กล่าวว่า ความสามารถในการตระหนักรู้ตนเองและอื่น
สามารถให้กาลังใจ มีแรงจูงใจในตนเอง ความคุมอารมณ์ตนเอง มองโลกในแง่ดีและความสัมพันธภาพ
ที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น ได้ ตลอดจนช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น ไปอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี ค วามสุ ข ทั้ ง ใน
ชีวิตประจาวันและการทางาน ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ จึงเป็นปัจจัยอันดับแรก ที่ส่งผลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ปัจจัยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย แสดงว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มี
รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดูที่ ดี จะมีพ ฤติกรรมการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์น้ อย ทั้งนี้ เพราะ การที่ผู้ ใ ช้
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อินเทอร์เน็ตมีกระบวนการอบรม การที่ผู้ใกล้ชิดเด็กมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งทางด้านคาพูด
และการกระทา ซึ่งเป็ นการสื่อความหมายต่อเด็กทั้งทางด้านความรู้สึ ก และอารมณ์ของผู้กระทา
ตลอดจนเป็นทางให้ผู้เลี้ยงดูสามารถจะให้รางวัลและลงโทษเด็กนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้เด็กได้ดู
แบบอย่ างการกระทาของผู้ เลี้ ย งดูตนด้วย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีของ Baumrind (1971)
กล่าวว่า รูปแบบแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ใช้ในการอบรมเลี้ยงดู
แนะนาสั่งสอนและให้ความช่วยเหลือให้ความรักความคุ้มครองและให้ความอบอุ่นแก่เด็กรวมถึงเป็น
แนวทางที่บิดามารดาใช้ในการให้รางวัลหรือลงโทษเด็ก ดังนั้น ปัจจัยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู จึงเป็น
ปัจจัยอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย ที่ส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
จากแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขตมากที่สุด อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบปล่อยปละละเลย อยู่ในระดับสูง ภายใต้
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูดังกล่าว สามารถอภิปรายรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูสอดคล้องกับจุฬาลักษณ์
สมภารวงค์ (2552) สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการเลี้ยงดูในบริบททางสังคม ตามลาดับได้ดังนี้
การอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขต (Authoritative parenting) มากที่สุด ซึ่ง
หมายถึง การเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนส่งเสริมให้บุตรมีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองได้แต่
ยังมีขอบเขตและการควบคุมการกระทาของบุตรบิดามารดาให้ความอบอุ่นต่อบุตรและเลี้ยงดูอย่างรั ก
ใคร่แสดงความยินดีและสนับสนุนพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของบุตรเปิดกว้างด้านการแสดงความคิดเห็น
และการยอมรับคาดหวังให้บุ ตรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอิสระพึ่งพาตนเองได้และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับ วัย รองลงมาคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการอบรมเลี้ ยงดูของบิดามารดาแบบปล่ อยปละ
ละเลย (Neglectful parenting) บิดามารดาไม่ค่อยมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของบุตรและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบิดามารดาจะไม่มีการควบคุมบุตรโดยบิดามารดาจะให้ความสาคัญกับการดาเนินชีวิตของ
ตนเองมากกว่าเรื่องของบุตร และการอบรมเลี้ยงดูที่พบน้อยที่สุดคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ ตมีการอบรมเลี้ยง
ดูยอมตามบุตร (Indulgent parenting) บิดามารดามีความเกี่ยวพันกับบุตรของตนอย่างสูงแต่มีการ
เรียกร้องและควบคุมบุตรเพียงเล็กน้อยบิดามารดาจะตามใจบุตรและยอมให้บุตรทาในสิ่งที่ต้องการ
และขาดการควบคุมบุตร ซึ่งในการวิจัยพบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจานวนน้ อยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
แบบนี้
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นราย
ด้านพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์ทางด้านการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นอยู่ในระดับสูง
รองลงมาคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์ ทางด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดทฤษฎีของ Goleman (1998) ได้ดังนี้
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ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์ทางด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy)
ซึ่งหมายถึง การรั บรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการของผู้ อื่น สามารถรับรู้ สนใจ และเข้าใจในแง่ คิด
ทรรศนะของผู้ที่อยู่ร อบข้าง ตัดสินใจทาสิ่งใด โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ใช้ความคิดของ
ตนเองเป็นหลัก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางอารมณ์ทางด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง
(Self-awareness) การที่บุคคลรู้ว่าตนเองกาลังรู้สึกอย่างไรในขณะนั้น สามารถบอกความรู้สึกของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องและเปิดเผย รู้ว่าการเกิดอารมณ์ของตนเองมีสาเหตุมาจากสิ่งใด และจะมีผลต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และการปฏิบัติงานอย่างไร รู้สาเหตุของความวิตกกังวล ความคับข้องใจ มีสติรู้ตัวอยู่
ตลอดเวลา รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง มีความมั่นใจในตนเองสามารถตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ได้
อย่างมั่นใจ และความฉลาดทางอารมณ์ทางด้านการจัดการอารมณ์ของตนเอง (Self - regulation)
คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นได้อย่างเหมาะสม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
ยอมรับและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช้คาพูดอย่างระมัดระวั งและเหมาะสมกับสถานการณ์
ยอมรับความล้มเหลวและหาทางออกได้อย่างเหมาะสมซึ่งในการวิจัยพบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจานวน
น้อยที่มีความฉลาดทางอารมณ์แบบนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับบิดารมารดา ผู้ปกครอง อาจารย์และ
ตนเองได้ทราบข้อมูลเพื่อพิจารณา สามารถนาไปเป็นข้อมูลประกอบวางแผนพัฒนา หรือหาวิธีส่งเสริม
ให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยนาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 ปัจจั ย ได้แก่ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์และปัจจัย
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน พัฒนาชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หรือหา
วิธีในการส่งเสริมเพิ่มพูนในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
1.1 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นอันดับ 1 ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
และผู้อื่น การเข้าใจความรู้สึก ความคิดและตระหนักรู้ของตนเองและผู้อื่นที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
สัมพันธภาพ และการทางานในชีวิตประจาวัน
1.2 ปัจจัยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นอันดับ 2 ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองหรือบิดามารอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขต
(Authoritative parenting) บิ ดามารดาสนับสนุนส่ งเสริมให้ บุตรมีความเป็นอิส ระสามารถพึ่งพา
ตนเองได้แต่ยังมีขอบเขตและการควบคุ มการกระทาของบุตรบิดามารดาให้ความอบอุ่นต่อบุตรและ
เลี้ยงดูอย่างรักใคร่แสดงความยินดีและสนับสนุนพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของบุตรเปิดกว้างด้านการ
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แสดงความคิดเห็นและการยอมรับคาดหวังให้บุตรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอิสระพึ่งพาตนเองได้และ
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรทาเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบแจกเอกสารและเก็บ
ในเว็บไซต์ เพื่อที่จะทาให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์
2.3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรศึกษาด้านอื่นๆเช่น ด้านสังคม
ด้านธุรกิจ เป็นต้น เพื่อนามาสู่การวางแผนพัฒนาได้
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การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
ที่ทานายความสุขในการทางานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง
THE PERCEPTION OF SELF-ESTEEM, FLOW AND WORK EMPOWERMENT THAT
PREDICT THE HAPPINESS AT WORK OF EMPLOYEES IN A COMPANY
วัลยา โชติการณ์1 และรัชนีวรรณ วนิชยถนอม2
Wanlaya Chotikarn1 and Ratchaneewan Wanichtanom2
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจ
ในงาน ที่ทานายความสุขในการทางานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาระดับของความสุขในการทางาน การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้าง
พลังอานาจในงานของพนักงาน 2) หาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และ
การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน กับความสุขในการทางานของพนักงาน 3) ศึกษาตัวแปร
ทานายความสุขในการทางานของพนักงาน ด้วยการรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการเสริมสร้าง
พลังอานาจในงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง จานวน 104 คน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ร้อยละ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสุขในการทางาน การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการ
ได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงานของพนักงานในบริษัทอยู่ในระดับสูง 2) การรับรู้คุณค่าในตน
ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการ
ทางานของพนักงานในบริษัทอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ .01 (r = .874 , r = .763 , r = .594) และ
3) การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน สามารถร่วมกัน
ทานายความสุขในการทางานได้ร้อยละ 78.1 (R2 = .781)
คาสาคัญ
ความสุขในการทางาน การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน การได้รับการเสริมสร้างพลัง
อานาจในงาน
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ABSTRACT
The research study, entitled “The perception of self-esteem, flow and work
empowerment that predict the happiness at work of employees in a company” was
aimed to 1) investigate the level of happiness at work, self-esteem perception, flow,
and work empowerment of company’s employees, 2) explore the relationship
between self-esteem perception, flow, work empowerment, and happiness at work
and, 3) to study variables for predicting happiness at work in aspects of self-esteem
perception, flow, and work empowerment. 104 employees in a company were chosen
as the sample for the current study. Data was collected by questionnaires. Personal
factors, happiness at work, self-esteem, flow, and work empowerment were measured.
Data was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson
product-moment correlation coefficient (PPMCC), and multiple regression.
Results were revealed as follows: 1) The employees in a company had high
levels of happiness at work, self-esteem, flow, and work empowerment. 2) Self-esteem
perception, flow and work empowerment had significantly positive correlations with
happiness at work at a .01 level (r = .874 , r = .763 , r = .594) and 3) Self-esteem
perception, flow and work empowerment were significant predictors for 78.1% (R2 =
.781) of the happiness of employees' works in a company.
Keywords:
Self-esteem, Flow, Work Empowerment, Happiness at Work
ความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์และสภาพสังคมในโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั้น ทาให้การดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลต่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ให้ ทั น กับ สถานการณ์ ที่เ กิดขึ้ น อย่ างรวดเร็ว เพื่ อความอยู่ร อด ส่ ง ผลให้ เกิ ดความเครี ยดจนท าให้
ความสุขในการดารงชีวิตลดลง
ความสุขในการทางานจึงเป็นส่วนสาคัญของการมีชีวิตที่เป็นสุข ความสุขในการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อองค์ก าร เพราะส่งผลต่อการทางาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(จิ น ดาวรรณ รามทอง, 2558) การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ในตนมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสุ ข ในการท างาน
ซึ่ง Manion (2003) ระบุว่า การรับรู้คุณค่าในตน เป็นความภาคภูมิใจในตัวเอง การรู้สึกว่าได้เป็น
บุ ค คลที่มี ค่ า และเป็ น ที่ ย อมรั บ และกั ล ยารั ต น์ อ๋ อ งคณา (2549) พบว่ า การรั บ รู้คุ ณ ค่ าในตนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
นอกจากการรับรู้คุณค่าในตน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านตัวบุคคลที่ส่งผลถึงความสุขในการทางาน
แล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยด้านตัวงานคือ การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงานที่สัมพันธ์กับความสุข
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ในการทางานเช่นกัน ซึง่ Manion (2003) กล่าวว่า การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน เป็นผล
จากการทางานความก้าวหน้าในการทางานการบรรลุวัตถุประสงค์ การได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน
ซึ่งสอดคล้องกับที่ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) พบว่า การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน ทา
ให้ พยาบาลประจาการเกิดอานาจในการตัดสิ นใจแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์ ส่ งผลให้เกิด
ความสุขในการทางานได้
นอกจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าความเพลินในงาน ก็อาจเป็น
ส่ว นหนึ่ งที่ส่ งผลต่อความสุ ขในการทางานได้ เนื่ องจาก (ฌานิกา วงษ์สุ รีย์รัตน์ , 2554 อ้างถึงใน
Csikszentmihalyi, 1975, 1990, 1996) ได้กล่าวว่าความเพลิน เป็นประสบการณ์แห่งความสุขที่น่า
พึงพอใจสูงสุดเมื่อบุคคลได้ทากิจกรรมใดๆที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมการใช้สมาธิมุ่งมั่น และมีความสุข
สนุกสนานกับกิจกรรมนั้นๆ โดยความเพลินเป็นเสมือนกลไกของวิวั ฒนาการที่ช่วยผลักดันให้มนุษย์มี
ระดับความซับซ้อนในตนเองมากยิ่งขึ้นและช่วยพัฒนาความเป็นสุขทางจิต ดังนั้นในสภาวะของความ
เพลินจึงมีส่วนช่วยบุคคลในองค์การปฏิบัติงานด้วยสมาธิที่แน่วแน่ จดจ่อ ผลงานที่ออกมาจึงมีคุณภาพ
ตามที่องค์การตั้งเป้าหมายเอาไว้
จากความส าคั ญ ของที่ ม าและปั ญ หาข้ า งต้ น นั้ น ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาปั จ จั ย ต่ า งๆที่ มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน ได้แก่ การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการ
เสริมสร้างพลังอานาจในงาน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางาน การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับ
การเสริมสร้างพลังอานาจในงานของพนักงาน
2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการ
เสริมสร้างพลังอานาจในงาน กับความสุขในการทางาน
3 เพื่อศึกษาตัวแปรทานายความสุขในการทางานของพนักงาน ด้วยการรับรู้คุณค่าในตน
ความเพลิน และการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
นิยามคาศัพท์
ความสุ ข ในการท างาน (Happiness at work) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก หรื อ มี อ ารมณ์
ทางบวกของพนั กงาน อัน เนื่องจากผลการทางาน เป็นการตอบสนองความต้องการของตนเอง มี
ความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การรับรู้คุณค่าในตน (Self-esteem) หมายถึง ความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองหรือมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสามารถยอมรับการเห็นคุณค่าที่ผู้อื่นมีต่อตน มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และมีความนับถือตนเอง
ความเพลิน (Flow) หมายถึง ภาวะหรือสถานการณ์ใดๆ ที่สามารถทาให้พนักงานอยู่ใน
สภาวะนั้น ได้รับรู้และรู้สึกถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เป็นสุข สนุกสนานไร้ความกังวล
มีความสาเร็จในงานหรือกิจกรรมที่กาลังทาอยู่ และมีความต้องการที่จะได้รับประสบการณ์เช่นนี้อีก
ต่อไปอีก โดยความเพลินจะนาไปสู่ประสบการณ์อันเป็นสุข
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การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน (Work empowerment) หมายถึง การ
ได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้าแผนกหรือผู้บริหารในด้านการสนับสนุน การได้รับข้อมูลข่าวสาร การ
ได้รั บ ทรั พ ยากรและได้ รั บ โอกาส เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพของตนเองในการท างานให้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความสุขในการทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การรับรู้คุณค่าในตน
(Self-esteem)
(Coopersmith, 1984)

ความเพลิน (Flow)
ตัวแปรเกณฑื
Csikszentmihalyi (1996)

ความสุขในการทางาน
Manion (2003)

การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
(Work empowerment)
Kanter (1997)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทแหงหนึ่งที่เปนพนักงานทั่วไปจนถึงระดับ
ผู้จัดการอาวุโส รวมทั้งหมดจานวน 625 คน โดยผู วิจัยไดกาหนดกลุ มตัวอยาง 20 คนตอ 1 ตัวแปร
(Hair, Black, Babin, Alderson & Tatharm, 2006) ซึ่งแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ความสุขในการทางาน การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการ
เสริมสร้างพลังอานาจในงาน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ใชไมควรต่ากวา 80 คน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
ไป 539 ฉบับ ได้แบบสอบถามตอบกลับมาทั้งหมด 104 ฉบับครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรทั้งหมดเพื่อเก็บข้อมูล
แบบสอบถามและการพัฒนาแบบสอบถามในการวิจัย
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการ
ทางาน การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน (ตัวแปร
ทานาย และตัวแปรเกณฑ์ แสดงในกรอบแนวคิดในการวิจัย)
ผู้วิจัยพัฒนาโดยมีแนวทาง ดังนี้
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1. พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามที่สร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. นาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนรวม 5 ท่าน เพื่อทดสอบ
อัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตามสูตรของ
Rovinelli and Hambleton (1977: 49-60) ทั้งนี้ ข้อคาถามต้องมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงจะผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ในพนักงาน
ในบริษัทที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 60 คน เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach
(Cronbach Alpha Coefficient) ตัดข้อคาถามที่ค่าความเชื่อมั่นต่าออก และได้แบบสอบถามที่นาไป
เก็บข้อมูลจริง และทาการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่า
แบบสอบถามความสุขในการทางาน จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ .890
โดย ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสาเร็จในงาน และด้านการเป็นที่ยอมรับ
มีค่าความเชื่อมั่น .859 .827 .710 และ .852 ตามลาดับ
แบบสอบถามการรับรู้คุณค่าในตน จานวน 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ .920 โดย
ด้านการมีความสาคัญ ด้านการมีความสามารถ ด้านการมีอานาจ และด้านการมีคุณความดี มีค่าความ
เชื่อมั่น .879 .908 .808 และ .743 ตามลาดับ
แบบสอบถามความเพลิน จานวน 26 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ .904 โดยด้าน
ความสมดุลของความท้าทาย และทักษะในการทากิจกรรม/ทางาน ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของการตระหนักรู้และพฤติกรรมการแสดงออกของตน ด้านการมีเป้าหมายการทางานอย่างชัดเจน
และแบ่งอย่างเป็นขั้นตอน ด้านการได้รับผลตอบรับจากสิ่งที่ทาอย่างชัดเจน ด้านการมีสมาธิต่องานที่
รับผิดชอบ ด้านการสัมผัสได้ถึงการควบคุม ด้านการละทิ้งอัตตา ด้านการบิดเบือนการรับรู้ของ และ
ด้านการมีความสุขในตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น .843 .724 .804 .848 .789 .849 .759 .677 และ
.566 ตามลาดับ
แบบสอบถามการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
รวมทั้งฉบั บ .931 โดยด้า นการได้ รับ การสนับ สนุ น ด้ านการได้รั บข้อ มูล ข่าวสาร ด้ านการได้รั บ
ทรัพยากร และด้านการได้รับโอกาส มีค่าความเชื่อมั่น .891 .804 .888 และ .792 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่ง
ถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานอยู่
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ตัวแทนพนักงานในบริษัทเป็นผู้เก็บข้อมูลแทนผู้วิจัย พร้อมทั้ง
ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการศึกษา และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามให้กับตัวแทน
พนักงานในบริษัท
3. ตัวแทนพนักงานในบริษัทแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างในส่วนงานต่างๆ หลังจาก
นั้น 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.4) อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (ร้อยละ
51.1) จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 75.0)
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ความสุขในการทางาน การรับรู้คุณค่าในตน ความ
เพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงานของพนักงานในบริษัทอยู่ในระดับสูง
รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับคะแนน
1. ความสุขในการทางาน
3.90
0.52
ระดับสูง
2. การรับรู้คุณค่าในตน
3.99
0.54
ระดับสูง
3. ความเพลิน
4. การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน

3.78
3.74

0.50
0.59

ระดับสูง
ระดับสูง

กาหนดให้ คะแนนตั้งแต่ 3.67 - 5.00 กาหนดให้เป็นระดับสูง
คะแนนตั้งแต่ 2.34 - 3.66 กาหนดให้เป็นระดับปานกลาง
คะแนนตั้งแต่ 1.00 - 2.33 กาหนดให้เป็นระดับต่า

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การรับรู้คุณค่าในตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขใน
การทางานอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.874,p < .01)
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความเพลินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.763,p < .01)
สมมติฐานการวิจั ยที่ 3 การได้รับการเสริมสร้างพลั งอานาจในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการทางาน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.594,p < .01) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับ
การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน กับความสุขในการทางาน ( n=104)
Mean S.D.
1.ความสุขในการทางาน
3.90 .52
2.การรับรูค้ ุณค่าในตน
3.99 .54
3.ความเพลิน
3.78 .50
4.การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจ 3.74 .59
ในงาน

1
1
.874**
.763**
.594**

2

3

4

1
.793**
.569**

1
.524**
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**p < .01 หมายเหตุ 1.=ความสุขในการทางาน 2.=การรับรู้คุณค่าในตน 3.=ความเพลิน 4.=การได้รับการ
เสริมสร้างพลังอานาจในงาน

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลัง
อานาจในงาน สามารถทานายความสุขในการทางานได้ร้อยละ 78.1 (adjusted R2 = .781, p =.00 )
โดยตัวแปรการรับรู้คุณค่าในตนเป็นตัวแปรที่ทานายความสุขในการทางานได้มากที่สุด
(β=.673 , p<.05)
อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า การรับรู้คุณค่าในตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขใน
การทางาน แสดงให้เห็นว่า เมื่อพนักงานในบริษัทมีการรับรู้ถึงคุณค่าในตนสูง ก็จะมีความสุขในการ
ทางานสูงด้วย ทั้งนี้เพราะพนักงานรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ทาให้บุคคลากรรับรู้ว่าตนเองมี
ความสาคัญเกิดความเชื่อมั่ นในตนเองว่าจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จได้ จึงมี
อิทธิพลให้เกิดความสุขในการทางานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรพรรณ ชื่นสงวน (2554)
ที่พบว่า การรับรู้คุณค่าในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) , ดวงพร จันทร์ศรี (2555) พบว่า การรับรู้คุณค่าใน
ตนของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
อย่างมีนัยทางสถิติ , ชัยรัตน์ จิตต์หมั่น (2557) พบว่าการรับรู้คุณค่าในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุ ขในการทางานของพนั กงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ กัล ยารัตน์ อ๋องคณา
(2549) พบว่า การรับรู้คุณค่าในตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาล
ประจาการโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า ความเพลินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
แสดงให้เห็นว่า ถ้าพนักงานมีความเพลินสูง จะมีความสุขในการทางานสูงด้วย ทั้งนี้เพราะพนักงานที่มี
ความเพลินจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทางานอย่างเต็มที่ มีความเพลิดเพลินมีความสุขในการทางาน
นั้น ๆ จนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเกิดแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลที่ต้องการจะ
ปฏิบั ติงานนั้ น อย่ างต่อเนื่ อง ลื่ น ไหลด้ว ยใจจดจ่อ มีความพยายามเพื่อให้ งานความส าเร็จจนเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดความสุขที่ได้ทางานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌานิกา
วงษ์สุรีย์รัตน์ (2554) ที่พบว่า
ความเพลิ นมี ความสั มพั น ธ์ท างบวกกับ ความสุ ข ในการทางาน:
กรณีศึกษาวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในระดับสูง
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบว่า การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการทางาน แสดงให้เห็นว่า การที่พนักงานได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจใน
งานสูงจะมีความสุขในการทางานสูงด้วย ทั้งนี้เพราะ การที่พนักงานการรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุน
ได้รั บ การเหลื อช่ว ยจากผู้ บ ริ หารในองค์ก ารทางด้านต่างๆ เช่น ด้านทรัพยากร ด้านโอกาส ด้าน
ผลตอบแทน ทาให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง ทาให้งานมีประสิทธิภาพ
และสาเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดความสุขในการทางานด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จง
จิ ต เลิ ศ วิ บู ล ย์ ม งคล (2547) ที่ พ บว่ า การได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจในงานของพยาบาล
ประจาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติ ,รัตติกรณ์ มูลเครือคา (2554) พบว่า การเสริมสร้างพลังอานาจในการทางานมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมทุกด้านในทิศทางบวกระดับปาน
กลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และดวงพร จันทรศรี (2555) พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางการ
เสริมสร้างพลังอานาจในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 4 พบว่ า การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ในตน ความเพลิ น และการได้ รั บ การ
เสริมสร้างพลังอานาจในงาน สามารถร่วมกันทานายความสุขในการทางานได้ แสดงให้เห็นว่าองค์การ
หรือผู้บริหารสามารถใช้การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจใน
งานของพนักงานในองค์การให้มีการพัฒนาปรับปรุงในระดับที่สูงขึ้น เพื่อคาดหวังว่าจะเพิ่มระดับ
ความสุขในการทางานที่สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่ดีต่อองค์การต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการได้รับการเสริมสร้างพลัง
อานาจในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ดังนั้น
องค์การจึงควรให้ความสาคัญ เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น และองค์กรสามารถ
นาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายที่จะเพิ่มความสุขให้กับพนักงาน โดยจัดให้มี
การอบรม กิ จ กรรมด้านต่ างๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาและปรับปรุ งระบบงาน เพื่อส่ ง เสริม ให้ เกิ ด
ความสุขในการทางาน ซึ่งอาจมีแนวโน้มให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่ดีต่อองค์การได้
สาหรับในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษากับหน่วยงานสังกัดอื่น องค์การธุรกิจแบบ
อื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
มากขึ้น และเนื่องจากการศึกษาความเพลินทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานใน
บริบทของประเทศไทย มีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จึงควรศึกษาเพิ่มเติมและส่งเสริมให้ความรู้ข้อมูลทาง
วิชาการเกี่ยวกับความเพลินให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อทาความเข้าใจในทฤษฎี กระบวนการ
ต่างๆ และนามาประยุกต์พัฒนาองค์การเพื่อการเสริมสร้างความสุขในการทางานต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและการ
ฟัน ฝ่ าอุ ป สรรคของนั กศึก ษา ที่ จ าแนกตาม เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึก ษา 2) ศึกษาความสั มพัน ธ์
ระหว่าง บรรยากาศการเรียนการสอนกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 3)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว กับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรค 4) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามและส่วนของการวิจัย
เชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความสาคัญของความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
การฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างกลุ่มชั้นปีที่ศึกษา ซึ่งมีค่านัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.981 นั้นคือค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญในความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นปี
ที่ศึกษาต่างกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับ
ความสาคัญของความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างกลุ่มคณะที่ศึกษา ซึ่ง
มีค่านัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.012* นั้นคือค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญในความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีคณะที่ศึกษาต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพในครอบครัวมี
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธ์
ระหว่างสั มพัน ธภาพในครอบครั ว ที่ กับ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ าอุปสรรคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่า งมี
นัย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ส่ ว นของการส่ งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ า
อุปสรรค พบว่านักศึกษาให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกอย่างมีทางแก้ไข การจัดเวลา ตั้งเป้าหมายในการ
ทางาน เป็นการฝึกความรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ทาให้รู้จัก
วางแผนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้
ต้องสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวต้องเริ่มต้นจากการ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือกัน เตรียมพร้อมกับการแก้ไขปัญหาแต่ละขั้นตอนไปพร้อมกัน ข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยคือ ควรกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสายสัมพันธ์ในครอบครัว สร้างโอกาส
ในการเปิดใจกัน เล่นกิจกรรมที่เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในครอบครัว
คาสาคัญ
บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพในครอบครัว การแก้ไขปัญหา การเผชิญ ปัญหา
การฟันฝ่าอุปสรรค
ABSTRACT
This research aims to 1) compare the capability to face and overcome
obstacles of students by gender, year and Faculty of the study. 2) study the
relationship between Traditional teaching with the ability to face and overcome
obstacles, 3) study the relationship between family relationships and the ability to face
and overcome obstacles 4) correspond to enhance their ability to face and overcome
obstacles. The sample in this research is a university student Valaya. Nationals 400
engines used in the research is a quantitative survey and the qualitative research is indepth interviews. The study indicated that Answerer The ability to face and overcome
the barriers between male and female. Did not differ significantly at the .05 level.
Priorities variance analysis of the ability to overcome obstacles and difficulties faced
during the first year of study. Which is statistically significant at the level of 0.981, the
average level of importance in being able to face and overcome the barriers between
subjects with grade education is not different at a statistically significant level. 0.05
Analysis of variance of the importance of being able to face and overcome obstacles
between the Board of education. Which is statistically significant at the 0.012 *, the
average level of importance in being able to face and overcome obstacles between
the samples of the study are different at a statistically significant level. 05 the
relationship between traditional teaching. Family relationship is the ability to face and
overcome obstacles of university students Valaya. The Nationals have a positive
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relationship. Statistically significant at the .01 level. The relationship between the
family relationship is with the ability to face and overcome obstacles of university
students Valaya. Nationals There is a positive correlation Statistically significant at the
.01 level. The promotion of the ability to face and overcome obstacles. Students
overcome obstacles to find every possible way with the aim of working time. The
training responsibilities to be assigned. To overcome possible obstacles Make known
and develop themselves. The promotion of the family to overcome possible obstacles.
To build family relationships need to start from. a good example for others Have
understood each other, help each other prepare to tackle each step along the way.
Feedback from the research. Activities should encourage students to participate in
family ties. Create opportunities to open it. Activities that enhance good relationships
with each of the family.
Keywords:
An Atmosphere of Teaching, Family Relationship, Problem-Solving, Coping to
Overcome Obstacles
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ปั ญ หาด้ า นต่ า งๆที่ ท าให้ สั ง คมไทยเปลี่ ย นแปลงทั้ ง เรื่ อ งสั ง คม
วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง ด้ า นครอบครั ว ครอบครั ว ถื อ ว่ า เป็ น สถาบั น แรกที่ ทุ ก คนควรให้
ความสาคัญ และปัญหาที่พึ่งเกิดขึ้นก็เกิดจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจของครอบครัว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ เพื่อหวังให้บุตรหลาน เติบโตมา
ตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ขาดการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัว การมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวลดน้อยลง และครอบครัวในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอัตราการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น โดยจาก
สถิติการจดทะเบียนหย่าจาแนกทั่วราชอาณาจักร ปีพ.ศ. 2547 - 2556 เป็นจานวน 107,031 คน
(สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2556) แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปอย่างไร ครอบครัวก็ยังคงเป็น
สถาบันหลัก ที่มีส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม ได้แก่สถาบัน
ครอบครัว และสถาบันการศึกษา แต่สิ่งที่มีส่วนต่อการพัฒนาคือ สภาพของ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
เด็กและเยาวชน จะเสริมสร้างต่อความมั่นคนทางอารมณ์อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นช่ว ง
เปลี่ยนแปลงระหว่างเด็กไปสู่ผู้ใหญ่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จะแสดงออกถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ได้
นอกจากสถาบั น ครอบครัว จะมีความส าคัญ ต่อการพั ฒ นาความเข้ม แข็ง ด้านจิตใจแล้ ว
สถาบันการศึกษาก็มีความสาคัญเช่นกันต่อนักศึกษาทุกคน เพราะการใช้เวลาของสถาบันการศึกษา
ของ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น มากกว่ า อยู่ ที่ บ้ า น ในการท ากิ จ กรรมหรื อ การเรี ย นใน
สถาบันการศึกษามากจนเกินไปทาให้เกิดสภาวะเครียด จากการมีง านเยอะเกินความสามารถของ
นั กศึ กษารวมไปถึ งการเรี ย นการสอนของอาจารย์แ ละนัก ศึก ษาก็ เป็ นปั จจั ยหลั กในเผชิ ญปั ญหา
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อาจเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทาให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นอกจากนี้การ
พัฒนาผู้เรียนใน ลักษณะองค์รวม ให้เกิดความสมดุล ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเชาวน์ปัญญา
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและ พัฒนาตนเองตาม
เป้าหมายที่กาหนดในการใช้ชีวิต เพื่อให้นักศึกษามี ความเข้าใจตนเอง ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
แก้ไขข้อขัดแย้งทางอารมณ์ปรับอารมณ์ให้อยู่ใน สภาวะปกติเพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
สามารถเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ โดยอาศัยการอบรมบ่มนิสัย (วีนัส ภักดิ์นภา, 2552:1)
คุณลักษณะสาคัญที่นักศึกษาควรมีในสถานการณ์ปัจจุบันคือ ความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค เพราะเป็นสิ่งสาคัญที่จะหนุนเสริมการปรับตัวของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทา
ให้สัมพันธภาพระหว่างคนในครอบครัวได้ดีขึ้น
และท าให้ นั กศึ กษาสามารถปรั บทั ศ นคติใ นการเรี ย นได้ม ากขึ้น อีก ด้ ว ย ทาให้ มีจิ ตใจที่
เข้มแข็งไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรคไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา พยายามหาวิธี แก้ปัญหาอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถ
ผ่านปัญหาหรือความยากลาบากเหล่านั้น ด้วยทางออกที่ดีที่สุด และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคมมาก
ที่สุด (Stoltz, 1997 อ้างถึงใน สิรีย์ลักษณ์ ไชยลังกา, 2552: 3)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สถาบั น การศึ ก ษา ที่ เ ห็ น
ความสาคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจและสังคม ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันในกลุ่มนักศึกษาและตนเอง การ
พัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาครอบครัวของนักศึกษามุ่งเน้นการเสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้รักใคร่ซึ่งกันมากขึ้นสามารถเผชิญสภาวะต่างๆไปได้ อีกทั้งยังปรับสภาพการณ์การเรียน
ของ นั ก ศึ ก ษาให้ ส ามารถเพิ่ ม ทั ก ษะกระบวนการคิ ด แก้ ปั ญ หาอยู่ เ สมอ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทางานของตนและผู้อื่นได้ดีขึ้น ในการเรียนสาขาต่างๆตามความถนัดของนักศึกษา
ร่วมทั้งต้องจัดการทาอุปสรรคต่างๆได้ ดังนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต้องมีมีทักษะในการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้า
กับทุกสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เปรี ย บเทีย บความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่ าอุปสรรคของนักศึกษา
ที่จาแนกตาม เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศการเรียนการสอนกับความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
3) ศึกษาความสั มพัน ธ์ร ะหว่างสั มพันธภาพในครอบครัว กับ ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
4) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาแบบวัดของณัฐกนก รัตนางกูร
(2552) รวมถึงการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา วิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรครวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการเรียนการสอนกับ
สัมพันธภาพในครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยคือ นั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จานวน 11,638 คน ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรการคานวณขนาดกลุ่ มตัว อย่ างของ Taro Yamane ได้กลุ่ มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 400 (หรือ
โดยประมาณ 389คน) แต่เพื่อกันข้อมูลไม่สมบูรณ์จึงเพิ่มจานวนนักศึกษาเป็น 400 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ของคณะเครื่องมือที่ใช้ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามและส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษา เฉพาะ
กรณี เพื่อทาการศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค จนสามารถหาคาตอบได้
ชัดเจน โดยการสั มภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูล ใหม่เกิดขึ้น การพิจารณาผู้ร่ว ม
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก พิ จ ารณาจาก อาจารย์ ภ าควิ ช าสั ง คมศาสตร์ และคุ ณ ครู แ นะแนวที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หาและฟั น ฝ่ า อุ ป สรรค และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อได้คาตอบที่ชัดเจน ครบถ้วนที่สุด
ผลการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟัน
ฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับสาคัญของความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
การฟันฝ่าอุปสรรค
ความสามารถ เพศ
ในการ
เผชิญปัญหา ชาย
และการฟันฝ่า
หญิง
อุปสรรค

จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่ า สถิ ต องศาความ
มาตรฐาน t
เป็นอิสระ
145

4.00

0.518

255

4.00

0.500

-1.55

398

ระดับนัย
สาคัญ
0.877
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จากตาราง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของความสามารถในการเผชิญปัญหาและการ
ฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟัน
ฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความสาคัญของความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างกลุ่มชั้นปีที่ศึกษา
แหล่งความ ผลรวมกาลัง องศาความเป็น ผลรวมกาลัง อัตราส่วน ระดับนัย
แปรปรวน
สอง
อิสระ
f
สองเฉลี่ย
สาคัญ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.046
102.156
102.202

3
396
399

0.015
0.258

0.059

0.981

จากตารางพบว่า ผลรวมกาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0.015 และผลรวมกาลัง
สองเฉลี่ยภายในกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0.258 ค่าอัตราส่วนระหว่างผลรวมกาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่มและ
ผลรวมกาลั งสองเฉลี่ย ภายในกลุ่มหรือค่า เอฟ (F) มีค่าเท่ากับ 0.059 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.981 นั้นคือค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญในความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานข้อที่ 3 นักศึกษาที่มีคณะต่างกันมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟัน
ฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความสาคัญของความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างกลุ่มคณะที่ศึกษา
แหล่งความ ผลรวมกาลัง องศาความเป็น ผลรวมกาลัง อัตราส่วน ระดับนัย
แปรปรวน
สอง
อิสระ
f
สองเฉลี่ย
สาคัญ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4.582
97.620
102.202

7
392
399

0.655
0.249

2.629

0.012*

จากตาราง พบว่า ผลรวมกาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0.655 และผลรวมกาลัง
สองเฉลี่ยภายในกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0.249 ค่าอัตราส่วนระหว่างผลรวมกาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่มและ
ผลรวมกาลั งสองเฉลี่ย ภายในกลุ่มหรือค่าเอฟ (F) มีค่าเท่ากับ 2.629 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดั บ 0.012* นั้ น คื อ ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความส าคั ญ ในความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หาและฟั น ฝ่ า
อุปสรรคระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีคณะที่ศึกษาต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่า
อุปสรรคระหว่างกลุ่มคณะที่ศึกษา
คณะที่ศึกษา

ครุศาสตร์

4.11

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ

4.06

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการ
เกษตร

3.92

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

4.06

วิทยาลัยนวัตกรรม
สาธารณสุข

3.90
4.00

3.90

3.66

ครุ
ศาสตร์

มนุษย
ศาสตร์

วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาลัย สาธารณสุข
จัดการ และเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม นวัตกรรม

4.11

4.06

3.90

3.92

3.66

4.06

.04337

.20450*

.18120

.45022*

.04562

.20686

.10282

.16113*

.13784

.40685*

.00225

.16349

.05945

-.02329

.24572

-.15888

.00236

-.10168

.26901

-.13559

.02565

-.07839

-.40460*

-.24336

-.34740*

.16124

.05720

4.00

3.90

-.10404

จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แบบ LSD คณะกับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า
คณะครุศาสตร์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างไปจาก
คณะวิทยาการจัดการ โดยพบว่าคณะครุศาสตร์มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
มากกว่าคณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างไปจาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพบว่าคณะครุศาสตร์มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคมากกว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ า
อุปสรรคแตกต่างไปจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคมากกว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ า
อุป สรรคแตกต่างไปจากคณะวิทยาการจัดการ โดยพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคมากกว่าคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการเรียนการสอนกับ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
บรรยากาศการเรียนการสอน
ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ด้านความสามารถในการควบคุมอุปสรรค
.500**
ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ
.482**
ด้านผลกระทบที่จะมาถึง
.438**
ด้านความอดทน
.456**
จากตาราง พบว่าบรรยากาศการเรียนการสอนและความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่า บรรยากาศการเรียนการ
สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการควบคุมอุปสรรคมากที่สุด(.500**) สามารถ
ควบคุมอารมณ์ในการทางานได้ดี กว่าด้านอื่น ลาดับสองคือด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ(.482**)
สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และพยายามปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดนั้นได้ ลาดับที่สามด้านความ
อดทน สามารถอดทนต่อปั ญหา(.456**) ทุกอย่างให้ ผ่ านไปด้ว ยดี และด้านผลกระทบที่จะมาถึง
(.438**) เมื่อมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถมีทัศนคติที่ดีกับสถานการณ์นั้นได้
ตารางที่ 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
สัมพันธภาพในครอบครัว
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ด้านความสามารถในการควบคุมอุปสรรค
ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ
ด้านผลกระทบที่จะมาถึง
ด้านความอดทน

.395**
.365**
.319**
.335**

จากตาราง พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวและความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุป สรรคมีความสั มพัน ธ์กัน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่า สั มพันธภาพในครอบครัว มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ด้ า นความสามารถในการควบคุ ม อุ ป สรรค(.395**) เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาใน
ครอบครัวสามารถควบคุมตนเองได้และหาทางออกได้อย่างถูกต้อง ลาดับสองด้านต้นเหตุและความ
รับผิดชอบ(.365**) คนในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ลาดับสามด้าน
ความอดทน(.335**) เมื่อครอบครัว เจออุปสรรคสามารถมีความอดทนได้ทุกสถานการณ์ คนใน
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ครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูล กัน และสุดท้ายด้านผลกระทบที่มาถึง (.319**) เมื่อทราบถึงปัญหาแล้ว
สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในบ้าน ช่วยกันปรึกษาหารือถึงปัญหาอย่างเปิดเผย
แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค มีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะ และความรู้สึกนึกคิด ต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด
การสอนที่ดีจึงต้องมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนสื่อ การเรียนการสอนจึงหมายถึงวัตถุสิ่งของ
เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อประกอบการสอน ช่วยให้ การเรียนของนักศึกษาประสบผลดีที่สุด และการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในรั้วมหาลัย เป็นเหมือนการลองเรียนรู้ การใช้ชีวิตจริงในการเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า สัมพันธภาพในครอบครัว ก็มีความสาคัญอย่างมากในการฝ่าฟันอุปสรรค
เพราะครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เป็นแรงขับในการดาเนินชีวิต ฝึกให้ลูกสามารถแก้ไขปัญหา
ด้วยตัวเอง ฝึกความรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย แล้วเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ไม่ว่า
จะเจอปัญหาภายในครอบครัวหรือปัญหาการเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาเรื่อง ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พบว่าความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คือ นั กศึ กษาทั้ง เพศชายและเพศหญิง มี ความสามารถในการเผชิญ ปัญ หาและฟั นฝ่ าอุป สรรคไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่ า
อุปสรรคที่เหมือนกันทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีผลกระทบที่จะมาถึงทาให้การเผชิญปัญหาไม่
แตกต่างกัน
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาที่มีชั้นปีที่ศึกษาไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากชั้นปีที่ศึกษาต่างประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ทาให้เรา
คิดหาเหตุผลของปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นไปได้ โดยแต่ละชั้นปีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ไม่
แตกต่างกัน
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษา
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาแตกต่างกันมีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากคณะที่ศึกษามีรายวิชาที่ต่างกัน ทาให้แต่ละคณะ
มีปัญหาการเรียนต่างกัน ทาให้การเผชิญปัญหา มีอุปสรรค อย่างเช่นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของคณะครุศาสตร์ การเรียนบัญชีของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งคณะที่กล่าวมามีรายวิชาต่างกันทาให้
นักศึกษาเผชิญปัญหาต่างกัน
บรรยากาศการเรียนการสอนส่งผลทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟั นฝ่า
อุป สรรค อย่ างมี นั ย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจั ย ของ ธิดา ฐิ ติพานิช ยางกู ร
(2550) เรื่อง ที่พบว่าบรรยากาศการเรียนการสอนส่งผลทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่อยู่ในบรรยากาศ
ที่ดีเอื้อต่อการเรียนการสอนจะส่งผลให้มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้ดี
เนื่องจากบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมการ
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เรียนของนักศึกษา การเปิดโอกาสให้ศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้
ศึกษาได้ซักถามในสิ่งที่สงสัย จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมั่นใจ กล้าคิดกล้าทา และพร้อมที่จะ
เผชิญกับปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่ า
อุปสรรคสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคด้านความ
สามรถในการควบคุมอุปสรรค ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ ด้านผลกระทบที่จะมาถึง และด้าน
ความอดทน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพในครอบครัวเพราะถ้าเด็กมีครอบครัวที่พ่อแม่มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความรักปรองดองกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะ
ประพฤติตัวดี มีผลการเรียนที่ดี และสามารถเผชิญปัญหาต่างๆไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรา
ยุ ท ธ เพ็ ช รซี ก (2553) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางครอบครั ว ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ของเด็กมีอิทธิพลต่อจิตใจ ต่อบุคลิกภาพ ของเด็กอย่างมาก
แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค เริ่มจากการ
เผชิญปัญหาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้ทุกปัญหา เพื่อที่จะนาปัญหาไปปรับใช้ใน
อนาคตข้างหน้ าได้ เพื่อฝึ กความพยายามและสามารถพัฒ นาตนเอง ฝึ กฝนชีวิตของนักศึกษาให้
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชลี พริ้มพรายและคณะ (2548) กล่าว
ไว้ว่าสื่อการเรียนการสอน เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญใน การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มี
จุ ดประสงค์เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะ และความรู้สึ กนึกคิด ต่างๆและเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมในที่สุด การสอนที่ดีจึงต้องมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนสื่อการเรียน การสอนจึง
หมายถึงวัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ภาพสถาบันสถานที่และกิจกรรมต่างๆที่ครูใช้ประกอบการสอน
เพื่อช่วยให้การเรียนของนักศึกษาประสบผลดีที่สุด และการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในรั้วมหา
ลัย เป็นเหมือนการลองเรียนรู้ การใช้ชีวิตจริงในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เหมือนเป็นการ
ลองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริง ทั้งความพยายาม ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเอง ทั้งหมดนี้
ต้องใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อให้ตนเองประสบ
ความสาเร็จไปได้ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ใช้เวลาและค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังต้องพร้อม
รับกับทุกสถานการณ์ มีความรอบคอบในการแก้ไขปัญหา พยายามทาให้เห็นแนวทางของปัญหา ฝึก
ความรับผิดชอบ เพื่อที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการวิจั ยครั้งนี้ พบว่าบรรยากาศการเรียนการสอนมีความสั มพันธ์ ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการสั มมนานอกสถานที่เพื่อประเมินว่าการเรียนนอกห้ องเรียนกับในห้ องเรียนนักศึกษาจะ
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้มากกว่ากัน
2. ผลจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่ ว มโครงการสายสั มพันธ์ในครอบครัว สร้างโอกาสในการเปิดใจกัน เล่ นกิจกรรมที่
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในครอบครัว
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.เน้นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษารูปแบบบรรยากาศการเรียนการสอนและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
2. เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว นามาสู่แนวทางการสร้าง
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สัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง
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BEHAVIOR: A CASE STUDY OF SUPPORTING STAFFS AT ONE UNIVERSITY
นภาพร ทรัพย์โสภา1 และศรีเรือน แก้วกังวาล2
Naphaporn Sapspha1 and Sriruen Kaewkungwal2
1
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กรุงเทพมหานคร
2
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็น
พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ แห่ ง หนึ่ ง จ านวน 370 คน เครื่อ งมื อ ในการศึ ก ษาคือ (1)
แบบสอบถามสั ญ ญาทางจิ ต วิ ท ยา (2) แบบสอบถามการรั บ รู้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร (3)
แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและ (4) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้
วิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ศึกษา 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่งมีระดับสัญญาทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง ในขณะที่การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง 2. สัญญาทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (r = .447, p < .01) 3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์ก ารมี ค วามสั มพั น ธ์ท างบวกอย่า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ (r = .118, p < .05) 4. การรั บ รู้ก าร
สนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = .254, p < .01)

514

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เป็นตัวแปรสาคัญในการส่งผลให้พนักงานในองค์การมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
คาสาคัญ
สัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ABSTRACT
This research study was aimed to study the level and the relationship among
psychological contract, perception of organizational justice, perception of
organizational support and organizational citizenship behavior of supporting staffs in
an autonomous university. 370 university employees were the research sample.
Research instruments included with (1) psychological contract test (2) perception of
organizational justice test (3) perception of organizational support test and (4)
organizational citizenship behavior test. Two Statistical analysis were applied as
follows: 1 Descriptive Statistic – for analyzing data related to personal characteristics.
Mean and standard deviation were employed to analyze level of variables. 2 Inferential
Statistic which was Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results of the study were as follows: 1. supporting staffs of an
autonomous university reported high level of Psychological contract and organizational
citizenship behavior while perception of organizational justice and perception of
organizational support were moderate level. 2. Psychological contract and
organizational citizenship behavior were significantly positively correlated (r = .447, p
< .01) . 3 . Perception of organizational justice and organizational citizenship behavior
were significantly positively correlated (r = .118, p < .05). 4. Perception of organizational
support and organizational citizenship behavior were significantly positively correlated
(r = .254, p < .01).
The results of this study showed that psychological contract, perception of
organizational justice, perception of organizational support were important variables in
influencing employees’ organizational citizenship behavior.
Keywords:
Psychological Contract, Perception of Organizational Justice, Perception of
Organizational Support, Organizational Citizenship Behavior
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บทนา
ปัจจุบันแต่ละองค์การต่างต้องเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยผลสารวจ Survey of
Business Sentiment by Japanese Corporations in Thailand for the 1st half of 2018 ซึ่ ง
เป็นการสารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยประจาครึ่งปีแรก พ.ศ.
2561 พบว่าบริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ จานวน 577 บริษัท ระบุถึงปัญหาที่
พบมากที่สุดในขณะนี้คือ การแข่งขันกับบริษัทอื่นที่รุนแรงขึ้นถึง 72% (หอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ,
2561) ทั้งนี้องค์การต่างต้องเผชิญกับปัญหาทั้งจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความเหลื่อล้าทาง
สังคม ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปีพ.ศ. 2555 อยู่ที่ประมาณ 7% และปรับลดลงเหลือเพียง 1% ในปี
พ.ศ.2557 (บีบีซีไทย, 2561) ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้การดาเนินงานขององค์การจึงต้องปรับตัว
จาเป็นต้องคิดหาวิธีในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลกาไรให้กับองค์การ และเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันกันองค์การอื่นๆ เพื่อความอยู่รอดขององค์การเอง บุคคลากรภายในขององค์การจึงถือเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่ม
ผลการปฏิบัติงานแล้ว แต่องค์การยังต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก เป็นคนดี
คานึงถึงเพื่อนร่วมงาน และมีจิตสานึกรักองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลไปยังการแสดงพฤติกรรมที่
อยู่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และมีพฤติกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้อ งค์การสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ แคทซ์ (Katz, 1964) ที่กล่าวไว้ว่า องค์การจะมีประสิทธิภาพได้ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ พนักงานเป็นสมาชิกขององค์การ พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิด ชอบ และพนักงานแสดง
พฤติกรรมที่อยู่ น อกเหนื อจากบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งต่อมา สมิธ ออร์แกน และเนียร์ (Smith,
Organ, & Near, 1983) ได้ นิ ย ามว่ า เป็ น “พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร ”
(Organizational Citizenship Behavior) ให้ ค ว ามหมายว่ า เป็ น การแสดงพฤติ ก รรมที่ อ ยู่
นอกเหนือจากหน้าที่ของบุคคล และเป็นพฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจกระทาโดยไม่ได้รับรางวัลใดๆ
จากองค์การ (Konovsky & Pugh, 1994: 656) โดย ออร์แกน (1991) แบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 2) ด้านพฤติกรรมการ
คานึงถึงผู้อื่น 3) ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4) ด้านพฤติกรรมให้ความร่วมมือ และ 5) ด้าน
พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ โดยสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมา
จากหลายปั จ จั ย เช่น ความยุ ติธ รรมในองค์การ การสนับสนุนจากหั ว หน้างาน ผลตอบแทนจาก
องค์การ และเงื่อนไขต่ างในการท างาน (Rhoades & Eisenberger, 2002) จากการทบทวนงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังมีอีก 3 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้พนักงานในองค์การแสดงพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สัญญาทางจิตวิทยา (Psychological Contract) ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย สัญญาทางจิตวิทยา ได้รับการนิยามว่าเป็นความ
เชื่อของคู่สัญญาในข้อตกลงซึ่งกันและกัน ซึ่งสัญญานั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติตามให้สาเร็จลุล่วง โดย
มี ก ารให้ ก ารสนั บ สนุ น และความรั บ ผิ ด ช อบประกอบอยู่ ด้ ว ย (Anggraeni, Dwiatmadja, &
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Yuniawan, 2017; Rousseau, 1989; Rousseau & McLean Parks, 1993) โดย รุส โซ และ เวด
เบนโซนิ ได้อธิบายสัญญาทางจิตวิทยาออกเป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านผลประโยชน์ 2) ด้านความสัมพันธ์
3) ด้านความสมดุล และ 4) ด้านการเปลี่ยนแปลง นอกจากสัญญาทางจิตวิทยาจะเป็นตัวกระตุ้นแรง
จูงใจของพนักงานในองค์การแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงของสภาพแวดล้อมในการทางาน และช่วย
พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก ารและพนั ก งาน (Beardwell, Holden & Claydon, 2004;
Karagonlar et al., 2016) และยังพบว่าเมื่อพนักงานรับรู้ว่าองค์การสามารถให้การสนับสนุนและเติม
เต็มความคาดหวังของพวกเขา พนักงานเหล่านั้นก็จะแสดงพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท (Extra Role
Behavior) (Kiazad et al., 2014b; Panaccio et al., 2015) ในทางกลั บ กั น หากพนั ก งานใน
องค์การรับรู้ได้ถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญาทางจิตวิทยาขององค์การ ก็สามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ต่อต้านการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้เช่นกัน (Robinson & Morrison, 1995)
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Perceived Organizational Justice) ถูกพิจารณาว่า
เป็ น ปั จ จั ย ส าคัญอีกตัว หนึ่ งที่ส่ งผลต่อทัศนคติและพฤติ กรรมการทางานของพนักงานในองค์การ
(Cropanzano & Rupp, 2003; Ambrose, Hess & Ganesan, 2007) การรั บ รู้ ค วามยุ ติ ธ รรมใน
องค์การ ถูกนิยามว่าหมายถึง การรับรู้ของแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมจากองค์การ และบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อการรับรู้
นั้น (Aryee, Budhwar & Chen, 2002) โดย โคเฮน-ชาราสท์ และสเป็คเตอร์ (Cohen-Charash &
Spector, 2001) แบ่ ง การรั บ รู้ ความยุติธ รรมในองค์การออกเป็น 3 ด้า น คือ 1) ด้า นการจัดสรร
ผลตอบแทน 2) ด้านกระบวนการในการกาหนดผลตอบแทน และ 3) ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า
กับลูกน้อง โดย มัวร์แมน (1991) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี เมื่อพนักงานรับรู้ถึงความยุติธรรมในองค์การ ย่อมส่งผลต่อ
ทัศนคติ เชิงบวกที่เกี่ย วข้องกับ การทางาน ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และความพึงพอใจในงานใน
ระดับสูง (Chohen-Charah & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001) ในทางกลับกันหากพนักงาน
รูสึกวาองค์การปฏิบัติต อตนดวยความไมยุติธรรม จะมีทัศนคติที่ไมดีต่อองค์การและแสดงพฤติกรรม
ด้านลบเพื่อโต้ตอบองคการ (Greenberg, 1990) ด้วยการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือถอนตัวจากงาน
(Konovsky & Cropanzano, 1991; Colquitt et al., 2001; Kernan & Hanges, 2002)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived of Organizational Support) ถูกนิยามว่า
หมายถึง ความเชื่อหรือทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การ ที่เห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเททางาน
ของพนั กงาน ให้ความช่ว ยเหลื อดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ให้ การฝึ กอบรมและพัฒนาให้
บุคคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ (Eisenberger et al., 1986) เนื่องจากการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การเป็ นการรับรู้ของพนักงานโดยรวม (Generally Perception) หรือความเชื่อ
โดยรวมของพนักงาน (Global Belief) (Settoon et al., 1996: 220) จึงไม่มีการแยกด้านตัวแปร
โดยพบว่าการรับรู้การสนับสนุน จากองค์การเป็นปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางพฤติกรรมที่
สาคัญอย่างเช่นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Coyle‐Shapiro & Kessler, 2002) ยิ่ง
บุคคลากรรับ รู้ การสนั บสนุน จากองค์การมากเท่าไหร่ บุคคลากรเหล่ านั้นก็จะยิ่งแสดงพฤติกรรม
นอกเหนื อ บทบาทมากขึ้ น เท่ า นั้ น (Eisenberger et al., 1990; Settoon et al., 1996; Shore &
Wayne, 1993)
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ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเป็นองค์การเสาหลักหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาประเทศไทย นอกเหนือจากคณาจารย์แล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนซึ่งมีหน้าที่
ในการจัดเตรียมความพร้อม อานวยความสะดวก ไปจนถึงการทะนุบารุงซ่อมแซมแก้ไขอาคารและ
สถานที่ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พนักงานสายสนับสนุนจึงถือเป็นพละกาลัง
สาคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่ว นช่วยในการขับเคลื่ อนองค์การให้ก้าวหน้าและบรรลุ เป้าหมาย ด้วย
ความสาคัญและความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ สัญญาทางจิตวิทยา การ
รั บรู้ ความยุ ติธรรมในองค์การ และพฤติ กรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การ โดยกลุ่ มตัว อย่างที่
ทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับและความสัมพันธ์ของสัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ค วามยุติธรรมใน
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อนา
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่ม
มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาทางจิต วิทยาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง
4ใ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
แห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิดการวิจัย
H1

H3

H2
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 สัญญาทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่ง
หนึ่ง
สมมติ ฐ านการวิจั ย ที่ 2 การรั บรู้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ารมี ความสั มพั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐแห่งหนึ่ง
สมมติฐ านการวิจั ย ที่ 3 การรับ รู้การสนับ สนุนจากองค์การมีความสั มพันธ์ ทางบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐแห่งหนึ่ง
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ พนักงานสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการของของมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐแห่งหนึ่ง จานวน 3,683 คน
กลุ่มตัวอย่าง คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างสูตรการหาขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane,
1973, p.727) ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน 5% จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งโดยใช้ ค วามน่ า จะเป็ น ( Probability
Sampling) และใช้การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) โดยมี
ส่วนงานทั้งหมด 24 ส่วนงาน ผู้วิจัยจึงแบ่งตัวอย่างออกเป็น 7 ชั้นภูมิ ตามคาจากัดความประเภทของ
ส่วนงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ
ของของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 370 คน
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
สั ญ ญาทางจิ ต วิ ท ยา (Psychological Contract) หมายถึ ง การรั บ รู้ แ ละการคาดหวั ง
เกี่ยวกับพันธะหน้าที่ๆ มี ต่อกันระหว่างพนักงานและองค์การ แต่ไม่ได้ถูกระบุเป็นสัญญาลายลักษณ์
อักษร โดยพนักงานแต่ละคนจะมีสัญญาทางจิตวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจเกี่ยวกับพันธะหน้าที่ๆมีต่อกัน อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางการจ้าง
งานของทั้งพนักงานและองค์การ โดยแบ่งสัญญาทางจิ ตวิทยาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลประโยชน์
ด้านความสัมพันธ์ ด้านความสมดุล และด้านการเปลี่ยนแปลง
การรั บรู้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ก าร (Perceived of Organizational Justice) หมายถึ ง
การรับรู้ของพนักงานต่อการได้รับการปฏิบัติจากองค์การว่าเป็นไปด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และ
เหมาะสมโดยตัดสิ น ผ่ านสิ่ งที่ได้รั บจากการทางานในองค์การ โดยแบ่งการรับรู้ความยุติธ รรมใน
องค์การออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดสรรผลตอบแทน ด้านกระบวนการในการกาหนดผลตอบแทน
และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived of Organizational Support) หมายถึง
ความเชื่อหรื อทัศนคติของพนั กงาน ที่มีต่อองค์การ ว่าองค์ การเห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเท
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ทางานของพนักงาน ให้ความช่วยเหลือ ดูแลความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน ให้การฝึกอบรมและพัฒนา
ให้บุคคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร (Organizational Citizenship Behavior)
หมายถึง พฤติกรรมของพนั ก งานที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมาย และไม่ได้ถู ก
กาหนดอยู่ในกฎระเบียบขององค์การ แต่เป็นพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกด้วยความเต็มใจโดยไม่
คาดหวังสิ่งตอบแทนใดจากองค์การ และเป็นพฤติกรรมปฏิบัติเพื่อสนับสนุน เป็นประโยชน์ และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การ โดยแบ่ง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 5 ด้าน
คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
พฤติกรรมให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล สัญญา
จิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
1) พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามที่สร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) นาแบบสอบถามที่พัฒ นาขึ้ นเสนอต่อผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 ท่าน เพื่อทดสอบ
อัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตามสูตรของ
Rovinelli and Hambleton (1977: 49-60) ทั้งนี้ ข้อคาถามต้องมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงจะผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ (ประสพชัย พสุนันท์, 2558)
3) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดสอบก่อนใช้จริง
(Tryout) กับพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวนรวม
80 คน เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach Alpha Coefficient) ตัดข้อคาถามที่ค่าความ
เชื่ อ มั่ น ต่ าออก ซึ่ ง ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่ ไ ด้ ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า .70 (รั ต นา ศิ ริ พ านิ ช , 2533) จึ ง จะได้
แบบสอบถามที่สามารถนาไปเก็บข้อมูลจริงซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดังนี้ สัญญา
จิตวิทยา (.914), การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (.936), การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (.917)
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (.908)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ขอหนั ง สื อจากโครงการปริ ญญาโท สาขาจิ ต วิ ทยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลโดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่นักทรัพยากรมนุษย์ แต่ละคณะ ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะขึ้นกับความสมัครใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และได้ชี้แจงว่าผลจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และเมื่อได้แบบสอบถามคืนมาครบจานวนเจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ ผู้วิจัยไปรับ
แบบสอบถามคืนเพื่อนาไปตรวจสอบความถูกต้องและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ศึกษา
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) คื อ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s
product moment correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 74.30) อายุระหว่าง 36-40 ปี (ร้อยละ 22.40) อายุงานระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 29.50) สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 59.50) ระดับเงินเดือน 25,001-35,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ
37.02) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 55.40)
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ มีสัญญาทางจิตวิทยา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง ในขณะที่
การรั บ รู้ ความยุ ติธ รรมในองค์ก าร และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอยู่ในระดั บปานกลาง
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของตัวแปร (n = 370)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. สัญญาทางจิตวิทยา
(1) ด้านผลประโยชน์
(2) ด้านความสัมพันธ์
(3) ด้านความสมดุล
(4) ด้านการเปลี่ยนแปลง
2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
(1) ด้านการจัดสรรผลตอบแทน
(2) ด้านกระบวนการในการกาหนดผลตอบแทน
(3) ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(1) ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
(2) ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
(3) ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
(4) ด้านพฤติกรรมให้ความร่วมมือ
(5) ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่

ค่าเฉลี่ย
3.60
3.65
3.64
3.64
3.50
3.378
3.346
3.270
3.530
3.357
4.108
3.994
4.125
4.188
4.128
4.120

ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน

0.493
0.643
0.626
0.590
0.702
0.642
0.809
0.682
0.806
0.562
0.522
1.076
0.669
0.619
0.564
0.576

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

หมายเหตุ : การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.60 ต่า, 2.61 – 3.40 ปานกลาง, 3.41 – 5.00 สูง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 สัญญาทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์ ก าร ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า สั ญ ญาทางจิ ต วิ ท ยามี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .447, p < .01) เมื่อพิจารณา
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รายด้านพบว่า สั ญญาทางจิตวิทยาด้านผลประโยชน์ ด้านความสั มพันธ์ และด้านความสมดุล มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r =
.458, r = .333, r = .188, p < .01 ตามล าดับ ) โดยสัญญาทางจิตวิทยาด้านการเปลี่ยนแปลงไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสัญญาทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การโดยรวม
ด้านผลประโยชน์
ด้านความสัมพันธ์
ด้านความสมดุล
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สัญญาทางจิตวิทยา

.458**
.333**
.188**
.388
.447**

หมายเหตุ : p-value คือ Sig (1 – tailed), ** p < .01

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า การรับรู้ความยุติธ รรมในองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r =
.118, p < .05) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า การรั บ รู้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ารด้ า นการจั ด สรร
ผลตอบแทน และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .113, r = .113, p < .05 ตามลาดับ) โดย
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการในการกาหนดผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การโดยรวม
ด้านการจัดสรรผลตอบแทน
ด้านกระบวนการในการกาหนดผลตอบแทน
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ

.113*
.075
.113*
.118*

หมายเหตุ : p-value คือ Sig (1 – tailed), * p < .05

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r =
.254, p < .01) รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์การโดยรวม
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ

.254**

หมายเหตุ : p-value คือ Sig (1 – tailed), ** p < .01

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สัญญาทางจิตวิทยา การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สัญญาทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ นิ ส สรณ์ ชั ย วิ จิ ต มลากู ล (2549) และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ใน
ต่างประเทศของ Hui, Lee, & Rousseau (2004) และ Kishokumar (2018) ที่พบว่า สั ญญาทาง
จิตวิทยาด้านความสมดุล ด้านความสัมพันธ์ และด้านผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร และไม่ พ บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ญ ญาทางจิ ต วิ ท ยาด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เมื่อพนักงานสาย
สนั บ สนุ น ระดับ ปฏิ บั ติการของมหาวิทยาลั ยในกากั บของรัฐ รั บรู้ถึง สั ญญาทางจิตวิท ยาระหว่า ง
มหาวิทยาลัยและพนักงาน และได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่พนักงานคาดหวัง พนักงานมีแนวโน้มที่จะ
แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในทางกลับกัน เมื่อพนักงานรับรู้ถึงการละเมิดสัญญา
ทางจิตวิทยาขององค์การ พนักงานมีแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
น้อยลง หรือหยุดแสดงพฤติกรรมดังกล่าว
2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาธ์ณัชศวีร์ ลิมาภรณ์วณิชย์ (2551) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกริช ดอกเขียว
(2557) นอกจากนี้ยังพบว่าผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Karriker & Williams
(2007) ที่พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านการจัดสรรผลตอบแทน และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้าน
กระบวนการในการกาหนดผลตอบแทนกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งขัดแย้งกับ
ผลการวิจัยของ Ali et al., (2008) และ Karriker & Williams (2007) ที่พบว่าการรับรู้ความยุติธรรม
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ในองค์การด้านกระบวนการในการกาหนดผลตอบแทนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่ างมีนัย ส าคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างกันระหว่าง
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงนโยบายในการกาหนดผลตอบแทนของแต่ละองค์การที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เมื่อพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รับรู
ความยุติธรรมในองค์การ เช่น การจ่ายค่ าตอบแทน สวัสดิการ และการปฏิบัติของหัวหน้างานที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง ให้เกียรติ และให้การยอมรับอย่างเท่าเทียม พนักงานย่อมเต็มใจจะแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อเป็นการช่วยเหลือองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีค วามสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2553) ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การของบุคคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้
ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรินทร รองกลัด (2559) และธิดา เขื่อนแก้ว
(2554) และสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ Duffy & Lilly (2013) และ Maryam & Akbar
(2015) ที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การอย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเมื่อ พนักงานสายสนับสนุ น ระดั บ
ปฏิบัติการ มีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยพร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้สนับสนุนพนักงานทั้งในเรื่องการ
ทางาน และความเป็ น อยู่ ที่ดี ให้โ อกาสในการพัฒ นาในสายงาน ย่อมส่ งผลให้ เกิดความรู้สึ กและ
ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. จากผลการวิจัยพบว่าสัญญาทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเติมเต็มสัญญาทางจิตวิทยา ซึ่งอาจไม่ได้ถูกระบุเป็น
สัญญาลายลั กษณ์อักษร แต่เป็น ความเข้าใจระหว่างพนักงานและมหาวิทยาลัย เช่น พนักงานถูก
คาดหวังให้คงอยู่ ในองค์การ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย แสดงความจงรักภั กดีและอุทิศตนต่อ
องค์การ ในขณะที่องค์การเองก็ถูกคาดหวังให้จ่ายค่าตอบแทนที่มั่นคง และให้จ้างงานในระยะยาว
และให้ความเป็นอยู่ที่ดีต่อพนักงานและครอบครัวเช่นกัน เมื่อพนักงานได้รับการเติมเต็มความคาดหวัง
พนักงานย่อมมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การ
2. จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ด้านการจัดสรรผลตอบแทน และ
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง มีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ มหาวิทยาลั ย ควรกาหนดทิศทางและนโยบายในการจัดสรรผลตอบแทน รวมไปถึงการ
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เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความยุติธรรมในองค์การในหมู่พนักงานของมหาวิทยาลัย
3. จากผลการวิ จั ย พบว่ า การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
รู้ให้พนักงานเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนจากองค์การ ทั้งในเรื่อง การส่งเสริมเพื่อการพัฒนาและ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของพนักงาน โอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความ
มั่ น คง สวั ส ดิ ก าร และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องทั้ ง พนั ก งานรวมไปถึ ง ครอบครั ว ของพนั ก งาน ผ่ า น
กระบวนการ การประชาสัมพันธ์ หรือการเปิดโอกาสให้ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อรับทราบและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนจากองค์การ ทาให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยตรงและตระหนักถึงการให้ความสาคัญและเห็นคุณค่าของพนักงาน อันจะส่งผลให้เกิด
การทางานภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาตัวแปรโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่สูงขี้น เช่น วิเคราะห์ก ารถดถอย (Regression
analysis) และหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient)
2. ศึกษาตัวแปรจิตวิทยาอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น
ภาวะผู้นาขององค์การ สมดุลชีวิตกับการทางาน และความเหนื่อยหน่ายในการทางาน เป็นต้น
3. ศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัยประเภทอื่น เช่น มหาวิทยาลัยในสังกัด
ของรัฐ และ มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพัน
ต่อองค์การ การมองโลกในแง่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5
กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 และ 5 จานวน 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบสอบถามการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ (2) แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ (3) แบบสอบถามการมองโลกใน
แง่ดี และ (4) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขต
ตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5 มีระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความ
ผูกพันต่อองค์การ การมองโลกในแง่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73, 3.50, 4.62 และ 4.15 ตามลาดับ 2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .336,
P<.01) 3. ความผู กพัน ต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสั มพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .160, p < .05) 4. การมองโลกในแง่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้งโดยรวมและรายด้าน 5. ความผูกพันต่อองค์การและการ
มองโลกในแง่ดี มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .206, p < .01)
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คาสาคัญ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ การมองโลกในแง่ดี พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ABSTRACT
This research was to investigate the relationship among the perception of
organizational support, organization commitment, optimism, organizational citizenship
behavior of civil servant of provincial educational office at Inspection Zone, Regional
Education Office 4 and 5. There were 174 officers as the research samples. Research
instruments included with (1) perception of organizational support questionnaire (2)
organization commitment questionnaire (3) optimism questionnaire and (4) organizational
citizenship behavior questionnaire. Statistical analysis was analyzed using percentage,
frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results of the study were as follows: 1. Civil servants of Provincial
Education Office at the inspection zone of the Office of Education, Region 4 and 5
reported high level of perceived organizational, Support Organization Commitment
Optimism Organizational Citizenship Behavior 2. Perception of organizational support
and organizational citizenship behavior were significantly positively correlated (r =.336, P<.01)
3. Organization commitment and organizational citizenship behavior were significantly
positively correlated (r=.160, p < .05). 4. Optimism and organizational citizenship behavior
did not significantly positively correlated. 5. Organization commitment and optimism
were significantly positively correlated (r = .206, p < .01).
Keywords:
Perceived Organizational Support, Organization Commitment, Optimism,
Organizational Citizenship Behavior
บทนา
ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคของประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะเน้นนโยบาย
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่
เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน” เน้นการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไข จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่
นั บ ว่ าเป็ น ฟั น เฟื อ งที่ ส าคั ญ ต่อ การขั บเคลื่ อ นดัง กล่ า วก็คื อ การพั ฒ นาองค์ก าร ทั้ งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
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สิ่งหนึ่งที่สาคัญต่อการพัฒ นาองค์การให้ มีประสิ ทธิภาพและบรรลุ เป้าหมาย นั่นคือการ
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ มักจะพบว่าองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
จะประกอบไปด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ตอบสนองต่อนโยบายต่าง ๆ ขององค์การ
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังให้เกิดสิ่งดี ๆ ต่อองค์การ โดยเป็นการกระทาที่นอกเหนือจาก
ภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง เป็ น การกระท าด้ ว ยความสมั ค รใจและไม่ ห วั ง สิ่ งตอบแทน
ซึ่งนักวิจัยเรียกพฤติกรรมดังกล่าวนี้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational
Citizenship Behavior)
การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มักจะถูกศึกษาควบคู่ไปกับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support) ตามแนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์และ
คณะ (Eisenberger et al., 1986) ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วว่ า การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร หมายถึ ง
ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับจากประสบการณ์การทางานว่าองค์การให้ความสาคัญและเห็นคุณค่าที่
บุคคลทุ่มเททางานให้กับองค์การ มีการดูแลเอาใจใส่ ทาให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งให้การ
ช่ว ยเหลื อเมื่อพนั กงานมีปั ญหา และพร้ อมสนั บสนุน การท างานในด้ านต่า ง ๆ ผ่ านนโยบายของ
องค์การ ซึ่งเมื่อพนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ก็จะทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเป็น
หน้าที่ที่ตนต้องทาด้วยความเต็ มใจเพื่อตอบแทนบุญคุณที่องค์การมีให้ เกิดเป็นพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger et al.,
2001) ที่ศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ เพราะการสนับสนุนจากองค์การทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึกตระหนักใน
บุญคุณขององค์การและปรารถนาที่จะทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย จะทาให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น
ว่าองค์การจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหากตนมีความทุ่มเทในการทางาน รวมถึงการได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ซึ่งเมื่อบุคลากรรับรู้
ว่าตนได้รับผลตอบแทน ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากองค์การ
บุคลากรจะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณองค์การและต้องตอบแทนองค์การ ทาให้เกิดความรู้สึกทางบวกที่เป็น
แรงผลักดันให้บุคลากรมีความตั้งใจและมีความทุ่มเทในการทางานเพิ่มขึ้น เพื่อให้องค์การบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ และความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น
ความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) จึงนับเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการ
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังที่ อันเลนและเมเยอร์ (Allen &
Meyer, 1990) ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีความรู้สึกยึดมั่น และเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองค์การ และมีจิตสานึกในการดารงอยู่เป็นสมาชิกในองค์การต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ที่กล่าวไว้ว่าความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อองค์การเป็นผลมา
จากการรับรู้ของบุคลากรต่อความผูกพันที่องค์การมีให้แก่พวกเขา ความผูกพันต่อองค์การนี้จะยิ่งเพิ่ม
สูงขึ้นหากบุคลากรได้รับการตอบสนองต่อการทุ่มเทของเขาจากองค์การด้วยสิ่งตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
นอกจากนี้ การมองโลกในแง่ดี (Optimism) นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พบว่ามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งในปัจจุบันตัวแปรการมองโลกในแง่ดีถูกพบว่ามีการ
นามาศึกษาวิจัยควบคู่กับพฤติกรรมการทางานในองค์การมากขึ้น เนื่องจากการมองโลกในแง่ดีถือเป็น
คุณสมบัติสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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รวมกับ ความเชื่อที่ว่าบุ คคลที่มีพฤติกรรมการมองโลกในแง่ดี จะมีก ารแสดงออกถึงทัศนคติและ
อารมณ์ที่ดีต่อผู้ คนรอบข้าง ทาให้บุคคลมีการพยายามเรียนรู้เป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต รวมถึงการ
ปรั บ ตัว ให้ เข้ากับ เพื่อนร่ ว มงาน สนับสนุนการทางานของเพื่อนร่ว มงาน และจะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ อื่นอย่ างเหมาะสมโดยแสดงออกทั้งทางคาพูด (Verbal Behaviors) ท่าทาง (NonVerbal Behaviors) และทางอารมณ์ (Emotion) (Sujan, 1999: 17-33)
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรในประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดถือเป็นองค์การที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรศึกษาถึงสภาพการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร การมองโลกในแง่ ดี และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 4 และ 5 เพื่อนาผลที่ ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาแนวทางและวิธีการพัฒนาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการในสานักงาน มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นในองค์การอย่างสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ระดับความผูกพันต่อองค์การ ระดับ
การมองโลกในแง่ดี และระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจ
ราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์ ก าร ของข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในเขตตรวจราชการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 และ 5
5. เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างความผู กพันต่อองค์การกับการมองโลกในแง่ดี ของ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการภาค
4 และ 5
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กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจั ย ที่ 1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสั มพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5 ประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สานักงาน
ศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด นครปฐม ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด ราชบุ รี ส านั กงานศึก ษ าธิก ารจัง หวั ด
สุพรรณบุ รี สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจานวน
ประชากรทั้งหมด 236 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย โดยการคานวณจาก
สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1963, p. 125) โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จากนั้นใช้การสุ่มตั วอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย (Stratified
Random Sampling) โดยจาแนกข้าราชการออกตามกลุ่มงาน ซึ่งแบ่งเป็นชั้นภูมิ (กลุ่มงาน) ได้ 9 ชั้น
ภูมิ และใช้การแบ่งแบบสัดส่วน (Proportion) การได้ขนาดตัวอย่างข้าราชการในแต่ละชั้นภูมิ (กลุ่ม
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งาน) ให้เป็นสัดส่วนกับจานวนข้าราชการในกลุ่มงานนั้น ๆ และใช้การเลือกตัวอย่างแบบการสุ่มอย่าง
ง่าย (Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากข้าราชการตามจานวนตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ (กลุ่ม
งาน) เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มงานได้จริง ผลที่คานวณได้คือจานวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการสารวจ ต้องไม่น้อยกว่า 149 คน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการสารวจ จานวนทั้งสิ้น 174 คน
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในเขตตรวจราชการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5 หมายถึง ข้าราชการ ในสายงานทั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
สายงานวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป และสายบริหารตั้งแต่ระดับรองศึกษาธิการจังหวัดขึ้นไป
ที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5
2. องค์ ก าร หมายถึ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ในเขตตรวจราชการส านั ก งาน
ศึกษาธิการ ภาค 4 และ 5
3. เขตตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5 หมายถึง พื้นที่การตรวจราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 4 มีพื้นที่
รับผิดชอบในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี และสานักงานศึกษาธิการภาค 5 มี
พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
4. การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ จาก
ประสบการณ์การทางานว่าองค์การให้ความสาคัญและเห็นคุณค่าที่บุคคลทุ่มเททางานให้กับองค์การ มี
ความห่วงใย เอาใจใส่ มีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการทางานในด้านต่าง ๆ
ผ่านนโยบายหรือตัวแทนขององค์การ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
ความรู้ ในงานและโอกาสก้ าวหน้ า ด้ านความมั่ นคงในการท างาน ด้ านจิ ตวิ ทยาสั งคม และด้ านการ
ปฏิบัติงาน
5. ความผูกพันต่ อองค์การ หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกต่อองค์การ ในลักษณะที่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมของ
องค์การ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการทางานเพื่อความสาเร็จขององค์การ มีความ
จงรักภักดีต่อองค์การ และต้องการที่จะทางานกับองค์การต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
จิตใจ ด้านการคงอยู่ในองค์การ และด้านบรรทัดฐาน
6. การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การอธิบายการแสดงออกด้านความคิดของบุคคลที่มีต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากเป็นสถานการณ์ที่ดี บุคคลจะบอกว่าสถานการณ์ที่ดีนั้นเกิดจากการ
กระทาของตนเอง สิ่ งดี ๆ จะเกิดขึ้นอีกเสมอ และจะนาไปสู่ ส ถานการณ์อื่น ๆ ด้ว ย แต่ห ากเป็น
สถานการณ์ที่ไม่ดี บุคคลจะบอกว่าสถานการณ์ที่ไม่ดีนั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการ
ควบคุมของตนเอง จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และไม่นาไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คือ ด้านสาเหตุ ด้านความสม่าเสมอ และด้านการแผ่ขยาย
7. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติด้วย
ความเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์การ โดยเป็นพฤติกรรมที่มีความจาเป็นและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดจากความสมัครใจของบุคคลผู้ปฏิบัติงานเอง ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ในคาสั่ง
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มอบหมายหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และไม่ได้ มุ่งรางวัลตอบแทน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการให้
ความช่วยเหลือ ด้านการคานึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความร่วมมือ และด้าน
ความสานึกในหน้าที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็ น
5 ส่วน ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี และแบบสอบถามพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
1. พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามที่สร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิง เนื้ อ หา
(Content Validity) ตามสูตรของลอว์ซี (Lawshe, 1975) โดยให้นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานในองค์การต่าง ๆ
จานวน 15 คนเป็น ผู้พิจารณาและประเมินข้อคาถามว่าข้อคาถามในแต่ละข้อนั้นมีข้อความที่เกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่ จากนั้นผู้วิจัยนาผลที่ได้มาคานวณหาอัตราค่าความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity Ratio : CVR) โดยข้อคาถามที่นาไปใช้ได้จะต้องมีค่า CVR
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.49 จึงจะถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นาแบบสอบถามทดลองก่อนใช้งานจริง (Pre-test) กับข้าราชการที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถาม ดังนี้
3.1 วิ เ คราะห์ ร ายข้ อ (Item Analysis) หาค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination
Power) ของแบบสอบถามด้ว ยการทดสอบค่าที (t-test) แล้ว คัดเลือกข้อคาถามที่มีคะแนนค่าทีที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.75 ขึ้นไป เพราะถือเป็นข้อคาถามที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติและเป็นข้อคาถามที่ใช้วัดได้จริง
3.2 นาข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก (Discrimination Power) ผ่านเกณฑ์มาหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวัดค่าคงที่ภายใน (Internal Consistency) ซึง่ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์
อัล ฟ่า (Coefficient Alpha) ข้อคาถามใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ส หสั มพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Correlated Item-Total Correlation : CITC) ต่ากว่า 0.20 ให้ตัดข้อคาถามนั้นออกไป
หรือตัดข้อคาถามที่เมื่อตัดข้อคาถามนั้นแล้วจะทาให้ค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามเพิ่มขึ้น โดยค่า
ความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 โดยที่แบบสอบถามการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.891, 0.753 และ 0.569 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ประสานกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน 8 จังหวัด ในเขตตรวจ
ราชการส านักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5 คือ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุ พรรณบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการขออนุญาตเก็บข้อมูลของข้าราชการ
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ในสั ง กั ด โดยการท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ข อเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ จั ย และได้ ร ะบุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง ในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี และส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น ๆ อีก
7 จั ง หวั ด เพื่ อ ช่ ว ยด าเนิ น การแจกแบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แล้ ว ส่ ง คื น กลั บ ยั ง ผู้ วิ จั ย เพื่ อ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามที่ได้
คืนกลับมา ซึ่งแบบสอบถามที่สมบูรณ์จะนาไปตรวจตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ส่ ว นบุ คคล การรั บ รู้ การสนั บ สนุ น จากองค์การ ความผู กพันต่อองค์การการมองโลกในแง่ดี และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งสถิติที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ศึกษา
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) คื อ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s
product moment correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 83.9) อายุระหว่าง 56 – 60 ปี (ร้อยละ 20.1) ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.7)
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 54.6) อายุราชการมากกว่า 25 ปี (ร้อยละ 43.7) รายได้ต่อเดือนมากกว่า
50,001 บาท (ร้อยละ 24.1) กลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 22.4)
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในเขตตรวจราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 และ 5 มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ การมองโลกในแง่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับสูง
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของตัวแปร (n = 174)
ค่าเบี่ยงแบน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
มาตรฐาน
1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
3.73
0.510
สูง
(1) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
3.41
0.708
สูง
(2) ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
3.60
0.632
สูง
(3) ด้านความมั่นคงในการทางาน
4.05
0.597
สูง
(4) ด้านจิตวิทยาสังคม
3.83
0.616
สูง
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(5) ด้านการปฏิบัติงาน
3.72
0.731
สูง
2. ความผูกพันต่อองค์การ
3.50
0.592
สูง
(1) ด้านจิตใจ
3.70
0.571
สูง
(2) ด้านการคงอยู่ในองค์การ
3.03
0.884
ปานกลาง
(3) ด้านบรรทัดฐาน
3.48
0.691
สูง
3. การมองโลกในแง่ดี
4.62
0.666
สูง
(1) ด้านสาเหตุ
4.83
0.756
สูง
(2) ด้านความสม่าเสมอ
4.64
0.788
สูง
(3) ด้านการแผ่ขยาย
4.45
1.335
สูง
4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
4.15
0.377
สูง
(1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ
4.19
0.428
สูง
(2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
4.29
0.461
สูง
(3) ด้านความอดทนอดกลั้น
4.06
0.519
สูง
(4) ด้านการให้ความร่วมมือ
4.04
0.421
สูง
(5) ด้านความสานึกในหน้าที่
4.18
0.444
สูง
หมายเหตุ : การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.60 ต่า, 2.61 – 3.40 ปานกลาง, 3.41 – 5.00 สูง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .336, p < .01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ในงาน
และโอกาสก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านจิตวิทยาสังคม และด้านการปฏิบัติงาน มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(r = .295, r = .368, r = .285, r = .224, p < .01 ตามลาดับ) โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้ า นผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านจิตวิทยาสังคม
ด้านการปฏิบัติงาน
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
หมายเหตุ : p-value คือ Sig (2 – tailed), ** p < .01

.148
.295**
.368**
.285**
.224**
.336**
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(r = .160, p < .05) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .236, p < .01)
โดยความผู ก พัน ต่อองค์ก ารด้านการคงอยู่ในองค์การ และด้านบรรทัด ฐานไม่มีความสั มพันธ์กั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
ด้านจิตใจ
.236**
ด้านการคงอยู่ในองค์การ
.018
ด้านบรรทัดฐาน
.120
ความผูกพันต่อองค์การ
.160*
หมายเหตุ : p-value คือ Sig (2 – tailed), * p < .05, ** p < .01
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การมองโลกในแง่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
ด้านสาเหตุ
.084
ด้านความสม่าเสมอ
.074
ด้านการแผ่ขยาย
.112
การมองโลกในแง่ดี
.077
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการมองโลก
ในแง่ดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมอง
โลกในแง่ดอี ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .206, p < .01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
การ
มองโลกในแง่ดีด้านสาเหตุ และด้านการแผ่ขยาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .193, p < .05, r = .199, p < .01) โดยการมองโลกในแง่ดีด้านความ
สม่าเสมอไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและการมองโลกในแง่ดี
ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านสาเหตุ
.193*
ด้านความสม่าเสมอ
.132
ด้านการแผ่ขยาย
.199**
การมองโลกในแง่ดี
.206**
หมายเหตุ : p-value คือ Sig (2 – tailed), * p < .05, ** p < .01
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า การรับ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ก าร ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การ การมองโลกในแง่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ยกเว้น การมองโลกในแง่ดี ที่ไ ม่มี ความสั ม พั น ธ์กั บพฤติ กรรมการเป็น สมาชิ กที่ ดีข ององค์ก าร
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดี ข ององค์ ก าร ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ผลการวิจั ย ของ ทั ศ นา เจนวณิ ช สถาพร (2553) ที่ ศึ กษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การมองโลกในแง่ดี และการรับรู้พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านการให้ความร่วมมือ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ คมกริช ดอกเขียว (2557) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาพยาบาล
ระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการคานึงถึงผู้อื่น ด้านความ
อดทนอดกลั้ น ด้า นการให้ ความร่ ว มมือ และด้านการส านึกต่อหน้ าที่ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า เมื่ อ
ข้าราชการมีการรับรู้ว่าองค์การมีนโยบาย มีการการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในสานักงาน มีการส่งเสริมให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน มีเส้นทางและโอกาสความก้าวหน้าในงาน รวมทั้งการที่องค์การซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐมีความมั่นคง ข้าราชการจึงมีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
การแสดงออกถึง ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะต่า ง ๆ นามาสู่ การปฏิบั ติตนที่ เป็นประโยชน์ต่ อ
ผู้ร่วมงาน และทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายต่อไป
2. ความผู กพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริชาติ ปานสาเนียง (2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตใน
การทางานและการรั บ รู้ ความยุ ติธ รรมในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ผ่านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผลการศึกษาพบว่า
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สอดคล้องกับ ภารดี กนิษฐานนท์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การ และการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่ง
หนึ่ งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสั มพันธ์
ทางบวกกับ พฤติก รรมการเป็ น สมาชิกที่ ดีขององค์การโดยรวม ทั้ งนี้อ าจเป็นเพราะว่า องค์ การมี
นโยบายส่งเสริมให้ ข้าราชการในสานักงานเข้าไปมีบทบาท มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของสานักงาน เสริมสร้างในเรื่องของจิตใจที่ทาให้ข้าราชการมีความรู้สึก ยึดมั่นกับองค์การ จนทาให้มี
ความรู้ สึ กว่าตนเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดียวกันกับองค์ก าร จึงส่ งผลให้ เกิดความรู้สึ กและทัศนคติที่ดีต่ อ
องค์การ และมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
องค์การ
3. การมองโลกในแง่ดี ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ ปริยนาฏ คชปักษี (2556) และ เสาวลักษณ์
อาชนะ (2556) ที่พบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การโดยรวม ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้มี การแสดงออก
ถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการมองโลกในแง่ดีซึ่งเป็น
ปัจจัยภายในส่วนบุคคล
4. ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์ และคณะ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกในการ
ทางานของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา : การวิเคราะห์ MIMIC ผลการศึกษาพบว่า
การมองโลกในแง่ดี (Optimist) มีอิท ธิพลทางตรงเชิง บวกต่อความคิดเชิงบวกในการทางานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงว่าเป็นสาเหตุโดยตรงที่มีผลต่อความคิดเชิงบวกในการ
ทางานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Organizational Commitment) และมี ก ารท างานแบบมี ค วามสุ ข (Work
Happy) และยั ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของ ซาลี ม อัคตาร์ และคณะ (Saleem Akhtar et al.,
2012) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการมองโลกในแง่ดี ในการทานายความ
ผูกพันต่อองค์กร ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
มองโลกในแง่ดีและสามารถทานายความผูกพันต่อองค์การได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การซึ่งเป็น
หน่ว ยงานทางราชการที่มีภาพลั กษณ์และชื่อเสี ยง มีความมั่นคง ทาให้ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
องค์ ก ารมี ค วามรู้ สึ ก และทั ศ นคติ ที่ ดี ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ องค์ ก ารมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ข้าราชการซึ่งมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง เกิดความรู้สึกว่าตนเองสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์การได้ ตนเป็นส่วน
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทางานในองค์การ เมื่อสาเร็จก็ย่อมเกิดความรู้สึกที่ดี มีความพึงพอใจ และ
มีความสุขในการทางาน ทาให้ข้าราชการมีการแสดงออกถึงความคิดเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ องค์การจึงควรหาแนวทางเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างการ
ตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์การมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเพิ่มมากขึ้น เช่น การส่งเสริมใน
ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โอกาสความก้าวหน้าใน
การทางาน ความมั่นคงในการทางาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์การ เพื่อทาให้
บุคลากรในองค์การเกิดความตระหนักรู้ถึงการที่องค์การมีการสนับสนุนตนเอง อันจะส่งผลให้บุคลากร
เกิดความรู้สึกที่ดีกับองค์การมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลไปสู่การแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การเพิ่มขึ้นด้วย
2. องค์การควรให้ความสาคัญกับส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ โดยเฉพาะความผูกพันต่อ
องค์การด้านการคงอยู่ในองค์การ เพราะเมื่อบุคลากรในองค์การมีความผูกพันต่อองค์การแล้ว จะทา
ให้บุคลากรมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่งผลให้บุคลากรมีการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การ ยังมีป ระเด็นที่ควรศึกษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับตัวแปรอื่น ๆ อีกมาก เช่น ความ
ตั้งใจคงอยู่ในงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และความเหนื่อยหน่ายในการทางาน เป็นต้น ซึ่งควร
ทาการศึกษาความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลการศึกษาที่กว้างขึ้น
2. การศึ กษาครั้ งนี้ ใ ช้ แ บบสอบถามในการส ารวจ ซึ่ง ผลการส ารวจสามารถบอกได้ ถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจปรับเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น
3. ศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษากับข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ข้ า ราชการ ที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ เป็นต้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSCIENTIOUSNESS PERSONALITY, PERCEIVED
ORGANIZATIONAL SUPPLY AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
AMONG EMPLOYEES OF ONE TELECOMMUNICATION COMPANY: THE MEDIATING
VARIABLE OF ORGANIZATION COMMITMENT
น.ส. ภาวิณี นาถตระกูล1 และรัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม2
Miss Pawinee Nattragool1 and Ratchaneewan Wanichtanom2
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
2
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความผูกพันต่อ
องค์การเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง เป็นการวิจัย
เชิงสหสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของบุ คลิกภาพแบบมีจิตส านึก การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง จานวน 380 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 1) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก 3) แบบสอบถามการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 4) แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 5) แบบสอบถามพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า มัชฌิมาเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น ผลการศึกษา
สรุปได้ดังนี้ 1. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (r=.142, p< .05) 2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
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เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.359, p< .01) 3. การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพั นต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (r=.681, p<
.01) 4. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.328, p< .01) 5. ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.391, p< .01)
6.ความผูกพันต่อองค์การไม่เป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และ
พฤติ กรรมการเป็ น สมาชิ กที่ ดีข ององค์ การ 7. ความผู กพั นต่ อองค์ก ารเป็น ตัว แปรสื่ อ สมบูร ณ์ ใ น
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่าง การรับ รู้ การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
คำสำคัญ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ABSTRACT
The relationship between conscientiousness personality, perceived organizational
supply, and organizational citizenship behavior among employees in a telecommunication
company was studied, with organizational commitment as mediator. This study was
correlation research and objectives were to 1) study the relationship between
conscientiousness personality, perceived organizational supply, organizational commitment,
and organizational citizenship behavior and, 2) study the mediating variable of
organizational commitment on the relationship between conscientiousness personality,
perceived organizational supply, and organizational citizenship behavior. Samples were
380 officers in a telecommunication company. Data was collected by questionnaires.
Personal factors, conscientiousness personality, perceived organizational supply,
organizational commitment, and organizational citizenship behavior were measured. Data
was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson productmoment correlation coefficient (PPMCC), and hierarchical multiple regression.
Results were that 1) conscientiousness personality positively correlated with
organizational commitment (r = .142, p < .05, 2) conscientiousness personality positively
correlated with organizational citizenship behavior (r = .359, p < .01), 3) perceived organizational

548

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

supply positively correlated with organizational commitment (r = .681, p < .01), 4) perceived
organizational supply positively correlated with organizational citizenship behavior (r = .328, p
< .01), 5) organizational commitment positively correlated with organizational citizenship
behavior (r = .391, p < .01), 6) organizational commitment did not mediated the relationship
between conscientiousness personality and organizational citizenship behavior and, 7)
organizational commitment fully mediated the relationship between perceived organizational
supply and organizational citizenship behavior.
Keywords:
Conscientiousness Personality, Perceived Organizational Supply, Organizational
Citizenship Behavior and Organization Commitment
บทนำ
การเปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือ ง
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ต้องเร่ง
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพควบคู่กันไปเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่ ต ลอดเวลา พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารเป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น ให้
ความสาคัญ เพราะเมื่อพนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าว จะปฏิ บัติงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์การ ปัจจัยสาคัญประการแรกคือ ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Traits) ของบุคลากรใน
องค์การ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างของ
บุคคลจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่แตกต่างกัน ปัจจัยสาคัญประการที่สอง
คือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่แตกต่างกันของพนักงาน ทาให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การที่แตกต่างกัน ปัจจัยสาคัญประการที่สามคือ ความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การ ส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี เนื่องจากถ้าพนักงานเกิดความผูก พันกับ
องค์การแล้วจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่นอกเหนือจาก
หน้าที่ในการทางานเพื่อช่วยให้การทางานสาเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การ หากองค์การให้
ความสาคัญและมุ่งสร้างบุคลากรให้เกิดปัจจัยและพฤติกรรมเหล่านี้ จะทาให้องค์การสามารถพัฒนา
ได้อย่างมีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องบุ ค ลิ ก ภาพแบบมีจิ ต ส านึ ก การรั บรู้ ก ารสนั บ สนุ น จาก
องค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ความผูกพันต่อองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจาก

พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ

องค์การ

สมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
สมมติฐานที่ 2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 5 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 6 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การโดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ
สมมติฐานที่ 7 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรคือพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทโทรคมนาคม
จานวน 6,000 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random) สูตรคานวณของยามาเน่ (Yamane, 1973, p.125) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ จานวน 380 คน
นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย
บุคลิกภำพแบบมีจิตสำนึก หมายถึง บุคลิกของผู้มีความสามารถ มีความเป็นระเบียบ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลและมีแนวคิดที่ใช้ปฏิบัติงาน
ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ การรับรู้ว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ทุ่มเทกาลังความสามารถของตนในการทางาน เพื่อให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนความต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ
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กำรรั บ รู้ ก ำรสนั บ สนุ น จำกองค์ ก ำร หมายถึ ง พนั ก งานรั บ รู้ ว่ า องค์ ก ารนั้ น ได้ ใ ห้
ความสาคัญ ให้ความช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งนโยบาย
หรือกฎระเบียบต่างๆที่องค์กรกาหนดขึ้น
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร หมายถึง ทุกสิ่งที่พนักงานเลือกที่จะปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยความตั้งใจของตนที่นอกเหนือจากความผูกพันโดยสัญญาพิเศษหรือการบังคับ โดย
ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้รับคาสั่ง หรือรางวัลจากองค์การผ่านเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ โดยมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถามดังนี้ 1)พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามที่สร้างโดย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) นาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนรวม 5
ท่าน เพื่อทดสอบอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ตามสู ต รของ Rovinelli and Hambleton (1977: 49-60) ทั้ ง นี้ ข้ อ ค าถามต้ อ งมี ค่ า IOC
มากกว่า 0.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ 3) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาไปทดลองใช้ในพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 60 คน เพื่อทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) ตัดข้อคาถามที่ค่าความเชื่อมั่น
ต่าออก และได้แบบสอบถามที่นาไปเก็บข้อมูลจริง โดยที่แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .783, .955, .900 และ .907 ตามลาดับ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งจดหมายขออนุญาตเพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคล และเข้า
เก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง และรับแบบสอบถามคืน ในวันเดียวกัน ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อย
ของแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาแบบสอบถามที่สมบูรณ์จะนาไปตรวจตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อทา
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณเชิงชั้น
ผลกำรวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
70.9) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ41.9) สถานภาพโสด 47 (ร้อยละ 70) การศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 70.4) อายุงานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 41.4) รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 (ร้อยละ 36)
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้
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การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่
ในระดับปานกลาง
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แสดงค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (N=203)
ตัวแปร
2
3
4
x̅ S.D. 1
1. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
3.47 0.31 1
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
3.22 0.52 0.127 1
3. ความผูกพันต่อองค์การ
3.14 0.42 .142* .681** 1
4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3.30 0.26 .359** .328** .391** 1
**p < .01 *p < .05 หมายเหตุ : การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 ต่า, 2.34 – 3.67 ปานกลาง,
3.68 – 5.00 สูง
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมมติฐานที่ 1-5 มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ r =.142 p<.05 ,r=.359 .681 .328 .391 p<.01 ตามลาดับ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1-5
ตำรำงที่ 2 แสดงการทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของความผูกพันต่อองค์การ ในความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น
ขั้นตอนกำรทดสอบ
ขั้นที่ 1 (Path c)ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
ตัวแปรต้น : บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ขั้นที่ 2 (Path a)ตัวแปรตาม : ความผูกพันต่อองค์การ
ตัวแปรต้น : บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ขั้นที่ 3 (Path b และ Path c’)
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตัวแปรสื่อ : ความผูกพันต่อองค์การ(Path b)
ตัวแปรต้น : บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก(Path c’)
**p<.01, *p<.05 CI = ช่วงความเชื่อมั่น (confidence interval)

B

SE B

95% CI

.304

.056

.194, .414 .359**

.191

.094

.006, .376

.218
.262

.039
.052

.142, .295 .347**
.159, .365 .310**

β

.142*
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาที่ Path c’ พบว่ามีค่าน้อยกว่า Path c แต่ยังคงมีนัยสาคัญ
(Path c’ ไม่เท่ากับศูนย์ จึงไม่เป็นตัวแปรสื่อโดยสมบูรณ์) จึงทาการทดสอบว่า Path c’ น้อยกว่า
Path c อย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ดังนี้
เนื่องจาก c – c’ = ab การทดสอบนัยสาคัญของความแตกต่างระหว่าง Path c และ Path
c’ จึงทาโดยการทดสอบนัยสาคัญของ ab โดยการทดสอบค่า Z (Preacher, Rucker, and Hanyes,
2007 อ้างถึงใน ชาญชัย จิตติพันธ์พรณี, 2554)
ตำรำงที่ 3 แสดงการทดสอบนั ย ส าคัญของความแตกต่ างระหว่าง Path c และ Path c’ ในการ
ทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของความผูกพันต่อองค์การ ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ab
SEab
CI.95
z
ab/c
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ความผูกพันต่อองค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ .042
.02 0.00, .09 1.90
.14
จากตารางที่ 4 ค่า ab ในการทดสอบการเป็นตัวแปรสื่ อของความผูกพันต่อองค์การใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ Path c’ น้อย
กว่ า Path c อย่ างไม่ มี นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ดั งนั้ น ความผู ก พัน ต่ อองค์ การจึง ไม่ เ ป็น ตัว แปรสื่ อ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 6
ตำรำงที่ 4 การทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของความผูกพันต่อองค์การ ในความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้การสนับสนุนขององค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น
ขั้นตอนกำรทดสอบ
B
SE B
95% CI
β
ขั้นที่ 1 (Path c)ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ
ตัวแปรต้น : การรับรู้การสนับจากองค์การ
ขั้นที่ 2 (Path a) ตัวแปรตาม : ความผูกพันต่อองค์การ
ตัวแปรต้น : การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ขั้นที่ 3 (Path b และ Path c’)
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตัวแปรสื่อ : ความผูกพันต่อองค์การ(Path b)
ตัวแปรต้น : การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ(Path c’)
*p<.01, CI = ช่วงความเชื่อมั่น (confidence interval)

.168

.034

.101, .235

.328**

.552

.042

.469, .635

.681**

.197
.059

.056
.045

.087, .306
-.030, .148

.313**
.116

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาที่ Path c’ พบว่ามีค่าน้อยกว่า Path c อย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นตัวแปรสื่อโดยสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
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สนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 ความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
อภิปรำยผล
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กัน โดยมีความผูกพันเป็นตัว
แปรสื่อ สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1.บุ คลิกภาพแบบมีจิ ตส านึกมีความสั มพันธ์ทางบวกกับความผู กพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง ซึ่งเป็นบุคลิกของผู้มี
ความสามารถ มีความเป็ นระเบีย บ มีความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ มีความต้องการสัมฤทธิ์ผ ลและมี
แนวคิดที่ ใช้ป ฏิบั ติงานจะทาให้พนักงานมีความผู กพันกับองค์การด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาภาพร พิทักษ์กาพล (2546) ที่พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง จะทาให้
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Organ and Lingl
(1995 อ้างถึงในอัมพร พิพิธเจริญพร 2545) ที่พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสูง พนักงาน
รับรู้ว่าองค์การนั้นได้ให้ความสาคัญ ให้ความช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ที่ดี ของ
พนักงาน ทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จะทาให้
พนั ก งานทุ่ ม เทก าลั ง ความสามารถในการท างาน ตลอดจนความต้ อ งการที่ จ ะคงอยู่ ใ นองค์ ก าร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมจิต คล้ายเพ็ชร์ (2548) ที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การทุก
ด้าน และโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
4. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติแสดงให้เห็ นว่าเมื่อพนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ พนักงานรับรู้ว่า องค์การนั้นได้ให้ความสาคัญ ให้ความช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทาให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พนักงานจะ
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Eisenberger, R., Fasolo, P. & Davis-LaMastro, V. (1990) พบว่ า การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จาก
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
5. ความผู กพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การสูงจะทาให้
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พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของ Organ (1988 ) พบว่า
ความผูกพันกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
6. ความผู กพัน ต่อองค์การไม่เ ป็นตัว แปรสื่ อในความสั มพันธ์ระหว่างบุคลิ กภาพแบบมี
จิตสานึกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แสดงให้เห็นว่าการที่พนักงานที่มีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึกจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การไม่ได้มีส่วนที่จะ
ทาให้พนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากขึ้นหรือ
น้อยลง
7. ความผูกพัน ต่อองค์การเป็นตัว แปรสื่ อสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แสดงให้เห็นว่าการที่พนักงานจะ
เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้นนอกจากพนักงานจะต้องมีการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การแล้ว ความผูกพันต่อองค์การก็มีส่วนสาคัญ คือความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ การรับรู้
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การทุ่มเทกาลังความสามารถของตนในการทางาน เพื่อให้องค์การ
บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนความต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ ซึ่งทุกอย่างล้วนส่งเสริมให้พนั กงานเกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ข้อเสนอแนะ
องค์การควรมีนโยบาย สรรหาพนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูง ส่งผลดีในการทางาน
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ และควรสร้างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การให้พนักงานในองค์การ
เช่นการดูแลเรื่องสวัสดิการสภาพแวดล้อมการทางานความเจริญก้าวหน้าในงาน เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ เป็นแรงจูงใจและเป็นแรงผลักดันช่วยส่งเสริมการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไป องค์การ
เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น ควรศึกษากับตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การ เพื่อทาความเข้าใจและนามาพัฒนาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การให้ของบุคลากร
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การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงและบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ของพนักงานบริษัทในกลุ่มจาหน่ายเหล็กก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยมีความพึงพอใจใน
งานเป็นตัวแปรสื่อ
THE INFLUENCES OF THE PERCEIVED AUTHENTIC LEADERSHIP AND
CONSCIENTIOUSNESS PERSONALITY ON ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR
OF EMPLOYEES IN A STEEL TRADING GROUP: THE MEDIATING ROLE OF JOB
SATISFACTION
กิตติศักดิ์ ลิ้มถิรคุณ1 และรัชนีวรรณ วนิยช์ถนอม2
Kittisak Limthirakhun1 and Ratchaneewan Wanichtanom2
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยาฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ ภ าวะผู้ น าที่ แ ท้ จริ ง และบุ คลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึก ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทในกลุ่มจาหน่ายเหล็กก่อสร้าง โดยมี
ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ นี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับ รู้ภ าวะผู้ นาที่แท้จ ริง บุ คลิ กภาพแบบมีจิตสานึก ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง และบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปร
สื่อ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติในกลุ่มจาหน่ายเหล็กก่อสร้างแห่งหนึ่ง จานวน 188 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ความถี่
ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ์ของเพียร์สั น และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น
ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง การรับรู้ภาวะ
ผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับปานกลาง 2. การรับรู้
ภาวะผู้ น าที่แท้จริ งและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสั มพันธ์ทางบวกอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (r = .232, p<.01) 3. บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .479, p<.01) 4. ความพึง
พอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (r = .378, p < .01) 5. การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
งานอย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (r = .490, p < .01) 6. บุ ค ลิ กภาพแบบมีจิ ต ส านึ ก มี ความสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .323, p < .01) 7. ความพึงพอใจใน
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งานเป็นตัวแปรสื่อสมบูรณ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 8. ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนระหว่างบุคลิกแบบมีจิตสานึกที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งมีสัดส่วนของการเป็นตัวแปรสื่อร้อยละ 17
คาสาคัญ
การรับรู้ภาวะผู้นา บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
ABSTRACT
The research study, entitled “The Influences of the Perceived Authentic
Leadership and Conscientiousness Personality on Organizational Citizenship Behavior
of Employees in a Steel Trading Group: The Mediating Role of Job Satisfaction” aimed
to 1) explore the relationship among perceived authentic leadership, conscientiousness
personality, organizational commitment, and organizational citizenship behavior and,
2) investigate the influence of perceived authentic leadership and conscientiousness
personality towards organizational citizenship behavior employing working satisfaction
as mediating variables. Research samples were 188 employees working in a steel
trading group. Data was collected using questionnaires and was analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product-moment
correlation coefficient (PPMCC), and hierarchical multiple regression.
Results were as follows: 1) Organizational citizenship behavior was reported
as high level but perceived authentic leadership, conscientiousness personality and
working satisfaction were reported as moderate level. 2) Perceived authentic leadership
positively correlated with organizational citizenship behavior at the significant level
of r = .232, p<.01. 3) Conscientiousness personality positively correlated with
organizational citizenship behavior at the significant level of r = .479, p<.01. 4) Working
satisfaction positively correlated with organizational citizenship behavior at the
significant level of r = .378, p < .01. 5) Perceived authentic leadership positively
correlated with working satisfaction at the significant level of r = .490, p < .01. 6)
Conscientiousness personality positively correlated with working satisfaction at the
significant level of r = .323, p < .01. 7) Working satisfaction was mediating variable of
the influence of perceived authentic leadership towards organizational citizenship
behavior as well as 8) Working satisfaction was mediating variable of the influence of
conscientiousness personality towards organizational citizenship behavior. The ratio of
mediating variable was 17 percent.
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Keywords:
Perceived Authentic Leadership, Conscientiousness Personality, Job Satisfaction,
Organization Citizenship Behavior
บทนำ
ปัจ จุบั นการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงแต่เน้นไปที่การพัฒ นาเรื่องศักยภาพในการ
ทางานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น องค์การยังมุ่งเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตสานึก
รักองค์การ และให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ถูกกาหนดไว้เป็นกฎระเบียบของ
องค์การ ซึ่ง Smith, Organ, and Near (1983) ได้บัญญัติพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเป็น “พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ” (Organizational Citizenship Behavior) โดยให้ความหมายว่าเป็นการ
แสดงพฤติกรรมที่อยู่ นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของบุคคล และเป็นพฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจ
กระทาโดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากองค์การ
จากศึกษาถึงปั จ จั ย ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พบว่ า ความพึ ง พอใจในงาน (Job Satisfaction) ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษา
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด เพราะพนักงานที่รู้สึกพึงพอใจในงานของตน มี
แนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกมา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
แลกเปลี่ ย นทางสั ง คม (Social Exchange Theory) ของ Adams (1965) ที่ อ ธิ บ ายว่ า มนุ ษ ย์ จ ะ
พยายามรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่เขาได้รับจากสังคมและสิ่งที่เข้าให้คืนกลับสังคมให้มีระดับเท่ากัน
หัวหน้าหรือผู้นาเป็นอีกบุคคลหนึ่ง ในองค์การที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานในเวลาทางานและ
เป็ น ผู้ มี อิทธิพลต่อตัว พนั กงานโดยตรง พฤติ กรรมที่ หั ว หน้า ได้แสดงออกมาให้ พนั กงานเห็ น เมื่ อ
พนักงานได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของหัวหน้า ย่อมจะตอบสนองต่อพฤติกรรมของหัวหน้าต่างกันออกไป
ทั้งสนับสนุนเมื่อเห็นว่าหัวหน้ามีความยุ ติธรรม มีความจริงใจ หรือต่อต้านไม่ให้ความร่วมเมื่อเห็นว่า
พฤติกรรมของหัวหน้าไม่มีความยุติธรรม ขาดความจริงใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับภาวะผู้นาที่แท้จริง
(Authentic Leadership) ที่ Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, and Peterson (2008)
ได้ให้ความหมายว่า เป็นรู ปแบบของพฤติกรรมผู้นาในการสร้างคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกและ
จริยธรรมในองค์การ ทาให้เกิดการตระหนักรู้ตนเอง มีมุมมองจริยธรรม มีการประมวลผลรอบด้าน
และมีความความจริงใจต่อผู้ตาม
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันของบุคคลจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละคน
แตกต่างกันด้วย บุคลิกภาพจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Schultz and Schultz
(1994) ที่กล่าวว่า นอกจากระดับความพึงพอใจในงานจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บงานแล้ว
ปัจจัยส่วนบุคคลยังมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานด้วยเช่นกัน จากการศึกษาของ ธนพร มานะ
สิริกุล (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความพึงพอใจในงาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีความสั มพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนั้น เมื่อพนักงานมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
สูง ก็จะมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูง
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ดังที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความพึงพอใจใน
งานเป็นตัวแปรสื่อ นอกจากจะทาให้ทราบถึงระดับของการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ยังทาให้ทราบถึงปัจจัย
ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารสามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสิ น ใจคัดเลื อกหรื อพัฒ นาหั ว หน้างาน รวมถึง ผู้ ที่เข้ารับการพิจารณาในตาแหน่ง
หัวหน้างานให้มีพฤติกรรมที่ สร้างการรับรู้ภาวะผู้นนาที่แท้จริงให้กับ พนักงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาการคัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก รวมถึงพัฒนานโยบายที่ทาให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น อันจะนาไปสู่การแสดงพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การต่อไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทในกลุ่ ม
จาหน่ายเหล็กก่อสร้าง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ ภ าวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง และลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพแบบมี
จิตสานึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิที่ดีขององค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ
ของพนักงานบริษัทในกลุ่มจาหน่ายเหล็กก่อสร้าง
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กำรรับรูภ้ ำวะผู้นำที่แท้จริง
(Perceived Authentic
Leadership)

Walumbwa et al. (2008)

1. การประมวลผลรอบด้าน
2. มุมมองจริยธรรมภายใน
3. ความสัมพันธ์ทโี่ ปร่งใส
4. การตระหนักรู้ในตนเอง
บุคลิกภำพแบบมีจิตสำนึก
(Conscientiousness

Personality)
Costa & McCrae (1992)

ควำมพึงพอใจในงำน
(Job Satisfaction)
Smith, Kendall, & Hulin
(1969)
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
3. ด้านโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
4. ด้านผู้บังคับบัญชา
5. ด้านเพื่อนร่วมงาน

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ขององค์กำร
(Organizational Citizenship
Behavior)
Organ, (1991)
1. พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
4. พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในงาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาที่
แท้จริงและบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ พนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัทจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง จานวน 300 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้งหมด (แจกแบบสอบถามทั้งหมด 300 ฉบับ ได้รับกลับและ
สมบูรณ์ทั้งหมด 188 ฉบับ)
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานการวิจัย
1. พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร (Organizational Citizenship
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ทาด้วยความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งไม่ถูกกาหนดหรือระบุอยู่ใน
ระเบียบข้อบังคับขององค์การ และเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการทางานขององค์การ
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ตามแนวความคิดของ Organ (1991) ได้แก่
1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงาน
2) พฤติ ก รรมการตระหนั ก ในหน้ า ที่ (Civic Virtue) หมายถึ ง การกระท าที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ
3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Conscientiousness) หมายถึงการกระทาที่
แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายขององค์การด้วยความเคารพ
4) พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง การกระทาที่แสดงออกด้วย
ความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการป้องกันปัญหา การคานึงถึงผู้อื่นก่อนที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
5) พฤติ ก รรมการอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship) หมายถึ ง การกระท าที่
แสดงออกถึงความอดทนต่อความยากลาบาก ความผิดหวัง ความเครียด และความไม่สะดวกสบาย
2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง การตอบสนองของบุคคลต่อ
งานที่ทาและตัดสินว่าพึงพอใจกับงานหรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ตามแนวคิดของ Smith, Kendall และ Hulin (1985) ได้แก่
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1) ด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน (Co-workers) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ เพื่ อ น
ร่วมงาน สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดี และเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2) ด้านการจ่ายค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจต่อเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนจากการทางาน ที่เกิดจากการพิจารณาอย่างเหมาะสมและมีความยุติธรรม
3) ด้านโอกาสก้าวหน้า (Promotion Opportunities) หมายถึง ความพึงพอใจ
อั น เกิ ด จากการได้ รั บ โอกาสในการเลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ เติ บ โตในองค์ ก าร โดยพิ จ ารณาตาม
ความสามารถและมีความยุติธรรม
4) ด้านผู้บังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาที่
เป็นหัวหน้าโดยตรง ที่ได้แสดงให้เห็นถึงไหวพริบ การวางแผน ความคิดทันสมัย
5) ด้ า นลั ก ษณะงาน (Work Itself) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ งานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีความน่าสนใจ มีความท้าทายและทาให้เกิดความภูมิใจ
3. การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง (Perceived Authentic Leadership) หมายถึง การ
รับรู้ของพนักงานต่อพฤติกรรมของผู้นาที่มีความตระหนักรู้ในตนเองสูง ตระหนักในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงหลักเหตุผลในการดาเนินงาน ทาให้ตนเองได้รับการพัฒนาความสามารถเชิงบวกทาง
จิ ต วิ ทยา และส่ ง เสริ มให้ ผู้ ต ามตระหนั กรู้ ใ นตนเองและได้ รั บการพั ฒ นา ซึ่ งแบ่ งได้ 4 ด้ า น ตาม
แนวความคิดของ Walumbwa et al. (2008) ได้แก่
1) ด้านการประมวลผลรอบด้าน (Balance Processing) หมายถึง ความสามารถ
ของผู้นาในการไตร่ตรองข้อมูลหรือความคิดเห็นจากบุคคลอื่นได้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสิน
โดยปราศจากอคติหรือความชอบส่วนตัว
2) ด้านมุมมองจริยธรรมภายใน (Internalized Moral Perspective) หมายถึง
ความสามารถของผู้นาในการยึดมั่นในศีลธรรมคุณธรรมภายในตนเอง และสามารถนามาปฏิบัติได้โดย
ไม่ยอมตามกระแสหรือแรงกดดันจากภายนอก
3) ด้ า นคว าม สั ม พั น ธ์ ที่ โ ปร่ ง ใส ( Relational Transparency) หมายถึ ง
ความสามารถของผู้นาในการแสดงความรู้สึกหรือตัวตนที่แท้จริง และมีความจริงใจต่อบุคคลอื่น
4) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้นาในการเข้าใจตนเอง มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และรู้ถึงผลกระทบจากการกระทาของ
ตนเองที่จะส่งผลต่อผู้อื่น
4. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ มี
ระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต้องการผลสัมฤทธิ์ มีวินัยในตนเอง และสุขุมรอบคอบ ตาม
แนวคิดของ Costa และ McCrae (1992)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามดังนี้
1. พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามที่สร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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2. นาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนรวม 5 ท่าน เพื่อทดสอบ
อัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตามสูตรของ
Rovinelli and Hambleton (1977: 49-60) ทั้งนี้ ข้อคาถามต้องมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงจะผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ในบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 60 คน เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของ Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) ตัด ข้อค าถามที่ค่ าความเชื่ อมั่ นต่าออก และได้
แบบสอบถามที่นาไปเก็บข้อมูลจริง โดยที่แบบสอบถามการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .770, .665, .932 และ .928 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ส่งจดหมายขออนุญาตผู้บริหารกลุ่มบริษัทจาหน่ายเหล็กก่อสร้างแห่งหนึ่ง เพื่อขอ
อนุญาตเข้าเก็บข้อมูลกับตัวอย่างในแต่ละบริษัทที่จาหน่ายเหล็กก่อสร้างภายใต้กลุ่มนี้
2. จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารในแต่ละบริษัทที่จาหน่ายเหล็กก่อสร้างภายใต้กลุ่ม
จาหน่ายเหล็กก่อสร้างแห่งนี้ เพื่อให้ช่วยดาเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างตามจานวนที่กาหนด และผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา แบบสอบถามที่
สมบูรณ์จะนาไปตรวจตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percent) ใช้ วิเ คราะห์ ข้ อ มูล ลั กษณะบุ คคลของตัว อย่า ง เพื่ อจ าแนกลั ก ษณะโดยทั่ว ไปของ
ตัว อย่ างที่จ ะศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา และระดับเงินเดือน และค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้จาแนกผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ความพึง
พอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's
Product Moment Correlation) ใช้วิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ถึง 5 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
เชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์สมมติฐานที่ 6
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อย
ละ 60.6) อายุระหว่าง 21-30 (ร้อยละ 45.2) การศึกษาระดับมัธยม (ร้อยละ 49.5) อายุงานน้อยกว่า
5 ปี (ร้อยละ 55.9) เงินเดือนอยู่นช่วง 9,001 – 12,000 บาท (ร้อยละ 42.6)
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
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ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
Mean
S.D.
1. การรับรูภ้ าวะผู้นาที่แท้จริง
3.64
0.53
- ด้านการประมวลผลรอบด้าน
3.73
0.66
3.59
0.73
- ด้านมุมมองจริยธรรมภายใน
3.64
0.70
- ด้านความสัมพันธ์ที่โปร่งใส
3.62
0.66
- ด้านตระหนักรู้ในตนเอง
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
3.67
0.44
3. ความพึงพอใจในงาน
3.37
0.34
- ด้านเพื่อนร่วมงาน
3.43
0.50
3.11
0.61
- ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
2.95
0.47
- ด้านโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
3.45
0.36
- ด้านผู้บังคับบัญชา
3.37
0.50
- ด้านลักษณะงาน
4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
3.78
0.35
- พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
3.80
0.39
- พฤติกรรมการตระหนักในหน้าที่
3.83
0.42
- พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น
3.71
0.40
- พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
3.83
0.41
- พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
4.02
0.48
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 ระดับต่า, 2.34-3.67 ระดับปานกลาง, 3.68 – 5.00 ระดับสูง

Level
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

2. ผลการวิเคราะห์ ตัว แปรที่ศึกษา พบว่า บุ คลากรมีระดับการรับรู้ภ าวะผู้ นาที่แท้จริ ง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 1
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบ
มีจิตสานึก ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ( ช = 188)
การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง (PAL)
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (CON)
ความพึงพอใจในงาน (JS)
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB)
** p < .01

Mean

S.D.

PAL

CON

JS

OCB

3.64
3.67
3.37
3.78

.53
.44
.34
.35

1
.359**
.490**
.232**

1
.323**
.479**

1
.378**

1

564

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า การรั บ รู้ ภ าวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01 (r = .232)
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสั มพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 (r = .479)
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 (r = .378)
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ
ในงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกมีความพึง
พอใจในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .490)
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
งานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = .323)
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาที่
แท้จริงและบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตารางที่ 3 การทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของความพึงพอใจในงาน ในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาวะผู้นาที่แท้จริง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณเชิงขั้น
ขั้นตอนกำรทดสอบ
B
SE B
95% CI
𝜷
ขั้นที่ 1 (Path c)
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ตัวแปรต้น: การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง
ขั้นที่ 2 (Path a)
ตัวแปรตาม: ความพึงพอใจในงาน
ตัวแปรต้น: การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง
ขั้นที่ 3 (Path b และ Path c’)
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ตัวแปรสื่อ: ความพึงพอใจในงาน (Path b)
ตัวแปรต้น: การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง (Path c’)
*p < .01, CI = ช่วงความเชื่อมั่น (confidence interval)

.155

.048

.061, .249

.232**

.318

.042

.236, .400

.490**

.358
.041

.080
.052

.200, .516
-.062, .144

.348**
.062
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาที่ Path c ที่แสดงความสัมพันธ์ทั้งหมดของภาวะผู้นาที่แท้จริง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าสหสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (r = .232) และ Path c’ ที่แสดงความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาที่แท้จริงส่งผลต่อพฤติกกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เมื่อควบคุมตัวความพึงพอใจในงาน ซึ่งไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การผ่านความพึงพอใจในงานเพียงทางเดียว ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจึงเป็นตัวแปรสื่อ
สมบู ร ณ์ในความสั มพัน ธ์ร ะหว่างภาวะผู้ นาที่แท้จริง ที่ส่ งผลต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ตารางที่ 4 การทดสอบการเป็ น ตั ว แปรสื่ อ ของความพึ ง พอใจในงาน ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ คลิ กภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก และพฤติกรรมการเป็น สมาชิก ที่ดี ขององค์การ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงขั้น
ขั้นตอนกำรทดสอบ
B
SE B
95% CI
𝜷
ขั้นที่ 1 (Path c)
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ตัวแปรต้น: บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ขั้นที่ 2 (Path a)
ตัวแปรตาม: ความพึงพอใจในงาน
ตัวแปรต้น: บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ขั้นที่ 3 (Path b และ Path c’)
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ตัวแปรสื่อ: ความพึงพอใจในงาน (Path b)
ตัวแปรต้น: บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Path c’)
*p<.01, CI = ช่วงความเชื่อมั่น (confidence interval)

.388

.052

.285, .491

.479**

.255

.055

.147, .363

.323**

.256
.323

.068
.053

.123, .390
.218, .428

.249**
.398**

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาที่ Path c’ พบว่ามีค่าน้อยกว่า Path c จึงทาการทดสอบว่า
Path c’ น้อยกว่า Path c อย่างมีนัยสาคัญหรือไม่
เนื่องจาก c – c’ = ab การทดสอบนัยสาคัญของความแตกต่างระหว่าง Path c และ Path
c’ จึงทาโดยการทดสอบนัยสาคัญของ ab โดยการทดสอบค่า z (Preacher, Rucker, and Hanyes,
2007 อ้างถึงใน ชาญชัย จิตติพันธ์พรณี)
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ตำรำงที่ 5 ตารางแสดงการทดสอบนัยสาคัญของความแตกต่างระหว่าง Path c และ Path c’ ในการ
ทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของความพึงพอใจในงาน ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ab
SEab
CI.95
z
ab/c
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
ความพึงพอใจในงาน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ .065
0.02 .02, .011 3.25*
.17
*p < .05

จากตารางที่ 5 ค่ า ab ในการทดสอบการเป็ น ตั ว แปรสื่ อ ของความพึ ง พอใจในงานใน
ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า Path c’ น้อยกว่า Path c อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (z < 1.96) ดังนั้น
ความพึงพอใจในงานจึงเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีสัดส่วนของการเป็นตัวแปรสื่อร้อยละ 17
อภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานรับรู้ว่าหัวหน้ามีภาวะผู้นาที่แท้จริงสูง ใน
เรื่องการประมวลผลรอบด้าน มีความยุติธรรม มีความสัมพันธ์ที่โปร่งใส่ และสามารถตระหนักรู้ใน
ตนเองได้ ทาให้ พ นั ก งานแสดงพฤติก รรมการเป็น สมาชิก ที่ ดีข ององค์ ก ารสู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจั ย ของ Wanlumbwa, Wang, Wang, Schaubroeck และ Avolio (2010) ที่พบว่ า ภาวะ
ผู้นาที่แท้จริงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็ นว่าพนักงานที่มีบุคลิ กภาพแบบมีจิตสานึกสูง ทาให้
พนั กงานแสดงพฤติก รรมการเป็ น สมาชิ กที่ดีขององค์การสู งด้ว ย ซึ่งสอดคล้ อ งกับผลการวิจัยของ
Organ และ Lingl (1995) ที่พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของององค์การ และสอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ อัมพร พิพิธ เจริญพร (2545) และสมร พลศักดิ์
(2550) ที่พบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
3. ความพึ ง พอใจในงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีความพอใจในงานสูง ในเรื่องลักษณะงาน
และค่าตอบที่เหมาะสม รวมถึงหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ ทาให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารสู ง ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Bragger, Rodriguez-Srednicki,
Kutcher, Indovino, และ Rosner (2005) ที่พ บว่า ความพึงพอในงานมีความสั มพันธ์ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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4. การรั บ รู้ ภ าวะผู้ น าที่ แท้จ ริง มีค วามสั ม พัน ธ์ทางบวกกับความพึ งพอใจในงานอย่ างมี
นัย สาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็น ว่าเมื่อพนักงานรับรู้ว่าหั วหน้ามีภ าวะผู้ นาที่แท้จริงสูง ในเรื่องการ
ประมวลผลรอบด้าน มีความยุติธรรม มีความสัมพันธ์ที่โปร่งใส่ และสามารถตระรู้ในตนเอง ทาให้
พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Giallonardo, Wang และ
Iwasiw (2010) ที่พบว่า ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน
5. บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความพึ ง พอใจในงานอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก จะมีความความพึงพอใจใน
งานที่ สู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ผลการวิจัย ของ Mount, Ilies และ Johnson (2006) กฤติ การ หล่ อ
วัฒนา (2547) ของวชิระ ทองอยู่คง (2557) ที่พบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวก
ความพึงพอใจในงาน
6. ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อสมบูรณ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริ งที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาที่แท้จริงและความพึงพอใจใน
งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความพึงพอใจในงานเป็น
ตัวแปรสื่อระหว่างการรับภาวะผู้นาที่แท้จริงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แสดงให้เห็น
ว่าพนักงานจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากหรือน้อยนั้น นอกจากจะเกี่ยวข้อง
กับการรับรู้ว่าหัวหน้างานมีภาวะผู้นาที่แท้จริง แล้ว ความพึงพอใจในงานก็มีความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสม หรือหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ดี ที่ทาให้พนักงานแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การมากขึ้น
และความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกคือ
คนที่มีความรั บ ผิ ดชอบต่อ งานของตน มีความรอบคอบในการทางานและมีความต้อ งการประสบ
ความสาเร็จ ในการทางานของตน จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่แล้ว และ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมักมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ดังนั้นความพึงพอใจในงานจึงมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยตรง และผ่านความพึงพอใจในงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัย ของธนพร มานะสิริกุล (2557) ที่พบว่า ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่ อ
บางส่วนระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง และการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า หัวหน้าที่สร้างการ
รับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงให้กับพนักงานในระดับสูง จะส่งผลให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การในระดับสูงขึ้นด้วย ดังนั้น องค์การควรคัดเลือกหรือพัฒนาหัวหน้างานในเรื่องของ
ภาวะผู้นาที่แท้จริงที่สามารถรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน มีแนวทางการทางานของตนที่ ชัดเจน
สร้ างความสัมพันธ์อันดีกับพนั กงาน และรับรู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนในการทางาน เพื่อให้
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พนั กงานยอมรับ และกล้าแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การเพิ่มขึ้น แม้องค์การจะไม่ได้
กาหนดไว้เป็นกฎระเบียบก็ตาม
2. จากผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็ นว่า พนักงานที่มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกในระดับสูง จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่
ในระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้น องค์การควรพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกเข้า
มาทางานกับองค์การ เนื่องจากบุคลิกภาพของพนักงานไม่สามารถเปลี่ย นแปลงได้ง่าย เมื่อพนักงานมี
ความรั บ ผิ ดชอบต่องานของตน มุ่งมั่ นที่จ ะทางานของตนให้ ส าเร็จ มีวิ นัยในตนเอง และมี ความ
รอบคอบในการทางาน ยอมจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การเพิ่มขึ้น แม้ องค์การจะไม่ได้
กาหนดไว้เป็นกฎระเบียบก็ตาม
3. จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และความ
พึงพอใจในงานอยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงและบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ แสดงให้เห็นว่าเมื่อการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงและบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกอยู่ในระดับสูง จะ
ส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับสูง และส่งผลให้แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น องค์การควรพัฒนาแนวทางหรือนโยบายขององค์การที่จะช่วยส่งเสริม
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน โดยการสร้างการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริงและการคัดเลือก
พนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก เมื่อพนักงานพึงพอใจเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานที่ดี การ
จ่ายค่าตอบแทน โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง และลักษณะงานที่มีความเหมาะ พนักงานก็จะแสดง
พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การเพิ่มสูงขึ้น แม้องค์การจะไม่ได้กาหนดไว้เป็นกฎระเบียบก็ตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้ งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ควรมีการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและได้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก และความพึงพอใจในการทางาน ว่าส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาตั ว แปรสื่ อ ตั ว อื่ น ระหว่ า งการรั บ รู้ภ าวะผู้ นาที่ แ ท้ จ ริ ง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น ความผูกพันในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นตัวแปรสื่อให้
พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
3. การวิจั ย เรื่ องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในครั้งนี้ผู้ วิจัยให้ ผู้ พนักงาน
ประเมินตัวเองเพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน หรือ
ประเมินแบบ 360 องศา เพื่อนามาเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งนี้
4. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย เพื่อให้ ทราบ
ระดับการรับรู้ภาวะผู้นาที่แท้จริง บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสามารถนามาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกับการวิจัยในครั้งนี้
หรือไม่
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ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ
และความตั้งใจในการลาออกของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
RELATIONSHIP AMONG POSITIIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL, QUALITY OF WORK
LIFE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND THE INTENTION TO LEAVE OF
GOVERNMENT OFFICERS
จักรพงษ์ นภาสกุลคู 1และรัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม2
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งทุ นทางจิต วิท ยาเชิ งบวก
คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร ความตั้งใจลาออกจาก กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ
ของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง จานวน 352 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อ
องค์ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มาก และความตั้ ง ใจในการลาออก ของข้ า ราชการอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
2. ทุน ทางจิ ตวิทยามี ความสั มพั น ธ์ทางลบกั บความตั้ง ใจในการลาออกอย่า งมีนัยส าคั ญทางสถิติ
(r = -.671, p < .01) 3. คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -.610 p < .01) 4. ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพัน ธ์ทางลบกับ
ความตั้งใจในการลาออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -.548, p < .01)
คาสาคัญ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ ความตั้งใจใน
การลาออก
Abstract
The purpose of the current study was to explore the relationship among positive
psychological capital, quality of work life, organizational Commitment and, the intention to
leave. The sample of the research study were 352 government officers. The research
instruments were questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, frequency,
mean, standard deviation and, Pearson product moment correlation.
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Research results were as follows: 1. The level of positive psychological capital, quality
of work life and, organizational commitment was high, on the other hand, the level of the
intention to leave was moderate. 2. Positive psychological capital was negatively correlated
with the intention to leave at the significant level of r = -.671, p < .01. 3. Quality of work life
was negatively correlated with the intention to leave at the significant level of r = -.610 p <
.01. and 4. Organizational commitment was negatively correlated with the intention to leave
at the significant level of r = -.548, p < .01.
Keywords:
Psychological Capital, Quality of Work Life, Organizational Commitment,
Intention to Leave
บทนา
พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการผลักดันเป้าหมายขององค์การ ให้ประสบความสาเร็จตามที่
องค์การกาหนดไว้ การลาออกของพนักงานจึงเป็นปัญหาที่องค์การต้องให้ความสาคัญ เพราะการลาออก
ของพนักงานจะทาให้เกิดปัญหาต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อพนักงานตัดสินใจลาออก องค์การ
จะต้องรั บภาระค่าใช้จ่ าย ในการสรรหาพนักงานใหม่ ตลอดจนการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ ซึ่ งจัดเป็น
ผลกระทบทางตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง ก็จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อองค์การได้ (Mobley, 1982: 15 - 34) วิธีในการสร้าง
ความตั้งใจในการคงอยู่ กับองค์การให้ เกิดขึ้นกับพนักงานนั้น ก็จะต้องเริ่มจากการทาให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกผูกพันทางใจ สร้างความจงรักภักดีต่อองค์การให้เกิดกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความ
พึงพอใจและเต็มใจที่จะคงอยู่ปฏิบัติงานให้กับองค์การต่อไป (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2559)
การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การสามารถดาเนินการได้หลายแนวทาง แต่แนวทางที่ได้รับ
ความสนใจอีกแนวทางหนึ่งคือ การเน้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Psychological Capital) จากการศึกษา
ของ ลาซัน และลูธานส์ (Larson & Luthans, 2006) พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และความพึงพอใจใน
การทางาน และความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ โดยสรุปทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะด้านบวกเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความรู้สึกและทัศนคติของพนักงานที่มีต่อ
องค์การ ทาให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นและผูกพันต่อองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและต้องการอยู่กับ
องค์การต่อไป
คุณภาพชีวิตการทางานเป็นสิ่งสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุก คน
ในองค์การ คุณภาพชีวิตการทางานจะนาไปสู่ความผูกพันในองค์การได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตราการ
ขาดงาน การลาออกลดน้อยลง เกิดประสิทธิผลขององค์การในแง่ขวัญกาลังใจ ความพึงพอใจในงาน
ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น (Hackman and Suttle, 1977: 14)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจในการลาออก เพื่อนาไปใช้วางแผน
พัฒนาและกาหนดนโยบายองค์การ ในการพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ มีผลการ
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ปฏิบั ติงาน ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่ว ยให้องค์การทราบแนวโน้มความต้องการและ
เหตุ ผ ลของพนั ก งานที่ จ ะตั ด สิ น ใจคงอยู่ กั บ องค์ ก ารหรื อ ลาออกจากองค์ ก ารเพื่ อ น าไปพั ฒ นา
กระบวนการในการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน
ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจลาออกจากงานของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก
(Psychological Capital)
(Luthans, Youssef and Avolio, 2007)
ความผูกพันต่อองค์กร
(Organizational Commitment)
(Allen and Meyer, 1990)

ความตั้งใจลาออก
(Intention to leave)
(March & Simon, 1958)

คุณภาพชีวิตในการทางาน
(Quality of Work life)
(Walton, 1973)

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง จานวน 2,100 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกจากประชากรด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักการของความน่าจะ
เป็น เนื่องจากเป็นการวิจัยที่ศึกษาจากกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
สูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับ ความเชื่อมั่นร้อยละ 0.95 และค่าความคลาดเคลื่ อนที่ระดับ
ร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง จานวน 352 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Psychological Capital) หมายถึง ความรู้สึกด้านบวก ของ
พนั กงานที่ เผชิ ญอุป สรรคและปั ญ หาต่า ง ๆ ในการทางาน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คื อ
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(1) ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (2) การมองโลกในแง่ดี (3) ความหวัง และ (4) ความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ตามแนวคิดของ Luthans, Youssef & Avolio (2007)
2. คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Work life) หมายถึง การทางานที่พนักงานรับรู้ถึงสิ่ง
ที่ดีที่ได้รับจากการทางาน ความเหมาะสมในกระบวนการทางานและการจัดการภายในองค์การ และการ
ดาเนินชีวิตในองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายและทางจิตใจ แบ่งออกเป็น 8 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและเป็นธรรม (2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (3) ด้านโอกาสพัฒนาตนเอง (4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการ
ทางาน (5) ด้านการบูรณาการทางสังคม (6) ด้านธรรมนูญในองค์การ (7) ด้านความสมดุลระหว่างการ
ทางานกับชีวิตส่วนตัว (8) ด้านลักษณะงานที่มีส่วนร่วมทางสังคม ตามแนวคิดของ Walton (1973)
3. ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) หมายถึง ความรู้สึกที่พนักงานมี
ต่อองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การทั้งทางกายและทางใจ ไม่ต้องการที่จะละทิ้งหรือลาออกจาก
องค์การ พร้อมที่จะเสียสละหรือให้ความช่วยเหลือองค์การเต็มความสามารถที่มีอยู่ และพร้อมที่จะเสนอตัว
ให้ความช่วยเหลือหากองค์การพบปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้แบ่งลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน ตามแนวคิดของ Allen and
Meyer (1990)
4. ความตั้งใจลาออก (Intention to leave) หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดของพนักงานที่มี
ความตั้งใจหรือความต้องการที่จะลาออกจากงาน หรือหางานใหม่ หรือโยกย้ายไปยังหน่วยงานอื่น โดยมี
สาเหตุที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตามแนวคิดของ March & Simon (1958)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล แบบวัดทุน
ทางจิตวิทยาด้านบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจที่จะลาออก
โดยมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
1) พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามที่สร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) นาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนรวม 5 ท่าน เพื่อทดสอบอัตราส่วน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Index of item objective congruence : IOC) ตามสูตรของ Rovinelli and
Hambleton (1977 อ้างถึงใน วัชระทองอยู่คง, 2557) ทั้งนี้ ข้อคาถามต้องมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงจะผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
3) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ในบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 30 คน เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) ตัดข้อคาถามที่ค่าความเชื่อมั่นต่าออก และได้แบบสอบถาม
ที่นาไปเก็บข้อมูลจริง โดยที่แบบวัดทุนทางจิตวิทยาด้านบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพัน
ต่อองค์การ และความตั้งใจที่จะลาออกมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .917,
.921, .890 และ .784 ตามลาดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของส่วนงานต่างๆ สาหรับการเข้าไปเก็บข้อมูล
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3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ผู้ประสานงานของแต่ ละส่วน
งานตามจ านวนที่ ไ ด้ ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไว้ และติ ด ตามแบบสอบถามคื น หลั ง จากผู้ ร่ ว มตอบ
แบบสอบถามกรอกข้อมูลเสร็จ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในวิจัย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติในการคานวณโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้บรรยายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Pearson Product Moment Correlation สาหรับการทดสอบ
สมมติฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 53.13) อายุ ระหว่าง 25-30 ปี (ร้อยละ 43.18) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
69.60) อายุราชการ 5 - 10 ปี (ร้อยละ 58.81)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คุณภาพชีวิตใน
การทางาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจในการลาออก
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
Mean S.D.
Level
1. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
3.77
0.62
มาก
2. คุณภาพชีวิตในการทางาน
3.79
0.63
มาก
3. ความผูกพันต่อองค์การ
3.79
0.70
มาก
4. ความตั้งใจในการลาออก
2.46
0.67
ปานกลาง
หมายเหตุ : การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 น้อย, 2.34 – 3.67 ปานกลาง, 3.68 – 5.00 มาก
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า บุคลากรมีระดับทุนทางจิตวิทยาและคุณภาพชีวิต
ในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก และความตั้งใจในการลาออก อยู่ในระดับปานกลาง
รายละเอียดดังตารางที่ 1
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาและความตั้งใจในการลาออก (n= 352)
Mean S.D.
PC
QWL
OC
IL
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (PC)
3.77 0.62
1
คุณภาพชีวิตในการทางาน (QWL) 3.79 0.63 .824**
1
ความผูกพันต่อองค์การ (OC)
3.79 0.70 .699** .820**
1
ความตั้งใจในการลาออก (IL)
2.46 0.67 -.671** -.610** -.548 ** 1
** p < .01
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สมมติฐานที่ 1 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออกผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุนทางจิ ตวิทยามีความสั มพันธ์ ทางลบกับความตั้งใจในการลาออกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = -.671, p < .01)
สมมติฐ านที่ 2 คุ ณภาพชีวิ ตในการทางานมีค วามสั มพั นธ์ ทางลบกั บความตั้งใจในการ
ลาออกผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ตั้งใจในการลาออกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -.610, p < .01)
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการ
ลาออกอย่างมีนับสาคัญทางสถิติ (r = -.548, p < .01)
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ความตั้ ง ใจในการลาออก สามารถสรุ ป และ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก ถ้าพนักงานมี
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในระดับมาก การตั้งใจในการลาออกก็จะลดลง ทั้งนี้เพราะพนักงานที่มีทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก จะมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพยายามในการทางานที่ท้าทาย และเมื่อพบปัญหาหรือ
อุปสรรคก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทาให้การตัดสินใจลาออกเมื่อพบกับปัญหาลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เปรมิศา บุญเกิด (2558) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และความตั้งใจในการลาออกโดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อในพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการลาออก
2. คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก หมายถึง
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีจะความตั้งใจในการลาออกลดลง ทั้งนี้เพราะ คุณภาพ
ชีวิตในการทางานเป็นสิ่งที่สาคัญ ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและต้องการที่จะอยู่กับองค์การต่อไป
เมื่อพนั กงานรู้สึ กไม่พึงพอใจในงาน หรืออาจรับรู้ถึงโอกาสในการปรับเปลี่ ยนงานก็เ ป็น สาเหตุให้
พนักงานเกิดความตั้งใจลาออกจากงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาณิชญา มานิสสรณ์ (2558)
พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน การรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก าร และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน
3. ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก หมายถึง
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น จะมีความตั้งใจลาออกลดลง ทั้งนี้เพราะ ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจ และการยึดมั่นในจุดมุ่งหมายขององค์การ
ทาให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้า แต่ถ้าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานคนนั้นก็พร้อมที่จะลาออกจากองค์การทันทีเมื่อมีโอกาสที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Arnold & Feldman (1982) ที่ ศึ กษาเกี่ ยวกั บการวิเคราะห์ ตั วแปรพหุ คู ณ (Multivariate analysis)
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ปัจจัยในการลาออก และ Cho, Johnson & Guchait (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจลาออกของ
พนักงาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากงานนั่นคือ
ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ก็จะทาให้พนั กงานมีความตั้งใจลาออกจากงานใน
ระดับต่าหรือลดน้อยลงได้
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คุณภาพชีวิตในการทางาน และความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับ มาก องค์การควรที่จะหาแนวทางในการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
คุณภาพชีวิตในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทาให้ระดับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานลดต่าลงได้
2. จากทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานมีระดับความตั้งใจลาออกจากงานในระดับปาน
กลาง องค์การควรที่จะวางมาตรการในการลดระดับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานให้ลด
น้อยลง เช่น จัดทาแผนการประเมินที่ชัดเจน จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาความรู้ในงาน สารวจความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนในการร่วมวางแผน
งานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาจากตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออก เพื่อให้การศึกษามี
ขอบเขตที่คลอบคลุมและกว้างมากขึ้น
2. อาจทาการศึกษาในแบบอื่น เช่น การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะทาให้
เข้าใจกระบวนการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนาไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ระดับของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่ง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง มีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง จานวน 269 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความเครียดในงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ต่า 2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = -.39; p < .01) 3. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .65 ; p < .01) 4. ความเครียดในงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .18 ; p < .01)
5. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในงาน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (r = -.21 ; p < .01) และ 6. ความขั ดแย้ งระหว่างงานกั บครอบครั วมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บ
ความเครียดในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .52; p < .01)
คาสาคัญ
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความเครียดในงาน
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
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Abstract
The objectives of this research study were to: 1) investigate the level of
perceived organization justice, work-family conflict, job stress and counterproductive
work behavior of a company’s employees; and 2) explore the relationship among
perceived organization justice, work-family conflict, job stress and counterproductive
work behavior of a company’s employees.265 company employees were the subjects
of the current study. Questionnaires were used as a research instrument. Statistical
analysis was percentage, frequency, mean, standard deviation and Pearson’s Product
Moment correlation coefficient.
The results showed that: 1. Perceived organization justice and job stress were
analyzed in term of moderate level, on the other hand work-family conflict and
counterproductive work behavior were analyzed in term of low level. 2. Perceived
organization justice negatively correlated with counterproductive work at the significant
level of r = -.39; p < .01. 3. Work-family conflict positively correlated with counterproductive
work at the significant level of r = .65; p < .01. 4. Job stress positively correlated with
counterproductive work at the significant level of r = .18; p < .01. 5. Perceived organization
justice negatively correlated with job stress at the significant level of r = -.2; p < .01. Additionally,
6. work-family conflict positively correlated with job stress at the significant level of
r = .52; p < .01.
Keywords:
Perceived Organization Justice, Work-family Conflict, Counterproductive
Work Behavior and Job Stress
บทนา
การศึกษาด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ได้แพร่หลายมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลที่ว่าการ
พัฒนาทุนมนุษย์สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลที่จะเปลี่ยนแปลงองค์การได้ เนื่องจากทุนมนุษย์
เป็นทรัพยากรที่สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้
การพัฒนาทุนมนุ ษย์ ยั งสร้ างผลตอบแทนให้ กับองค์การ (Return of Investment) ในระดับสู ง ดังนั้ น
ผู้วิจัยจึงได้ให้ความสาคัญต่อการศึกษาพฤติกรรมการทางานของพนักงานในฐานะที่เป็นปัจจัยสาคัญของ
การขับเคลื่อนองค์การ การศึกษาพฤติกรรมของพนักงานในองค์การนั้นมีการศึกษากันในหลากหลายตัวแปร
เช่ น พฤติ กรรมในการปฏิ บั ติ งาน (Task Performance) พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์ การ
( Organization Citizenship Behavior) แ ล ะ ร ว ม ไ ป ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ อ ต้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
(Counterproductive Work Behavior) เป็นต้น (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (Counterproductive Work Behavior) หมายถึง การ
กระทาหรือพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์การเพื่อก่อให้ เกิดความ
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เสียหายแก่องค์การทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล ตามแนวคิดของ Robison and Bennett (1995)
Bennett and Robison (2000) Gruys and Sackett (2003) Spector (2006) ซึ่งแบ่งเป็นพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานที่กระทาต่อองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานที่กระทาต่อเพื่อนร่วมงาน
จากการศึกษาตัวแปรด้านพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน คือ ตัวแปรด้านสถานการณ์ และ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผ่าน
กระบวนการเชิงปัญญา (Cognitive Process) ซึ่งนาไปสู่การกาหนดการกระทาพฤติกรรมใด ๆ ของพนักงาน
ทั้งนี้ สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่สาคัญคือสถานการณ์ภายในองค์การที่พนักงานสามารถรับรู้ได้ ซึ่ งได้มี
การเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการระบุสาเหตุแห่งพฤติกรรม (a causal reasoning perspective) ที่ระบุ
สาเหตุของพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานนั้น
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การเป็นหนึ่งในกระบวนการระบุสาเหตุของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานได้ เช่น การประเมินสิ่งที่ตนเองได้รับจากองค์การและสาเหตุที่ทาให้
ตนเองได้รับสิ่งนั้น ๆ จากองค์การ จะเป็นเหตุให้นาไปสู่การเกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ จาแนกเป็น การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice)
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการกาหนดผลตอบแทน (Procedural Justice) การรับรู้ความยุติธรรม
ด้ านปฏิ สั มพั นธ์ (Interactional Justice) และการรั บรู้ ความยุ ติ ธรรมด้ านระบบ (Systemic Justice)
Colquitt (2001)
นอกจากนี้ ยั งมี ปั จจั ยด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ เป็ นตั วแปรเชิ งสถานการณ์อี กประการหนึ่งในการ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยด้านชีวิตครอบครัว เมื่อมีภาระด้านหน้าที่การงาน
และปัจจัยด้านชีวิตครอบครัวที่ไม่สมดุลกันแล้ว จะนาไปสู่ผลกระทบต่อตัวพนักงานและองค์การ เช่น
การทาหน้าที่ของครอบครัวในเวลาการทางาน หรือการนาสิ่งของขององค์การไปใช้ในครอบครัว เป็นต้น
ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานที่มีระดับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวสูงจะมีแนวโน้ม
ในการแสดงพฤติกรรมต่อ ต้านการปฏิบัติงาน เช่น การใช้เวลางานในการทากิจธุระด้านครอบครัว
การนาสิ่งของขององค์การไปใช้ในครอบครัว เป็นต้น (นภาภรณ์ อุทัยจรัสรัศมี, 2554; วชิระ ทองอยู่คง, 2558)
ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน คือ ความเครียด
ในงาน (Job Stress) เป็นภาวะของการรับรู้สภาพแวดล้อมในงาน ที่เป็นการตอบสนองทางลบของร่างกาย
และจิตใจที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นในการทางาน ทั้งเรื่องความสามารถในการทางาน ทรัพยากรในการ
ทางาน ซึ่งการวิจัย พบว่า พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลมาจากความเครียดในงานทั้ง
ทางตรงและโดยอ้อม (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
ดังนั้น การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจะเป็นแนวทาง
ในการทาความเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ต่าง ๆ ที่มีต่อพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
โดยผลการวิจ ัย จะเป็น ประโยชน์แ ก่ผู้บ ริห ารองค์ก ารในการใช้ข้อ มูล เป็น แนวทางการวางแผน
นโยบายการบริหารงานบุคคลไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบ
ครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ

ความเครียดในการทางาน

พฤติกรรม
ต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน

ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
สมมติฐานที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
สมมติฐานที่ 3 ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานของ
พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
สมมติฐานที่ 5 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสั มพันธ์กับความเครียดในงาน
ของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการ
ด้านการพาณิชย์ มีจานวนพนักงาน 850 คน
กลุ่ มตัวอย่าง คานวณขนาดกลุ่มตัว อย่างตามตารางของ Krejcie และ Morgan (1970)
จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบลาดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
โดยแบ่งชั้นตามหน่วยงาน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้จานวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 265 คน
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Perceived organization justice) หมายถึง การรับรู้
ของพนักงานต่อการได้รับการปฏิบัติจากองค์การว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ โดยพนักงานจะทาการประเมิน
จากปัจจัยองค์ประกอบภายในองค์การที่ส่งผลต่อพนักงาน ที่มีต่อระดับการรับรู้ของพนักงานซึ่งจาแนก
เป็น การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
กาหนดผลตอบแทน (Procedural Justice) การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactional Justice)
และการรับรู้ความยุติธรรมด้านระบบ (Systemic Justice)
2. ความขั ดแย้ งระหว่ างงานกั บครอบครั ว (Work-family conflict) หมายถึ ง สภาวะที่
บุคคลไม่สามารถรักษาระดับความสมดุลของการทางานและชีวิตครอบครัว โดยเกิดปรากฏการณ์ของการ
ก้ าวก่ ายกั นระหว่ างบทบาท ซึ่ ง จ าแนกเป็ น บทบาทครอบครั วขั ดขวางบทบาทการท างาน (Family
Interference with Work) และบทบาทการทางานขัดขวางบทบาทครอบครัว (Work Interference with
Family)
3. ความเครี ยดในงาน (Job Stress) หมายถึ ง สภาวะความเครี ยดในงานที่ มี ปฏิ สั มพั นธ์
ระหว่างบุคคลกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยเกิดความไม่สมดุลระหว่างกัน ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางร่ายกาย จิตใจ ประสิทธิภาพการทางาน และความเครียดเชิงอัตวิสัย (Subjective
Stress)
4. พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (Counterproductive work behavior) หมายถึง
การกระทาหรือพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์การเพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์การทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล ซึ่งแบ่งเป็นพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ที่กระทาต่อองค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานที่กระทาต่อเพื่อนร่วมงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
1) พัฒนาข้อคาถามจากแบบสอบถามตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) น าแบบสอบถามที่ พั ฒนาขึ้ นเสนอต่ อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านวนรวม 3 ท่ าน เพื่ อทดสอบ
อั ต ราส่ ว นความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตามสู ต รของ
Rovinelli and Hambleton (1977: 49-60) ทั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดค่า IOC ของข้อคาถามต้องมีค่ามากกว่า
0.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ
3) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ในพนักงานบริษัท
แห่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างจ านวนรวม 30 คน เพื่ อทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงภายใน (Internal Consistency) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 (รัตนา ศิริพานิช, 2533:
182 – 185) โดยที่แบบสอบถามการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.922, 0.893, 0.799 และ 0.891 ตามลาดับ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยทาหนังสือ ขอหนั งสื อขออนุญาตเก็บข้อมูล แล้ วจึงติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูล จาก
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยชี้แจงว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องระบุชื่อ เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม และไม่มีผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานใด ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ศึกษา
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) คื อ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s
product moment correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
61.30) อายุ ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 37.20) สถานภาพโสด (ร้อยละ 63.90) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 61.70) อายุงานตากว่า 5 ปี (ร้อยละ 29.70)
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า พนักงานมีระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
และความเครี ย ดในงานอยู่ ในระดับปานกลาง ขณะที่ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต่า รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
S.D.
Level
x̅
1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
3.31
0.66
ปานกลาง
2. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
2.23
0.87
ต่า
3. ความเครียดในงาน
2.91
0.67
ปานกลาง
4. พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
1.65
0.81
ต่า
หมายเหตุ : การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 ต่า, 2.34 – 3.67 ปานกลาง, 3.68 – 5.00 สูง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 การรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -.39, p < .01) และพบว่าการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านข้อมูล
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ข่าวสาร มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (r = -.34, r = -.25, r = -.46 และ r = -34
ตามลาดับ โดยที่ p < .01) รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
-.391 **
- ด้านผลตอบแทน
-.335 **
- ด้านกระบวนการ
-.254 **
- ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-.462 **
- ด้านข้อมูลข่าวสาร
-335 **
** p < .01
สมมติฐานที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .65 ; p < .01) เมื่อพิจารณาความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทางาน และบทบาทการ
ทางานขัดขวางบทบาทครอบครั วมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (r = .64, r = .57
ตามลาดับ โดยที่ p < .01) รายละเอียด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว กั บ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
.65 **
- บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทางาน
.64 **
- บทบาทการทางานขัดขวางบทบาทครอบครัว
.57 **
** p < .01
สมมติฐานที่ 3 ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .18 ; p < .01) รายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ส หสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ความเครียดในงาน
.18 **
** p < .01
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สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงาน ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด
ในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -.21 ; p < .01) และพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้าน
ผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านข้อมูลข่าสาร มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในงาน (r = .18 , r = -.20 และ r = -.20 ; p < .01 ตามลาดับ) รายละเอียด ดังตารางที่ 5 ขณะที่ผ ลการทดสอบ
สมมติฐานไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับความเครียดในงาน
ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความเครียด
ในงาน
ความเครียดในงาน
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
-.21 **
- ด้านผลตอบแทน
-.18 **
- ด้านกระบวนการ
-.20 **
- ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-.10
- ด้านข้อมูลข่าวสาร
-.20**
** p < .01
สมมติฐานที่ 5 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงาน ผล
การทดสอบสมมติฐ านพบว่า ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครั ว มีความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บ
ความเครียดในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = . 52; p < .01) เมื่อพิจารณาความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทางาน และบทบาทการทางานขัดขวาง
บทบาทครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (r = .43, r = .52 ตามลาดับ
โดยที่ p < .01) รายละเอียด ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว กั บ
ความเครียดในงาน
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
- บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทางาน
- บทบาทการทางานขัดขวางบทบาทครอบครัว
** p < .01

ความเครียดในงาน
.52**
.43**
.53**

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัว ความเครียดในงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ปรากฏความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้
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1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานเนื่องจาก
การรั บรู้ ความยุ ติ ธรรมในองค์ การเป็ นกระบวนการที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการท างานของพนั กงาน ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Dalal (2005) ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าณ (Meta-Analysis) ของ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุ (antecedent) ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานพบว่าการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านข้อมูล
ข่าวสาร มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่าพนักงานให้ความสาคัญต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
2. ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว สัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ทาให้พนักงานหลีกหนีการทางาน
หรือทางานถดถอยลงเพื่อให้ตนสามารถรักษาสัมพันธภาพของครอบครัวเอาไว้ได้ ซึ่ง ผลการทดสอบ
สมมติฐ านสอดคล้องกับการวิจั ยของนภาภรณ์ อุทัยจรัส รัศมี (2554) และณัฐชนันท์พร ฉายสินธุ์
(2557) ที่พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ความเครียดในงานสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยด้านความเครียด
ในงานเป็นสาเหตุของการต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ ซึ่งกล่าวได้ว่าสภาวะทาง
อารมณ์ของบุคคลสามารถกาหนดการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
ชูชัย สมิทธิไกร (2554) พบว่า ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์และมีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน และกมลวรรณ วันดี (2557) พบว่า ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ในองค์การ (Organizational Misbehavior)
4. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การสัมพันธ์กับความเครียดในงาน พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมี ความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในงาน ซึ่งการรับรู้ความยุติธรรมสามารถ
อธิบายถึงบทบาทของการเป็นปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานได้ ถ้าหากพนักงานได้รับความ
ไม่ยุติธ รรม หรือเกิดปรากฏการณ์ที่รู้ว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมจะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทาให้เกิด
ความรู้ สึ ก เครี ย ดในงานได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Tziner and Sharoni (2014) ที่ พ บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความเครียดในงาน และพบว่าการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การสามารถทานายการเกิดความเครียดในงานได้ ขณะที่ การรับรู้ความยุติธรรม
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงาน อาจะเป็นเพราะพนักงาน
ไม่ได้ให้คุณค่าความสาคัญของการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวสัมพันธ์กับความเครียดในงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ปัจจัยด้านความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความเครียดในงาน ซึ่ง
หากพนักงานมีระดับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวสูงจะทาให้พนักงานเกิดภาวะไม่สมดุลใน
อารมณ์ ห รื อ ความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ งาน (affect) ท าให้ พ นั ก งานเกิ ด ความเครี ย ดในงานที่ สู ง ขึ้ น ได้ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ การศึกษาของ Judge and Colquitt (2004) ที่พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดในงานและมีอิทธิพลต่อการเกิดความเครียดในงาน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาของ Tziner and Sharoni (2014) พบว่า ความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวสามารถทานายการเกิดความเครียดในงานได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. จากศึกษาพบว่าพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับทั้งความเครียดใน
งาน การรั บ รู้ ความยุ ติธ รรมในองค์ การ และความขัด แย้ ง ระหว่ างงานกั บครอบครั ว ซึ่ง องค์ก าร
จาเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารงานโดยเพิ่มการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พร้อมทั้ง ลดระดับ
ความเครียดในการทางานและลดความขัดแย้งทางบทบาทระหว่างงานกับครอบครัว ซึ่งจะช่วยลด
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานได้
2. จากผลการวิจัยพบว่าความขัดแย้งระหว่างานกับครอบครัวสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบั ติงานอยู่ ในระดับ สู ง องค์ก ารควรมี การจัดพื้ นที่ในการทากิจกรรมในการดูแล เอาใจใส่
ครอบครัวของพนักงานในองค์การ เพื่อลดระดับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อทั้งความเครียดใน
งานและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การควรมีการเสริมสร้างระดับของการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการลดระดับความเครียดในงาน และลดระดับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึ ก ษาตั ว แปรจิ ต วิ ท ยาอื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
สภาพแวดล้อมในการทางาน การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความไว้วางใจในองค์การ เป็นต้น
2. ศึกษาด้วยแนวทางการระบุสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน เช่น
การศึ ก ษาด้ ว ยโมเดลเชิง สาเหตุ หรื อ การศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ย้ อนกลั บ เพื่ อ หาสาเหตุ (Ex-post Facto
Research Design) หรือศึกษาด้วยการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research)
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ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันกับองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงานผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสระบุรี
THE RELATIONSHIP AMONG JOY AT WORK, PSYCHOLOGICAL CAPITAL,
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR:
A CASE STUDY OF EMPLOYEES FROM AN AUTO PARTS COMPANY IN SARABURI
PROVINCE
ดวงดาว ชัยต้นเทือก1 ศรีเรือน แก้วกังวาน2 สุเมธ สมภักดี3 และนราเขต ยิ้มสุข4
Duangdaw Chaitonthueak1, Sriruen Kaewkungwal2, Sumate Sompakdee3, and Narakate Yimsook4

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มีวั ตถุป ระสงค์ เพื่อ 1. ศึก ษาระดับ ความสุ ข ในการทางาน ระดั บทุน ทาง
จิ ต วิ ท ยา ระดั บ ความผู ก พั น กั บ องค์ ก ารและระดั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันกับองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานโรงงานผลิตอุตสาหกรรมยาน
ยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี จานวนทั้งสิ้น 1,640 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์
เพียร์สันการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานมีระดับความสุขในการทางาน ระดับทุนทางจิต วิทยา ระดับ
ความผูกพันกับองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง 2. ความสุขใน
การทางานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .454, p < .01) 3. ทุนทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .479, p < .01) 4. ความผูกพันกับองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .364, p < .01) และ 5. ทุนทางจิตวิทยา
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .416, p < .01)
คาสาคัญ
ความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันกับองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
Abstract
The objectives of this research study were as follows: 1. To explore the levels
of joy at work, psychological capital, organizational commitment and organizational
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citizenship behavior, 2. to investigate the relationship between joy at work, positive
psychological capital, organizational commitment and organizational citizenship
behavior. The research samples were 1,640 employees from an auto parts company
in Saraburi province. Questionnaires were used as a research instrument. Statistics
analyzed were percentage, frequency, mean, standard deviation, Pearson’s product
moment correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression.
The findings were revealed as follows: 1. Company employees had high levels
of joy at work, psychological capital, organizational commitment and organizational
citizenship behavior. 2. Joy at work correlated with organizational citizenship behavior
at the significant level of r = .454, p < .01. 3. Psychological capital correlated with
organizational citizenship behavior at the significant level of r = .479, p < .01. 4.
Organizational commitment correlated with organizational citizenship behavior at the
significant level of r = .364, p < .01. 5. Psychological capital correlated with
organizational commitment at the significant level of r = .416, p < .01.
Keywords:
Joy at Work, Psychological Capital, Organizational Commitment,
Organizational Citizenship Behavior
บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อองค์การและการที่องค์การจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้สาเร็จนั้น จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น บุคลากรเหล่านี้
จะต้องมี พฤติกรรรมการทางานที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพ การบริ ห ารทรัพ ยากรมนุษย์ จึ ง
จาเป็นต้องมีการดาเนินการและพัฒนาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง จึงจะส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายและความอยู่รอดขององค์การในระยะยาวต่อไป
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ จาก
มุมมองของเบทแมนและออร์แกน (Bateman & Organ, 1983) ให้ข้อเสนอว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนกลไกทางสังคมขององค์การ ซึ่งไม่ใช่เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงของพนักงาน แต่ยังสามารถช่วยวางรากฐานให้องค์การมีความแข็งแรงและมั่นคงต่อการ
เผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ความสุขในการทางานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงาน โดยความสุ ขในการทางาน คือ อารมณ์ทางบวกที่เกิดจากพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ทาให้มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ในเชิงบวก เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน มีความรู้สึกที่ดีต่องานของตนที่ได้รับมอบหมาย
เกิดความผูกพันในงานของตน และทาให้ตนเองสามารถคงอยู่ในองค์กรต่อไป (Manion, 2003)
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ทุนทางจิตวิทยา เป็นคุณลักษณะทางจิตใจด้านบวกของบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศั กยภาพทางด้านจิตใจ สามารถวัดได้ นามาพัฒนาได้ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการองค์การ จูงใจพนักงานเพื่อสามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ, (Luthan,Yousef
& Avolio, 2007) เป็นตัวเสริมสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานและต่อองค์การ
ความผู กพัน กับ องค์การ (Organizational Commitment) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญใน
การทาความเข้าใจความสั มพัน ธ์ร ะหว่างบุคคลและองค์การ เพื่อบ่งชี้พ ฤติกรรมของพนักงานใน
องค์การ (Mowday, 1982: 27) อัลเลน และเมเยอร์ (Allen & Meyer, 1990) ได้เสนอว่าความผูกพัน
กับองค์การเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่ยึดเหนี่ยวอยู่กับองค์การ
ผู้วิจั ยจึ งเห็น ว่าการศึกษาความสุ ขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา และความผู กพันกับ
องค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนี้ จะทาให้ทราบถึงแนวทางในการวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การในด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวิ จัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ทาการศึกษาความสั มพันธ์ของทุนทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การนั้น ยังมีผู้ทาการศึกษาน้อย และการค้นหาตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีไม่มาก ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาครัง้ นี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุ ขในการทางาน ระดับทุนทางจิตวิทยา ระดับความผู กพันกับ
องค์การและระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันกับ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ความสุขในการทางาน
(Joy at work)
ทุนทางจิตวิทยา

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

(Positive Psychological

องค์การ

ความผูกCapital)
พันกับองค์การ
(Organizational
สมมติฐานการวิ
จัย
Commitment)
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความสุขในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
สมมติฐ านการวิ จั ย ที่ 2 ทุ นทางจิต วิท ยาโดยรวมมีความสั มพั นธ์กั บพฤติก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความผูกพันกับองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
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สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การ
โดยรวม
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานโรงงานผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
หนึ่งในจังหวัดสระบุรี จานวน 1,640 คน จากการคานวณขนาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร โดย
ใช้สูตรการคานวณของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 322 คน ผู้วิจัยทาการสารอง
ข้อมูลการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป็น 340 ตัวอย่าง
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. ความสุขในการทางาน (Joy at work) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวของบุคคล
เป็นอารมณ์เชิงบวก ส่งผลให้มีการแสดงออกมาในเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ทาให้
เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในที่ทางานเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
1.2 ด้านความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การมีความรู้สึกรักและ
ผูกพันกับงาน รับรู้ว่าตนเองมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติงานให้สาเร็จ
1.3 ด้านความสาเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเอง
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับ
ความเชื่อถือ การยอมรับและไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและบุคลากรภายในองค์การ
2. ทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาด้าน
บวกของบุคคลซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไป นาไปสู่พฤติกรรมองค์การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) หมายถึง
การมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะกระทาภารกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
2.2 ด้ า นความหวั ง ในการท างาน (Hope) หมายถึ ง การมี ค วามมุ่ ง มั่ น ไปสู่
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถที่จะหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.3 ด้านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง คุณลั กษณะที่ดีทางด้าน
ความคิดของบุคคลต่อความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตนเอง
2.4 ด้านความฟื้นสภาพได้ทางด้านจิตใจ (Resilience) หมายถึง การแสดงออก
ถึงความยืดหยุ่นทางอารมณ์ เมื่อต้องเผชิญปัญหาและสามารถปรับตัวคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
3. ความผู กพัน กับองค์การ (Organizational Commitment) ทัศนคติ ความคิดและ
พฤติกรรมในการทางานของพนักงานที่มีต่อองค์การ การอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เกิดการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับองค์การต่อไป มี 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้ า นจิ ต ใจ (Affective Commitment) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ผู ก พั น ของ
พนักงานที่มีต่อองค์การ มีความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การต่อไป
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3.2 ด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันกับ
องค์การที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่ของบุคคล
3.3 ด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง จิตสานึกในการ
คงความเป็นสมาชิกของพนักงานกับองค์การ จงรักภักดีต่อองค์การ ยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องพึงกระทา
4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)
หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกมาด้วยความสมัครใจ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การและช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
4.1 ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism) หมายถึง การกระทาที่
ช่วยเหลือผู้อื่นในการทางานด้วยความเต็มใจ
4.2 ด้ า นพฤติ ก รรมการตระหนั ก หน้ า ที่ (Conscientiousness) หมายถึ ง การ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับในการทางานและสนองต่อนโยบายขององค์การ
4.3 ด้า นพฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการอยากมีส่วนร่วมในการดาเนินการขององค์การ
4.4 ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีความอดทนอดกลั้น เมื่อต้องเผชิญต่อปัญหาไม่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
4.5 ด้านพฤติกรรมการคานึงถึ งผู้ อื่น หมายถึง การกระทาที่แ สดงออกถึ งการ
คานึงถึงผู้อื่น ก่อนที่จะดาเนินการตัดสินใจในการทาสิ่งใดคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้กับผู้อื่น
5. พนักงาน หมายถึง พนักงานผู้ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน โรงงานผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสระบุรี โดยพนักงานต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุข
ในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันกับองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยมีแนวทางพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนามาหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) โดยการประเมินของนักศึกษาปริญญาโทและหาค่าอัตราส่ วนความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity Ratio : CVR) ตามสูตรของ (Lawshe, 1975)
2. คานวณหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination Power) นาแบบสอบถามไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 60 คน ทาการวิเคราะห์รายด้านและรายข้อ (Item Analysis) ของ
แบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ โดยใช้ค่าอานาจจาแนก (Discrimination Power) ด้วยวิธีการทดสอบค่าสถิติ
ค่าที (T-Test)(รัตนา ศิริพานิชม, 2553) ตัดข้อคาถามที่มีค่าที (t) ไม่น้อยกว่า 1.75 (p<.05) ขึ้นไป ถือ
ว่าเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้ในการวิเคราะห์
3.การทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) นาข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก
(Discrimination Power) ผ่านเกณฑ์มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวัดค่าคงที่ภายใน
(Internal Consistency) ซึ่ ง ใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (Coefficient Alpha) ข้ อ ค าถามใดที่ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Correlated Item-Total Correlation
: CITC) ต่ากว่า 0.20 ให้ตัดข้อคาถามนั้นออกไปหรือตัดข้อคาถามที่เมื่อตัดข้อคาถามนั้นแล้วจะทาให้
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพิ่มขึ้น โดยค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามจะต้องมีค่าไม่น้อย
กว่า 0.70 โดยแบบสอบถามความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา ความผูกพันกับองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .958,
.932, .745 และ .879 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนิ น การติ ด ต่ อ ประสานงานขออนุ ญ าตเก็ บ แบบสอบถามในองค์ ก าร ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามไปแจกพนักงานและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามแก่พนักงาน เพื่อให้ผลสารวจใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับของตัวแปรที่ศึกษา
2. สถิ ติ เ ชิง อนุ มาน (Inferential Statistic) คื อ ค่ า สหสั ม พัน ธ์ เ พีย ร์ สั น (Pearson’s
product moment correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดย
พบว่าเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 86.2 อายุระหว่าง 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.7 สถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 67.6 การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 91.5 สังกัดหน่วยงาน
ฝ่ายการผลิต 2 คิดเป็นร้อยละ 39.8 พนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 92.3 มีอายุงาน 1 - 5
ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 ระดับเงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.1
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า พนักงานมีระดับความสุขในการทางาน ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก ความผูกพันกับองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (n = 240)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
S.D.
Level
x̅
1. ความสุขในการทางาน
4.29
.394
สูง
2. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
4.23
.426
สูง
3. ความผูกพันกับองค์การ
3.74
.483
สูง
4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
4.12
.403
สูง
หมายเหตุ : การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.60 ต่า, 2.61 – 3.40 ปานกลาง, 3.41 – 5.00 สูง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความสุขในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การโดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสุขในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .454)
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เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสาเร็จในงาน และ
ด้านการเป็นที่ยอมรับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .317, r = .456, r = .410, และ r = .395 ตามลาดับ) รายละเอียด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางานและพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
ความสุขในการทางานโดยรวม
.454 **
- ด้านการติดต่อสัมพันธ์
.317 **
- ด้านความรักในงาน
.456 **
- ด้านความสาเร็จในงาน
.410 **
- ด้านการเป็นที่ยอมรับ
.395 **
หมายเหตุ: p-value คือ Sig (2-tailed) และ ** p < .01
สมมติฐานที่ 2 ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์ ก ารโดยรวม ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาโดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .479)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ด้านความหวังในการทางาน
ด้านการมองโลกในแง่ดี และด้านความฟื้นสภาพได้ทางด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .427, r= .446, r= .462
และ r= .336 ตามลาดับ) รายละเอียด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยรวม
ทุนทางจิตวิทยาโดยรวม
.479 **
- ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถของ
.427 **
ตนเอง
- ด้านความหวังในการทางาน
.446 **
- ด้านการมองโลกในแง่ดี
.462 **
- ด้านความฟื้นสภาพได้ทางด้านจิตใจ
.336 **
หมายเหตุ: p-value คือ Sig (2-tailed) และ ** p < .01
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันกับองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ ดี ข ององค์ ก ารโดยรวม ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ความผู ก พั น กั บ องค์ ก ารโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (r= .364) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านตระหนักหน้าที่ ด้านให้ความร่วมมือ ด้านอดทนอด
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กลั้ น และด้านคานึ งถึงผู้ อื่น อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r = .167, r = .294, r = .243,
r = .375 และ r = .188 ตามลาดับ) รายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับองค์การโดยรวมและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
ความผูกพันกับองค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
.364 **
ด้านให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
.167 **
ด้านตระหนักหน้าที่
.294 **
ด้านให้ความร่วมมือ
.243 **
ด้านอดทนอดกลั้น
.375 **
ด้านคานึงถึงผู้อื่น
.188 **
หมายเหตุ: p-value คือ Sig (2-tailed) และ ** p < .01
สมมติฐานที่ 4 ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การโดยรวม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การ
โดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .416) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการคงอยู่
และด้านบรรทัดฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .530 และ r = .392 ตามลาดับ) โดย
ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจ รายละเอียด ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับความผูกพันกับองค์การ
ทุนทางจิตวิทยาโดยรวม
ความผูกพันกับองค์การ
.416 **
ด้านจิตใจ
.074
ด้านการคงอยู่
.530 **
ด้านบรรทัดฐาน
.392 **
หมายเหตุ: p-value คือ Sig (2-tailed) และ ** p < .01
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสุขในการทางาน ทุนทางจิตวิทยา ความผูกพัน
กับองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถสรุป
และอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ความสุขในการทางานโดยรวม ความสุขในการทางานด้านการติดต่อสัมพันธ์ ความสุขใน
การทางานด้านความรักในงาน ความสุขในการทางานด้านความสาเร็จในงาน และความสุขในการ
ทางานด้านการเป็นที่ยอมรับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม ซึ่ง
ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของวิ ล เลี ย มและเชาว์ (William & Shiaw, 1999), (Calson,
Kacmar, Grzywacz, Tepper & Whitten, 2013) และ อั ญ ชลี ศุ ภ วิ ท ยานั น ท์ (2552) ที่ พ บว่ า
ความสุขในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
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ซึ่งตรงกับแนวคิดของเมเนียน (Manion, 2003) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทางาน
มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านตัวงานหรือลักษณะงาน ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ และ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้ อมในการทางานหรือบรรยากาศขององค์การ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
บุคคล คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน จาก
ผลการวิจัย พบว่า ความสุขในการทางานอาจเกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทีมงานหรือ
องค์การ ที่ทาให้พนักงานเกิดพฤติกรรมอยากให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ รวมไปถึง
พนักงานที่มีพฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น ย่อมจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ช่วยลดเวลาในการ
ดาเนินการบริหารความขัดแย้งได้ การมีความตระหนักหน้าที่ของตนเอง ว่ามีความสาคัญและส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตขององค์การ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ การที่พนักงานมีความอดทนอดกลั้นสูง
จะเพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน และจะมีระดับความสุขในการทางานสูงตามไปด้วย
2. ทุนทางจิตวิทยาโดยรวม ทุนทางจิตวิทยาด้านความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ทุนทางจิตวิทยาด้านความหวังในการทางาน ทุนทางจิตวิทยาด้านการมองโลกในแง่ดีและทุนทาง
จิตวิทยาด้านความฟื้นสภาพได้ทางด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การโดยรวม ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของพิทักษ์ ไทยแก้ว (2557) ผลการวิจัยพบว่า
ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จากผล
การศึกษา แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีทุนทางจิตวิทยานั้น จะเป็นผู้ที่มีความคิดในการมุ่งเป้าหมายไป
ที่การปฏิบัติงาน โดยมีความเชื่อว่า ตนเองนั้นจะสามารถหาแนวทางต่างๆที่จะนาไปสู่เป้าหมายของ
การปฏิบัติงานนั้นได้ และมีแรงจูงใจ ตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางนั้น ด้วยการมองโลกในแง่ดี หรือการคิด
ที่มีรูปแบบ และมีวิธีการในการให้เหตุผล สามารถอธิบายสถานการณ์ต่างๆในแนวทางที่ดี โดยการ
คาดหวังว่า จะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับตนเองในการทางาน อีกทั้ง ยังมีความสามารถ ในการอดทนอด
กลั้น และสามารถปรับอารมณ์ให้คืนสภาพสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรค ความเครียด ความขัดแย้ง ความล้มเหลว ความไม่สะดวกสบาย จนทาให้เกิดความคับข้องใจ
ไม่สบายใจ และสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ เพื่อให้สาเร็จดังที่เป้าหมายได้วางไว้ จะมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งเป็นพฤติกรรมพิเศษที่องค์การไม่ได้คาดหวังหรือมี ข้อ
กาหนดให้ปฏิบัติ และเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายต่อไป
3. ความผูกพันกับองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรัญญา ไชยศร (2556) พบว่า ความผูกพันกับ
องค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งสอดคล้อง
กับนฤเบศร์ สายพรหม (2548) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยบุคคลที่มีความผูกพันกับองค์การเป็นผู้ที่มีความ
ต้องการอยู่กับองค์การต่อไป เพราะเห็นว่าองค์การการให้ความช่วยเหลือตน ให้ประโยชน์แก่ตนเอง
และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงต้องการผลตอบแทนจากองค์การ แต่พฤติกรรมตาม
บทบาทหน้าที่ อาจไม่มีความยืดหยุ่นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมบทบาทพิเศษ
ตามความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้องค์การมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรม
บทบาทพิเศษนี้ก็คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีของ
องค์การด้านพฤติกรรมการตระหนักหน้าที่ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือและด้านพฤติกรรมการ
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คานึงถึงผู้อื่น อาจเนื่องมาจาก มีตัวแปรอื่นๆที่อาจส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การด้านจิตใจ กล่าวคือ
การที่องค์การมีการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น มีระบบการบริหารการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงานที่ชัดเจน การจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีและการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ จะทาให้พนักงานมีความสุขในการทางาน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การ
ด้านจิตใจ ทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกยึดมั่นและผูกพันกับองค์การและมีความรู้สึกว่า ควรอยู่กับ
องค์การต่อไป
4. ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การโดยรวมซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนารีรัตน์ เอี่ยมตั้งพาณิชย์ (2555) และลาซันและลูธานส์ (Larson &
Luthans, 2006) ที่พบว่า ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันกับองค์การ
โดยรวม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่พนักงานมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ความหวังใน
การทางาน การมองโลกในแง่ดีและความฟื้นสภาพได้ทางด้านจิตใจ ทาให้พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะใช้ความสามารถของตนทางานนั้นให้ส าเร็จ โดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการ
ทางานนั้นสาเร็จ อีกทั้งการมองโลกในแง่ดีทาให้สามารถมองทุกอย่างในเชิงสร้างสรรค์และสามารถ
เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะอยู่กับองค์การต่อไป นอกจากนี้ จากผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับองค์การ
ด้านจิตใจ อาจเนื่องมาจากการที่พนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี ซึ่งเป็นช่วง
อายุงานที่น้อยมากสาหรับการทางาน จึงทาให้พนักงานยังขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็ นส่วน
หนึ่งขององค์การ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. องค์การควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความผูกพันกับองค์การ โดยเฉพาะด้านจิตใจ
เช่ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานรู้ สึ ก ถึ งความเป็ น สมาชิก ในองค์ ก ารและกระตุ้ น ให้
พนักงานเข้ามามีส่ วนร่ วมมากๆกับสิ่งที่องค์การดาเนินการอยู่ ยกตัว อย่างเช่น กิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจาปี และงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ เป็นต้น เมื่อพนักงานมี
ความผูกพันกับองค์การ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การแล้ว ก็จะ
ทุ่มเท แรงกายแรงใจอย่างสุดกาลังความสามารถในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
2. ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขในการทางานอยู่ในระดับสูง หากแยกเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการเป็นที่ยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุน้อย ระหว่าง 25-30 ปีและ
มีอายุงานน้อย ระหว่าง 1- 5 ปี ซึ่งพนักงานยังขาดประสบการณ์และความมั่นใจในความรู้และทักษะ
ของตนเอง ดังนั้น องค์การควรสร้างเวทีให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเอง ด้วยการใช้
กิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆที่พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และองค์การควรส่งเสริมให้พนักงาน
กล้าคิด กล้าพูดและกล้าเสนอแนะ เน้นการนาความรู้และทักษะมาใช้ในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยการ
จัดกิจกรรมให้พนักงานเสนอความคิดพัฒนาด้านนวัตกรรมใหม่ๆและปรับปรุงการทางานด้านต่างๆ
เช่น ความปลอดภัยในการทางาน ลดต้นทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์และ สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เป็นต้น มีการชมเชยและมอบรางวัลเพื่อเป็นกาลังใจให้แก่พนักงานที่เสนอความคิดเห็นแล้ว
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในความรู้ความสามารถของ
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ตนเอง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการแสดงศั ก ยภาพของตนเองออกมาให้ ผู้ อื่ น เห็ น เกิ ด การเรี ย นรู้
แลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนนาไปสู่ การเป็นที่ยอมรับของผู้ ร่ว มงานใน
องค์การต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การเพิ่มเติม เช่น การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทางาน เป็นต้น
2. ควรมีการนาไปศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบในกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันและนาไปพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การตระหนั ก และค านึ ง ถึ ง โทษการกระท าผิ ด กฎหมายของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษ
การกระทาผิดกฎหมายของนักศึกษา โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีมาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
และศึกษาความสั มพัน ธ์ ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยทาการศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นั ก ศึ กษามหาวิ ท ยาธรรมศาสตร์ ในระดั บ ชั้ น ปริญ ญาตรี วิท ยาเขตรังสิ ต จานวน 404 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยการนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาตั้ง
เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการตั้งคาถามในแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
โดยที่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ในชีวิตประจาวัน และตอนที่ 2 การสอบถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักและคานึงถึงการกระทา
ผิดกฎหมาย โดยผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการ
กระทาผิดกฎหมายนั้นได้แก่ การขัดเกลาทางสังคม การทาตามระเบียบที่กาหนด การมีผู้มีอานาจ
กาหนดความ การมีส ถานการณ์ บั งคั บ การลงโทษ ตามล าดั บ จึงจะเห็ น ได้ ว่า เพี ยงแต่ โทษทาง
กฎหมายอาจไม่ได้เป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจเลือกกระทาหรือไม่กระทาผิดกฎหมาย แต่มีปัจจัย
อื่น ๆ ที่มีผลต่อการคานึงถึงโทษ
คาสาคัญ
ตระหนัก คานึง กฎหมาย
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ABSTRACT
The research study about the awareness and consideration of breaking the
law of Thammasat University students is aimed to investigate the factors that
influence the awareness and consideration of the university students. A conceptual
framework and relationship among various variables of the current study were
defined from reviewing literatures and theoretical concepts. The research samples
comprise 404 undergraduate students from Thammasat University, Rangsit
Campus.The research tools to collect the data are questionnaires. Independent and
dependent variables employed in the questionnaires were analyzed and defined
from relevant theories with the 0.95 reliability level. The questionnaire is divided into
2 parts: Part 1 is a measurement of general knowledge about general law in daily life
and part 2, surveying about factors that affect to awareness and consideration of
breaking the law. The results of the study were found that factors which influence to
the awareness and consideration of breaking the law are socialization, doing
according to the specified regulations, having authority, a forced situation and
punishment respectively. Therefore, only level penalties may not be an important
factor in deciding whether to commit illegal actions. But there are other factors that
affect students’ awareness of punishments.
Keywords
Awareness, Consideration, Law
ความสาคัญของปัญหา
ในสั ง คมที่ มี ค นอยู่ ร วมกั น นั้ น มี ก ารก าหนดกฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ ข อง
ประชาชนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี แต่ยังคงปรากฏการละเมิดกฎหมายอยู่ทั้งที่มี
การกาหนดโทษ และเพิ่มอัตราโทษอยู่สม่าเสมอเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ระหว่างปัจเจก
บุคคล
ทั้งนี้การกาหนดโทษไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะมีผลต่อการตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย จึงนาสู่ก ารวิจัยในครั้งนี้ในการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตระหนักและคานึงถึงการกระทาผิดกฎหมาย
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โดยที่การจะมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมในระดับมหภาคได้นั้น ควรจะเริ่มต้นจากสังคมย่อย ผู้วิจัย
จึ งได้ ส นใจท าการศึ ก ษาในระดั บ มหาวิท ยาลั ย ภายในมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ด้ ว ยเพราะวั ย
นักศึกษาเป็ นช่วงวัยที่กาลังจะเข้าสู่สังคมใหญ่ และการได้รับการขัดเกลาในช่วงวัยนี้ยังคงสามารถ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มการกระทาผิดภายในสังคมได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมายมาเป็นเวลานาน หากผลวิจัย ปรากฏว่านักศึกษาขาดความรู้และการ
ตระหนักถึงผลการกระทาผิดกฎหมาย ทางมหาวิทยาลัยจะได้ทาการจัดการกับ ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้อย่างทันท่วงที
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
จากการที่สังคมได้กาหนดกฎหมายเพื่อควบคุมและสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมนั้น มี
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลให้นักศึกษาตระหนักและคานึงถึงผลของกฎหมาย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้เครื่องมือใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามที่มาจากการนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยมาตั้งเป็นคาถามที่มีตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และตรงกับทฤษฎีที่
นาประกอบการวิจัย โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย ใช้การ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น 95 % สู่แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยคาถาม 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นการวัดความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ตอนที่ 2 การสอบถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักและคานึงถึงการกระทาผิดกฎหมาย
ผู้วิจัยศึกษาการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมายของนักศึกษาโดยการใช้
แบบสอบถาม 404 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในจานวนคณะ
ทั้งสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ต้องมีครบทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ผู้วิจัยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มประชากรแบบ “การสุ่มอย่างง่าย” โดยการจับฉลาก
การกาหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตร Taro Yamane โดยมีระดับค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95%
และค่าความคลาดเคลื่ อนเท่ ากั บ 5 % จากจานวนนักศึกษาทั้ งหมด 25,107 คน นั้ นจาเป็ นต้อ ง
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กาหนดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจานวน 394 คน เมื่อหาอัตราส่วนอย่างต่าได้ผลของกลุ่มตัวอย่างได้
กลุ่มตัวอย่างดังนี้ จานวนทั้งหมด 404 คน เป็นเพศชาย 120 คนและเพศหญิง 284 คน คณะ 14
คณะ แบ่งเป็นสายสังคมศาสตร์ 7 คณะ และ สายวิทยาศาสตร์ 7 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จานวน
24 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 42 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จานวน 28 คน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน 34 คนคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จานวน 36 คน คณะ
ศิลป์ศาสตร์ จานวน 36 คน คณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 24 คน คณะสหเวชศาสตร์ จานวน 22 คน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์จานวน 24 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 18 คน คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จานวน50 คน คณะแพทย์ศาสตร์ จานวน 22 คน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จานวน
20 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 คน
ในส่วนของการวัดผลแบ่งเป็น 2 ส่วนตามส่วนของแบบสอบถาม คือ
ส่วนที่ 1 การวัดค่าความเข้าใจกฎหมาย จากการใช้แบบสอบถามในส่วนของการวัดความ
เข้าใจ มีการให้ค่าคะแนน ดังนี้ ถูกต้อง = 1 คะแนน ผิด = 0 คะแนน ไม่แน่ใจ = 0 คะแนน แล้วทา
การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกั บตัวแปรเพศ คณะ
และชั้นปี โดยการใช้สูตร One-Way Onova
ส่ ว นที่ 2 การหาค่ าปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตระหนั ก และค านึ งถึงโทษการกระท าผิ ด
กฎหมาย เพื่อหาลาดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึง อีกทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษกระทาผิดกฎหมาย กับตัวแปรเพศ คณะ
ชั้นปี โดยใช้การคานวณแบบ Pearson Chi-Square
หลั งจากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม SPSS นั้ น จึ ง ท าการน าข้ อ มู ล มา
อภิปรายผล ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ โดยมีการอภิปรายผลเป็น 3 ส่วน คือ การ
อภิปรายผลความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเพศ คณะ ชั้นปี กับ ความรู้ความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปรายผลปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตระหนั ก และค านึ ง ถึ ง โทษการกระท าผิ ด กฎหมาย และการอภิ ป รายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ คณะ ชั้นปี กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษ
การกระทาผิดกฎหมาย
ผลการวิจัย
หลังจากการดาเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลจากการแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปทา
การวิเคราะห์ ด้ วยโปรแกรมคานวณสถิติ SPSS เพื่อ หาระดับ ความถี่ และวิเคราะห์ ความสั มพั น ธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ โดยทาการวิเคราะห์ตามส่วนของแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ในส่วนของความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ด้านการวัดความเข้าใจมีการให้
ค่าคะแนน ดังนี้
ถูกต้อง = 1 คะแนน
ผิด = 0 คะแนน
ไม่แน่ใจ = 0 คะแนน
โดยจากการวัดคะแนนจากกลุ่ มเป้ าหมายทั้งหมด คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนอยู่ที่ 4.90 คะแนน
จากระดับคะแนนในการวัดค่าความเข้าใจ สามารถแปรผลตามระดับคะแนนได้ ดังนี้
0 – 4 คะแนน = มีความเข้าใจน้อย
5 – 7 คะแนน = มีความเข้าใจปานกลาง
8 – 10 คะแนน = มีความเข้าใจมาก
ตารางที่ 1 ระดับความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ระดับความเข้าใจ
ความถี่
ร้อยละ
เข้าใจน้อย
149
36.9
เข้าใจปานกลาง
239
59.2
เข้าใจมาก
16
4.0
รวม
404
100.0
จากตาราง แสดงให้เห็นว่าระดับความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ระดับ
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับเข้าใจปานกลางที่ 239 คน ร้อยละ 59.2 เข้าใจน้อย 149 คน ร้อยละ 36.9 และเข้าใจ
มาก 16 คน ร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ตารางแจกแจงระดับความเข้าใจตามรายคณะ
คณะ
เข้าใจน้อย เข้าใจปานกลาง
นิติศาสตร์
7
14
ศิลปกรรมศาสตร์
16
24
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
7
18
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13
20
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
13
23
ศิลปศาสตร์
16
19

เข้าใจมาก
3
2
3
1
0
1

รวม
24
42
28
34
36
36
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คณะ
สหเวชศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
แพทยศาสตร์
ทันตกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
รวม

เข้าใจน้อย
9
9
9
6
17
13
6
8
149

เข้าใจปานกลาง
12
15
14
18
32
9
12
9
239

เข้าใจมาก
1
0
1
0
1
0
2
1
16

รวม
22
24
24
24
50
22
20
18
404

จากตารางแสดงให้ เห็ นถึงการกระจายของระดับความเข้าใจของแต่ละคณะ โดยระดับ
เฉลี่ยอยู่ที่ ระดับความเข้าใจปานกลาง และในระดับความเข้าใจมากในลาดับที่มากที่สุด อยู่ที่ 3 คน
ใน 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ในส่วนของปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิ ดกฎหมาย
สามารถเรียงลาดับผลได้ ดังนี้ การขัดเกลาทางสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 38.4 มีค่าเฉลี่ ย
4.02 และมีค่า S.D ของการขัดเกลาทางสังคมมีค่า .901 แสดงให้เห็นถึงการเกาะกลุ่มของการตอบ
คาถาม การทาตามระเบียบที่กาหนด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าร้อยละ 41.2 มีค่าเฉลี่ย 4.02 และมี
ค่า S.D. 1.072 ซึ่งมีการกระจายของคาตอบที่มากกว่าการขัดเกลาทางสังคม การมีผู้มีอานาจกาหนด
อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 41.4 มีค่าเฉลี่ย 3.97 ความคาดหวัง อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 42.6
มีค่าเฉลี่ ย 3.79 การมีส ถานการณ์ บังคับ อยู่ในระดับมาก มีค่ าร้อยละ 36.8 มีค่าเฉลี่ ย 3.70 การ
ลงโทษ อยู่ ในระดับ มาก มี ค่าร้ อยละ 32.2 มี ค่าเฉลี่ ย 3.69 การมีธุระเร่งด่ว น อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.61 อิทธิพลของคนรอบข้าง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 การเลือกผลประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44 และการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.43 โดยสามารถสรุปได้ดังตาราง
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ลาดับผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมาย
ปัจจัย
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
การขัดเกลาทางสังคม
มาก
4.02
การทาตามระเบียบที่กาหนด
มากที่สุด
4.02
การมีผู้มีอานาจกาหนด
มาก
3.97
ความคาดหวัง
มาก
3.79
การมีสถานการณ์บังคับ
มาก
3.70
การลงโทษ
มาก
3.69
การมีธุระเร่งด่วน
มาก
3.61
อิทธิพลของคนรอบข้าง
มาก
3.57
การเลือกผลประโยชน์
มาก
3.44
การรับรู้
มาก
3.43
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐาน
จากตารางที่ 1 ตารางแสดงให้เห็นว่าระดับความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับเฉลี่ยอยู่ที่ระดับเข้าใจปานกลางที่ร้อยละ 59.2
จากตารางที่ 2 ตารางแจกแจงความเข้าใจกฎหมายตามรายคณะอย่างละเอียดแสดงให้เห็น
ว่า ไม่ใช่เพียงคณะนิติศาสตร์เท่านั้นที่จะมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่มากกว่า แต่ระดับความ
เข้าใจมีการเฉลี่ยกันไปในแต่ละคณะ แต่ทั้งนี้การเข้าใจในความรู้ กฎหมายไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่มีผล
ต่อการตระหนักเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ดังในวิจัยนี้
ในส่วนของคู่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กับตัวแปรเพศ คณะ ชั้นปีที่มีการคานวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธี One-Way Onova ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ผลปรากฏว่าเพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ในความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับ
ความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ผลปรากฏว่าชั้นปีไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจใน
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับ กฎหมาย ในความสัมพัน ธ์ระหว่างคณะกับความเข้าใจในความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ กฎหมาย ผลปรากฏว่า คณะไม่มีความสั มพันธ์กับความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย กล่ าวโดยสรุป คือ ตั วแปรเพศ คณะ และชั้ นปี ไม่มี ผ ลต่อความเข้าใจในความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือ โดยทั่วไปแล้วในระดับอายุที่เพิ่มมากขึ้น ประสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้น และในตัวแปรคณะที่กลุ่มเป้าหมายมีทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสาย
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สั งคมศาสตร์ ผลไม่แตกต่างกั น ทั้ งที่ส ายสั งคมศาสตร์จะมีการเรียนเนื้อหาในประเด็นกฎหมายที่
มากกว่า โดยเฉพาะการที่ในกลุ่ มเป้าหมายมีคณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
โดยตรง แต่ผลวิจัยปรากฏว่าไม่แตกต่าง
อภิปรายผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมาย
ผลการวิจั ย จากตารางที่ 3 สามารถอภิ ป รายผลการวิจั ย ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การการ
ตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมายได้ดังนี้
1) ปัจจัยการขัดเกลาทางสังคม โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ การศึกษารายวิชาวิจัย
หรือการทาเล่มรายงาน ทาให้นักศึกษาตระหนักและคานึงถึงโทษการคัดลอกงานผู้อื่นโดยไม่ใส่อ้างอิง
มีผลการตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ ร้อยละ 38.4 มีค่าเฉลี่ย 4.02 สอดคล้องกับทฤษฎีการขัดเกลา
ทางสังคม ที่กล่าวว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมมีผลทาให้บุคคลมีบุคลิกภาพ
ตามแนวทางที่สังคมต้องการ องค์กรที่เป็นส่วนขัดเกลาทางสังคม ได้ แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา
กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ และสื่อต่าง ๆ (มงคล หวังสุขใจ และคณะ, 2548, น.63-64)
อ้างอิงจากคาถามเห็นได้ว่า การได้รับการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม
เป็นไปตามที่สังคมต้องการ กล่าวคือ การขัดเกลาทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการคานึงและตระหนักใน
การกระทาผิดกฎหมาย
2) ปั จ จั ย การท าตามระเบี ยบที่ กาหนด โดยใช้ค าถามในการวิจัย คือ การที่ มีด่ าน
ตารวจทาให้ท่านสวมหมวกกันน็อคหรือคาดเข็มขัดนิรภัย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าร้อยละ 41.2 มี
ค่าเฉลี่ย 4.02 สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒ นาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ที่กล่าวว่า บทบาททาง
สังคมของแต่ละคนจะเป็นไปในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับพัฒ นาการจริยธรรม ซึ่งในระดับมีจริยธรรม
อย่างมีกฎเกณฑ์ โดยบุ คคลน ากฎเกณฑ์มากาหนดความถูกต้อง โดยสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ เช่น
ระเบียบ กฎหมาย (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2547, น.142-143)
นาไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย และหากพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อคาถาม คือ การ
สวมหมวกกันน็อคเป็นการกระทาตามกฎหมาย และหากมีด่านตารวจซึ่งมีอานาจในการตัดสินตาม
กฎหมาย ทาให้บุคคลจะเกรงกลัว แสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่ถูกกาหนดไว้นั้น
3) ปัจจัยการมีผู้มีอานาจกาหนด โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ หากมีเจ้าหน้าที่ตารวจ
อยู่ใกล้เคียงเป็นผลให้ท่านเลือกปฏิบัติตามกฎจราจรมากกว่าเดิม อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 41.4 มี
ค่าเฉลี่ย 3.97 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ตามปัจจัยผู้มีอานาจ
กาหนด ที่กล่าวว่า ในระดับก่อนมีจริยธรรมอย่างเป็นเหตุเป็นผล คือ พฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับผู้มีอานาจ
กาหนด (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2547, น.142-143)
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และหากพิจารณาจากข้อคาถามจะทาให้เห็นได้ว่า หากมี เจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งเป็นผู้มี
อานาจในการจับกุมตามกฎหมายนั้นมีผลต่อการคานึงและตระหนักในการกระทาผิดกฎหมาย
4) ปัจจัยความคาดหวัง โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ ความคาดหวังว่าจะข้ามถนนได้
ทันเวลาเร่งรีบมีผลต่อการเลือกข้ามหรือไม่ข้ามสะพานลอยในเวลาที่มีรถน้อย อยู่ในระดับมาก มีค่า
ร้ อ ยละ 42.6 มี ค่ า เฉลี่ ย 3.79 สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ค วามคาดหวัง ที่ ก ล่ า วว่า มนุ ษ ย์ ตั ด สิ น ใจท า
พฤติกรรมหนึ่ง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในตัวเขา
เองและแรงผลักดันนั้นเกิดจากสิ่งแวดล้อม (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546, น.177-178)
หากพิจารณาจากคาถาม คือคาดหวังจะได้ข้ามถนนทันเวลาเร่งรีบนั้นมีผลต่อการเลือก
ข้ามสะพานลอยเวลามีรถน้อย ซึ่งเป็นแรงผลักดันภายในตัวบุคคล ดังนั้นความคาดหวังจึงเป็นปัจจัย
การคานึงและตระหนักในการกระทาผิดกฎหมาย
5) ปั จจั ย การมีสถานการณ์ บังคับ โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ การที่ไม่ส ามารถให้
ผู้ปกครองเซ็นชื่อให้ได้ทาให้จาเป็นต้องเซ็นชื่อแทนผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 36.8 มี
ค่าเฉลี่ย 3.70 สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทาทางสังคม ที่กล่าวว่า เหตุผลในการ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อและความไม่เชื่อ ซึ่ งในกรณีนี้สอดคล้องกับปัจจัยผลักดัน
(Push Factors) ซึ่งได้แก่การถูกบังคับ (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2549, น.315-317)
หากพิจารณาตามข้อคาถาม การมีสถานการณ์บังคับนั้นจึงเป็นเป็นปัจจัยการคานึงและ
ตระหนักในการกระทาผิดกฎหมาย
6) ปัจจัยการลงโทษ โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ การเพิ่มโทษปรับสูงขึ้นเป็น 10,000
บาทมีผ ลต่อการเลื อกข้ามทางม้าลายมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก มีค่าร้อยละ 32.2 มีค่าเฉลี่ ย 3.69
สอดคล้ องกับ ทฤษฎี ก ารวางเงื่อ นไขการกระท า (Operant Conditioning Theory) ในปั จจั ยการ
ลงโทษ (Punishment) คื อการให้ ตัว เสริม แรงลบเพื่ อลดพฤติกรรมนั้ น ๆ (สุ ภ าพรรณ โคตรจรัส ,
2525, น.61-64)
จากผลการตอบข้อคาถามจะเห็นได้ว่าการเพิ่มโทษเป็นปัจจัยการคานึงและตระหนักใน
การกระทาผิดกฎหมาย
7) ปัจจัยการมีธุระเร่งด่วน โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ การมีธุระเร่งด่วนมีผลต่อการ
เลือกปฏิบั ติตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 44.1 มีค่าเฉลี่ย 3.61 สอดคล้องกับทฤษฎี
ทางเลือก ที่กล่าวว่า การกระทาความผิดหลายครั้งเกิดจากการรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจ โดยมนุษย์
จะทาการชั่งน้าหนักตัดสินใจ เพื่อเลือกผลที่พึงพอใจที่สุดแล้วเลือกทาพฤติกรรมนั้น (สุดสงวน สุธีสร,
2545, น.30)
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หากพิจารณาจากคาถาม การมีธุระเร่งด่วนเป็นเป็นสภาวะที่ทาให้มนุษย์ต้องตัดสินใจ
ระหว่างผลประโยชน์ แ ละโทษที่ จ ะได้ รับ ท าให้ ปั จจั ย การมี ธุระเร่งด่ ว นเป็ น ปั จจั ย การค านึ งและ
ตระหนักในการกระทาผิดกฎหมาย
8) ปัจจัยอิทธิพลของคนรอบข้าง โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ การตัดสินใจของเพื่อน
รอบข้างมีผลต่อตัดสิน ใจข้ามหรือไม่ข้ามทางม้าลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 4.23 มีค่าเฉลี่ ย
3.57 สอดคล้องกับทฤษฎีระบบ กล่าวว่า ในระบบหนึ่ง ๆ มีระบบย่อยที่ทาหน้าที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การทางานของกลุ่มก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนั้น
ด้วย (จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น, 2549, น.124-126)
หากพิ จ ารณากับ ข้ อค าถาม คื อ อิท ธิพ ลของบุ คคลรอบข้างที่ มี อิท ธิพ ลต่อ การเลื อ ก
กระทาตามกฎหมาย จึงทาให้ปัจจัยอิทธิพลของบุคคลรอบข้างเป็นปัจจัยการคานึงและตระหนักใน
การกระทาผิดกฎหมาย
9) ปัจจัยการเลือกผลประโยชน์ โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ การเร่งรีบไปสอบมีผลต่อ
การเลือกจะจอดรถในที่ห้ามจอด อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 37.0 มีค่าเฉลี่ย 3.44 สอดคล้องกับ
ทฤษฎีทางเลือก ที่มนุษย์จะมีการตัดสินใจเลือกระหว่างผลประโยชน์และโทษที่ได้รับและเลือกในสิ่งที่
คุ้มค่ามากที่สุด (สุดสงวน สุธีสร, 2545, น.30)
ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อคาถาม จะเห็นได้ว่าการเร่งรีบไปสอบเป็นผลประโยชน์ของ
บุคคลที่หากทาการจอดรถในที่ห้ามจอดเพื่อตอบสนองผลประโยชน์อาจทาให้ได้รับโทษจากการฝ่าฝืน
จึงขึ้นอยู่กับว่าบุคคลจะเลือกผลประโยชน์หรือคานึงถึงโทษมากกว่า จึงทาให้ปัจจัยอิทธิพลของบุคคล
รอบข้างเป็นปัจจัยการคานึงและตระหนักในการกระทาผิดกฎหมาย
10) ปัจ จัยการรับรู้ โดยใช้คาถามในการวิจัย คือ การรับรู้ความแตกต่างเรื่องอานาจ
หน้าที่ระหว่างตารวจกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎจราจร อยู่
ในระดั บ มาก มี ค่ า ร้ อ ยละ 40.0 มี ค่ า เฉลี่ ย 3.43 สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ ที่ ก ล่ า วว่ า การ
ตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย์นั้น จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถ
ในการแปลความหมายของสภาพนั้น (นพมาศ ธีรเวคิน, 2542, น.91)
ซึ่งหากพิจ ารณาจากข้อคาถาม การรับ รู้ความแตกต่างในอานาจระหว่างตารวจซึ่งมี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีผลต่อการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมาย
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การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ คณะ ชั้นปี กับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงโทษการกระทาผิดกฎหมาย
1. ความสัม พั น ธ์ ระหว่า งเพศกับ ปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการตระหนั ก และค านึ งถึงโทษการ
กระทาผิดกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการคาดหวังผลลัพธ์ จากผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเพศกับปัจจัยการคาดหวังผลลัพธ์ ผลคือ เพศมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการคาดหวัง
ผลลัพธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมาย กล่าวคือ เพศหญิงและ
เพศชายมีความคาดหวังผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน ภายใต้คาถามการวิจัย ความคาดหวังความรวดเร็วใน
การเดินทางหากไม่มีรถจานวนมากทาให้ท่านเชื่อว่าการฝ่า ฝืนไฟจราจรเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ซึ่งหาก
พิจารณาตามทฤษฎีความคาดหวังแล้วนั้น มนุษย์นั้นใช้ปัญญาในการตัดสินใจว่าจะกระทาพฤติกรรม
หนึ่งๆ ด้วยมีความคาดหวังผลลัพธ์ภายหลังจากแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว แต่ด้วยปัจจัยเพศเป็นส่วน
หนึ่งที่มีผลต่อการเลือกเสี่ยง ทาให้ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเพศชายและเพศ
หญิง ซึ่งสอดคล้องกับ บทความวิชาการ บทบาททางเพศ: ในทัศนะของนักจิตวิทยา โดย ดุลยา จิต
ตะยโศธร (2551) ปรากฏว่า ความคาดหวังของสังคมมีผลต่อพัฒนาการด้านบทบาททางเพศของเด็ก
โดยสั งคมมีค วามคาดหวังต่อพฤติก รรมของเด็ก ชายและเด็ กหญิ ง แตกต่ างกัน พบว่าแต่ ล ะสั งคม
วัฒนธรรมจะมีความคาดหวังในเรื่องบทบาททางเพศของบุคคลที่คล้ายคลึงกันพอสมควร กล่าวคือ
วัฒนธรรมในด้านการเชื่อฟังจะเน้นให้เด็กหญิงเชื่อฟังมากกว่าเด็กชาย ซึ่งทาให้เพศชายจะมีลักษณะ
เลือกความเสี่ยงมากกว่า
- ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพศกั บ การมี ผู้ มี อ านาจก าหนด จากผลการทดสอบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรเพศกั บ ปั จ จั ย การมี ผู้ มี อ านาจก าหนด ผลลั พ ธ์ ผ ลคื อ เพศไม่ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยการมีผู้มีอานาจกาหนดที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทา
ผิดกฎหมาย กล่าวคือ เพศหญิงและเพศชายมีความเกรงกลัวผู้มีอานาจไม่ต่า งกัน ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ระหว่างคณะ และ ชั้นปี กับปัจจัยการมีผู้มีอานาจกาหนดนั้น ปัจจัยคณะและชั้นปี ไม่มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยการมีผู้มีอานาจกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาบตารวจปัญญา จันทรสุขโข (2556)
ได้ ศึกษาเรื่อ ง ปั จ จั ย ที่มี ความสั ม พัน ธ์ต่อ การกระท าผิ ด กฎจราจรของผู้ ขับ ขี่รถจักรยานยนต์ พบ
ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา กับปัจจัยด้านพฤติกรรม
การขับขี่ ได้แก่ การไม่เห็นเจ้าพนักงานตารวจจราจร เมาสุรา ความรีบร้อน เป็นปัจจัยที่ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ กล่ า วคื อ ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คล กั บ การมี ผู้ มี อ านาจหรื อ เจ้ า พนั ก งานต ารวจ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน
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2. ความสัมพั น ธ์ ระหว่างชั้น ปี กับ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตระหนั กและค านึงถึงโทษการ
กระทาผิดกฎหมาย
- ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชั้ น ปี กั บ การขั ด เกลาทางสั ง คม จากผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชั้นปีกับปัจจัยการขัดเกลาทางสังคม ผลคือ ชั้นปีมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
การขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตระหนักและคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมาย กล่าวคือ
ชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 ได้รับอิทธิพลจากการขัดเกลาทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน ภายใต้คาถามการวิจัย
คือ การศึกษารายวิช าวิจัย หรื อการทาเล่ มรายงาน ท าให้ นักศึกษาตระหนักและคานึงถึงโทษการ
คัดลอกงานผู้อื่นโดยไม่ใส่อ้างอิง ซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคมแล้วนั้น การขัด
เกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมมีผลทาให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการซึ่ง
ผ่ า นองค์ ก รขั ด เกลา เช่ น สถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ งหากพิ จ ารณาจากค าถามจะเห็ น ได้ ว่ า การได้ รั บ
การศึกษาในรายวิชาวิจัย หรือการทาเล่มรายงานจะทาให้ บุคคลตระหนักถึงการให้ อ้างอิงงานของ
บุคคลอื่นมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยปัจจัยชั้นปีเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการได้รับการขัดเกลา เนื่องจากชั้นปีที่ 4
อาจได้รับการขัดเกลามาเป็นระยะเวลาที่นานกว่า ชั้นปี 1 2 และ 3 ทาให้ผลการทดสอบแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างชั้น ปี ที่ 1 2 3 และ 4 ซึ่งการสร้างพฤติกรรมผ่ านการขัดเกลาทางสั งคม
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี พุกชาญค้า (2547) ที่ศึกษาการศึกษาเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนา
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นของโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏว่า รูปแบบการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้นักเรียนควรเน้นวิธีการพัฒนามากกว่าปรัชญา โดยการทากิจกรรม ฝึกปฏิบัติจริง
- ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับค่านิยม จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรชั้นปีกับปัจจัยค่านิยม ผลคือ ชั้นปีไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตระหนัก
และคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมาย กล่าวคือ ชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 ได้รับอิทธิพลจากค่านิยม
เหมือนกัน ภายใต้คาถามการวิจัย คือ เมื่อคนจานวนมากในมหาวิทยาลัยโพสต์ในประเด็นการเมือง
และความมั่นคงของประเทศ มีผลต่อการโพสต์ของท่าน ซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีทฤษฎีการกระทา
ทางสังคมแล้วนั้น การกระทาใด ๆ ของมนุษย์ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) บุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคล (Personality) 2) ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ (Social System) และ 3)
ระบบวัฒนธรรม (Culture) โดยวัฒนธรรมจะเป็นตัวกาหนดความคิดและความเชื่อของบุคคลในสังคม
นั้ น รวมถึงค่านิ ย มของสั งคมนั้ น ๆ ด้ ว ย ซึ่งหากพิ จารณาจากคาถามจะเห็ น ได้ ว่า การที่สั งคมใน
มหาวิท ยาลั ย นั้ น ๆ มี ค่านิ ย มในการวิพ ากษ์ วิจารณ์ จะส่ งผลต่ อพฤติก รรมและการตระหนั ก และ
คานึงถึงกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นปัจจัยชั้นปีอาจมีผลต่อการเลือกแสดงพฤติกรรม อาจด้วยวุฒิ
ภาวะ แต่จากผลของความสัมพันธ์ปรากฏว่า ชั้นปีไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยค่านิยมนั้น อาจด้วย
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ค่านิยมมีผลต่อพฤติกรรมคนอย่างทั่วถึง ทาให้ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชั้น
ปีที่ 1 2 3 และ 4
3. ความสัมพั น ธ์ระหว่างคณะกับ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตระหนั กและค านึ งถึงโทษการ
กระทาผิดกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับการลงโทษ จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่ าง
ตัวแปรคณะกับ ปั จ จั ย การลงโทษ ผลคือ คณะมีความสั ม พัน ธ์กับ ปั จจัยลงโทษที่ มีอิท ธิพ ลต่อการ
ตระหนั ก และค านึ ง ถึ ง โทษการกระท าผิ ด กฎหมาย กล่ า วคื อ คณะสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสาย
สังคมศาสตร์อาจคานึงถึงผลจากการเพิ่มโทษที่ไม่เหมือนกัน ภายใต้คาถามการวิจัย คือ การเพิ่มโทษ
ปรับสูงขึ้นเป็น 10,000 บาทมีผลต่อการเลือกข้ามทางม้าลายมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีการ
วางเงื่อนไขการกระทา (Operant Conditioning Theory) แล้วนั้น การลงโทษเป็นการเสริมแรงทาง
ลบเพื่อลดการแสดงพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ซึ่งจากผลคือ คณะมีผลต่ออิทธิพลของการเพิ่มโทษ ซึ่งอาจเป็น
เพราะลัก ษณะของสั งคมของแต่ละคณะที่ส่งผลให้ อิทธิพลของการเพิ่มโทษมีผ ลต่อการคานึงและ
ตระหนักถึงการกระทาผิดกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับค่านิยม จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรคณะกับปัจจัยค่านิยม ผลคือ คณะไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตระหนัก
และคานึงถึงโทษการกระทาผิดกฎหมาย กล่าวคือ คณะในมหาวิทยาลัยได้รับอิทธิพลจากค่านิยม
เหมือนกัน ภายใต้คาถามการวิจัย คือ เมื่อคนจานวนมากในมหาวิทยาลัยโพสต์ในประเด็นการเมือง
และความมั่นคงของประเทศ มีผลต่อการโพสต์ของท่าน ซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีทฤษฎีการกระทา
ทางสังคมแล้วนั้น การกระทาใด ๆ ของมนุษย์ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก
อยู่ (Social System) รวมถึงค่านิยมของสังคมนั้น ๆ ด้วย ซึ่งหากพิจารณาจากคาถามจะเห็นได้ว่า
การที่ สั งคมในมหาวิท ยาลั ย นั้ น ๆ มีค่ านิยมในการวิพ ากษ์ วิจารณ์ จะส่ งผลต่อพฤติกรรมและการ
ตระหนักและคานึงถึงกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นคณะทางสายสังคมศาสตร์อาจมีความสนใจและมัก
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ นประเด็ น ด้ า นการเมื อ งมากกว่ า คณะทางสายวิ ท ยาศาสตร์ แต่ จ ากผลของ
ความสั ม พั น ธ์ ป รากฏว่ า คณะไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย ค่ า นิ ย มนั้ น อาจด้ ว ยค่ า นิ ย มระดั บ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษา ทาให้ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าแต่ละคณะไม่มีความ
แตกต่างกันในประเด็นค่านิยมในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของสิรินาฏ วา
รินสุข ไชยรัตน์ ปราณี และสุพัฒนา หอมบุปผา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ ผลปรากฏว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
สาหรับงานวิจัย การตระหนักและคานึงถึงโทษของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก
ลักษณะการศึกษาที่เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) นั้นควรทาการศึกษาให้ครอบคลุม
ยิ่งขึ้นผ่านการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
จากการวิจัยในครั้งนี้ควรมีการนาผลที่ได้จากการวิจัย ไปปรับปรุงแนวทางในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย อีกทั้งผลการวิจัยเห็นได้ว่าควรมีการการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสานึก
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
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LANGUAGE METHODOLOGY AND SOCIAL REFLECTION THROUGH
GOLF FUCKING HERO’S RAP
สุจิตรา จิตรีเที่ยง1 และ นารีนาถ วงษ์ปรีดา 2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม ผ่านคาร้อง
Rap ในบทเพลงของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ ผลการศึกษาเรื่องกลวิธีการใช้ภาษาพบดังนี้ ด้านกลวิธีการใช้
คา พบการใช้คาทั้งหมด 9 ลักษณะได้แก่ คาภาษาปาก, คาภาษาต่างประเทศ, คาที่มีความหมาย
โดยนัย, การซ้าคา, คาแสดงภาพ, คาคล้องจอง, คาราชาศัพท์, คาภาษาถิ่น และคาแสดงอารมณ์ โดย
พบคาภาษาปากมากที่สุด ด้านกลวิธีการใช้ภาพพจน์ พบการใช้พบภาพพจน์ 7 ชนิด ได้แก่ อุปมา, อุป
ลักษณ์, บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน, อติพจน์, นามนัย, สัทพจน์ และสัญลักษณ์ โดยพบภาพพจน์อุป
ลักษณ์มากที่สุด ด้านกลวิธีการใช้ประโยค พบประโยคสั้น และประโยคยาว โดยพบประโยคสั้นมาก
ที่สุด ส่วนการศึกษาภาพสะท้อนสังคมไทยพบ 5 ด้าน ได้แก่ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว สะท้อน
ปัญหาครอบครัว, ภาพสะท้อนสังคมด้านความรักของหนุ่มสาวสะท้อนความรักที่สมหวังและไม่สมหวัง
, ภาพสะท้อนสังคมด้านเหตุการณ์ทางการเมือง สะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมือง, ภาพสะท้อน
สังคมด้านการให้กาลังใจ สะท้อนการให้กาลังใจของคนในสังคมผ่านบทเพลง, และภาพสะท้อนสังคม
ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โดยจากการวิจัยพบภาพสะท้อนด้านความรักของหนุ่มสาวมากที่สุด
คาสาคัญ :
กลวิธีการใช้ภาษา, ภาพสะท้อนสังคม, คาร้อง Rap, กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่
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ABSTRACT
This research aims to study language methodology and social reflection
through rap of Golf Fucking Hero. The result of study shows that there are different
categories, which are spoken language, foreign language, connotation, repetition,
descriptive words, synonyms, and terms of reverence, dialects and emotional terms.
Yet, Spoken language found the most. Figures of speech found 7 different kinds which
are simile, metaphor, personification, hyperbole, metonymy, onomatopoeia and
symbol. Metaphor character found the most among them. Sentence methodology
found both short and long sentences which short sentence found more than long one.
Thai society study found 5 different ways. There are family problem reflections, love
reflections for boys and girls that fulfilled and unfulfilled, political problem reflections
which show what is happening about political, social supportive reflections which
represent through songs that encourage people and royal family reflection which
states about King Rama IX. The study that found the most is about teenagers’ loves.
Keywords :
Language Methodology, Social reflection, Rap, Golf Fucking Hero
บทนา
ภาพสะท้อนของสังคมไทยนั้น เป็นตัวบ่งบอกเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมักจะถ่ายทอดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ นวนิยาย เรื่องสั้น
นิทาน รูปภาพ รูปวาด เป็นต้น เพลงก็เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่จะสะท้อนสังคมออกมาในรูปแบบคาร้อง
เพลงมักอยู่ในชีวิตประจาวันของใครหลาย ๆ คน เพลงจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทาให้ผ่อนคลายและ
เพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน นักแต่งเพลงมักจะแต่งเนื้อเพลงมาจากเรื่องรอบตัว ความรู้สึกต่าง ๆ และ
ปัญหาที่พบได้ในสังคมไทย เพลงมีหลายประเภท โดยส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรัก ความ
คิดถึง อกหัก อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เพลงแรปก็เช่นเดียวกับเพลงทั่วไป แต่เพลงแรปมักจะเป็นเพลง
สะท้อนสังคม มีเนื้อหาและความหมายที่สอดแทรกแง่คิดแง่มุมในสังคมและให้กาลังใจแก่ผู้ฟังได้ดี
แรป (Rap) เป็นเพลงที่เริ่มต้นขึ้นจากหมู่สังคมคนผิวดาแพร่ขยายกันในหมู่ชนชั้นกลางและ
ชั้นล่าง แรปอาจเรียกได้ว่าเป็นดนตรีที่เติบโตขึ้นบนท้องถนน ขับร้องเพื่อความสนุกสนานของกลุ่มเด็ก
หนุ่มสาวจนพัฒนาขึ้นสู่ระดับตลาดอย่างกว้างขวางและได้เกิดท่าเต้นราแบบใหม่ซึ่งเป็นที่คลั่งไคล้ใน
หมู่วัยรุ่น มีการพลิกแพลงท่าเต้นกันออกไปจนกลายเป็นวัฒนธรรมการเต้นราแบบใหม่ ปี ค.ศ 1990
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นั บ ว่าเป็ น จุดสู งสุ ดของดนตรี แรป คือยุคสมัยของ เอ็มซี แฮมเมอร์ MC Hammer เจ้าของอัลบั้ ม
Please Hammer Don’t Hurt’ Em ซึ่งได้เปลี่ยนโฉมจังหวะการเต้นรา เข้ามาสู่การเต้นในแบบของ
แฮมเมอร์ และใช้การร้องเหมือนกับการบ่นพล่ามไปตลอดทั้งเพลง ไม่มีทานองหรือจะออกท่วงทานอง
ไว้ในบางครั้งกับจังหวะดนตรีกระแทกรับจังหวะเหมาะเจาะง่าย ๆ (กาเนิดเพลงแรป: 2556)
ประเทศไทยมีเพลงแรปปรากฏครั้งแรก ปี พ.ศ. 2534 แต่มาประสบความสาเร็จ ในปี พ.ศ.
2538 ในช่วงเวลานั้น กระแสการฟังดนตรีในเมืองไทย ได้เปลี่ยนไปจากแนวดนตรีกระแสหลักไปสู่
แนวอิสระมากขึ้น จึงทาให้เพลงแรปได้รับความนิยมมากขึ้นและมีศิลปินแรปเปอร์เกิดขึ้นในวงการ
บันเทิงมากมาย การแรป คือการพูดในลักษณะคากลอนลงจังหวะเพลง โดยส่วนใหญ่จะใช้จังหวะเร็ว
เป็นการร้องที่มจี ังหวะคล้ายเสียงพูด และเนื้อหาของเพลงที่มีความหมายและมีความคล้องจองกัน
ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ เป็นแรปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทย เป็นนักแต่ง
เพลงภายใต้สังกัดก้านคอคลับ อดีตสมาชิกวงสิงห์เหนือเสือใต้ ทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแต่งเพลง
ให้กับศิลปิน แต่งเพลงโฆษณา และแต่งเพลงภาพยนตร์ นอกจากเส้นทางดนตรีแล้ว กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮี
โร่ ยังเป็นนักแสดงละครและภาพยนตร์ นักพากย์ นักเขียนหนังสือ และมีผลงานเพลงที่แต่งคาร้อง
แรปอีกมากมาย มี ชื่อเสียงเป็นอันดับต้นของวงการฮิปฮอปของไทย ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัล
Mthai Top Talk- about Artist ศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ด้วยบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นคน
แต่งคาร้องแรปเอง ซึ่งเนื้อหาเพลงส่วนใหญ่นามาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้ นจริงในสังคมและเกี่ยวกับชีวิต
ของตนเอง เริ่มโด่งดังและเป็นที่รู้จักในบทเพลง ราตรีสวัสดิ์ ร่วมร้องกับ ธีร์ ไชยเดช เป็นเพลงแรปที่
ถ่ายทอดเรื่ องราวที่มีเนื้ อหาสะท้อนภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่างเนื้อเพลง ราตรี สวัส ดิ์
“ในขณะนั้น ผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตี เสียงปืนดังสนั่น ตอนเวลาในเที่ยงคืนกว่า เสียงระเบิดดังก้องกึกไป
ทั่วทั้งป่า พร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุ ตัวจ่า ” โดยคาร้องแรปท่อนนี้ มีกลวิธีในการใช้ภาษา การใช้
ภาพพจน์ ใช้คาที่คล้ องจองกัน เป็ นการเล่ าเรื่องราวมีเนื้อหากล่ าวถึงทหารที่ทาหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อต่อต้านผู้ก่อความไม่สงบ เพลงนี้ได้รับรางวัล เพลงยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล
คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2553 กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ เข้าร่วมวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้อง
แรป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี มีบทเพลงของตัวเองและได้ร่วมร้องแรปกับ
ศิลปินไทยเป็นจานวนมาก กลวิธีการใช้ภาษาในคาร้องแรปของกอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ แต่ละช่วง พ.ศ. จะ
เป็นสิ่งสะท้อนสังคม บ่งบอกเหตุการณ์บ้านเมือง หรือเหตุการณ์สาคัญของสังคมไทยผ่านคาร้องแรป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา คาร้อง Rap ของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ ทั้งใน
ด้านกลวิธีการใช้ภาษาและศึกษาภาพสะท้อนสังคม ผ่านคาร้อง Rap ในบทเพลงของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง
ฮีโร่ พ.ศ. 2553 – 2557 จานวนทั้งสิ้น 33 เพลง
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม ผ่านคาร้อง Rap ในบทเพลง ของ กอล์ฟ
ฟักกลิ้ง ฮีโร่ จานวนทั้งสิ้น 33 บทเพลง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รวบรวมขอมูลคาร้อง Rap ของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ พ.ศ. 2553 – 2557 โดยการสุ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling ) จากบทเพลงจานวนทั้งสิ้น 33 เพลง
2. นาขอมูลมาจัดหมวดหมูและวิเคราะหตามประเด็นตอไปนี้
2.1 วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษา
2.2 วิเคราะห์กลวิธีการใชภาพพจน์
2.3 วิเคราะห์กลวิธีการใช้ประโยค
3. นาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห
กลวิธีการใช้ภาษา
กลวิธีการใช้ภ าษาผ่ านค าร้ อง Rap ในบทเพลงของ กอล์ ฟ ฟักกลิ้ ง ฮีโ ร่ ผลการศึก ษา
พบกลวิธีการใช้ภาษา 3 ด้าน คือ กลวิธีการใช้คา กลวิธีการใช้ภาพพจน์ และกลวิธีการใช้ประโยค ดังนี้
1. กลวิธีการใช้คา
ค าร้ อ ง Rap ปรากฏกลวิ ธี ก ารใช้ ค า ทั้ ง หมด 9 ลั ก ษณะได้ แ ก่ ค าภาษาปาก, ค า
ภาษาต่างประเทศ, คาที่มีความหมายโดยนัย, การซ้าคา, คาแสดงภาพ, คาคล้องจอง, คาราชาศัพท์,
คาภาษาถิ่นและคาแสดงอารมณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาภาษาปาก คือ คาที่ใช้สื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ไม่คานึงถึงความถูกต้อง ทั้งการพูดและ
การเขียนและเป็นลักษณะการใช้ภาษาที่สะดวก ง่าย กะทัดรัด และเป็นกันเอง ตัวอย่างเช่น
“กูไม่เชื่อว่าตัวมึงสะอาดกว่า ในขณะมึงเห็นว่าตัวกูประหลาดกว่า มึงเห็นเงินมีค่าเลยนึกว่า
ตัวฉลาดกว่า ในขณะกูว่าเงินเป็นกระดาษหว่าน”
(INSANE "Not Loco Remix, 2553)
จากตัวอย่างข้างต้นพบคาภาษาปาก 2 คา คือคาว่า “กู” และ “มึง” ซึ่งแสดงกลวิธีการใช้คา
ภาษาปาก คาว่า “กู” เป็นคาที่ใช้แทนตัวผู้พูดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ส่วนคาว่า “มึง” คือคาที่ใช้แทน
ผู้ที่พูดด้วยเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ในปัจจุบันทั้งสองคานี้ถือเป็นคาที่ไม่สุภาพ จึงอยู่ในคาภาษาปากใช้
พูดกับคนสนิทอย่างไม่เป็นทางการ
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ค าภาษาต่ า งประเทศ คื อ ค าที่ เ ป็ น ค าทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ น าปะปนอยู่ ใ นประโยค
ตัวอย่างเช่น
“ถ้ามึงเชื่อในฤิทธ์ ไมโครโฟนมึง มึงก็ลองโลดโผนเเล้วกระโจนดู เกมจักรวาลที่มึงเชื่อว่ามึงไป
ถึงนั้น ยังไม่พ้น เเม้สักข้อของข้อนิ้วมึงกู”
(Five fingers - Southside, 2554)
จากตัวอย่างข้างต้นพบคาภาษาอังกฤษ 2 คาคือ “ไมโครโฟน” และ “เกมส์” ไมโครโฟน เป็น
คาที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Microphone หมายถึง “เครื่องที่ใช้สาหรับขยายเสียงให้ดังขึ้น เครื่องที่
ใช้สาหรับเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ในการส่งวิทยุ โทรศัพท์ มักเรียกกันสั้น ๆ
ว่า ไมค์” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) “เกม” เป็นคาที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Game หมายถึง “น.
การแข่งขันที่มีกติกากาหนด เช่น เกมกีฬา, การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ , การแสดง
เพื่อสาธิตกิจกรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) เป็นลักษณะการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ไม่มีคาแทนในภาษาไทย อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการใช้ภาษาในเพลงแรปที่มักใช้คาทับศัพท์
เพื่อสื่อถึงความทันสมัยของเพลง
ค าที่ มี ค วามหมายโดยนั ย คื อ ค าที่ มี ค วามหมายอื่ น แฝงอยู่ ใ นความหมายโดยตรง
ตัวอย่างเช่น
“191 ครับผมขอแจ้งความ ผมโดนผู้หญิงมาชนแล้วทิ้ง หลอกรักแล้วชิ่งโปรดช่วยติดตาม
หน้าตาเธองาม รูปร่างเธอดี”
( Hit & Run - ตู่ ภพธร, 2557)
จากตัวอย่างข้างต้น ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายคาว่า “ชน” หมายถึง “ก.
กระทบ, กระแทก, ปะทะ, เช่น รถยนต์ชนต้นไม้” แต่จากเนื้อความคาว่า “ชน” ในที่นี้ มีความหมาย
โดยนัยว่า “รัก” จากประโยค “มาชนแล้วทิ้ง” หมายถึง มารักแล้วทิ้ง
การซ้าคา คือการกล่าวคามากกว่า 1 ครั้ง เพื่อเน้นความรู้สึก ตัวอย่างเช่น
“แม่งามซะหมดจด ไม่ว่าจะหน้า จะหลัง ก็อยากจะเหมาทั้งหมด มุมก้ม มุมเงย มุมไหนก็
แหล่ม แหล่ม แหล่ม ยกให้สามนิ้วเพราะทรามเชยเธอ แจ่ม แจ่ม แจ่ม”
(บิวติ ฟูล เกิร์ล (สวย) ร่วมร้องกับ สุรชัย สมบัติเจริญ, 2556)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการซ้าคา โดยกล่าวซ้า ๆ ส่งผลให้นึกภาพได้ชัดเจนว่าผู้แต่ง
เน้ น พูดถึงความสวยของผู้ ห ญิง ซึ่งคาว่า “แจ่ม ” หมายถึง “ว. กระจ่าง, ไม่มัว หมอง” และคาว่า
“แหล่ม” เป็นคาสแลง มีความหมายว่า แจ่ม, เด็ด, เยี่ยม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
คาแสดงภาพ คือ คาที่ร่างภาพให้เห็นได้ชัดเจน ดังตัวอย่าง
“หยุดทาร้ายประเทศไทย ของน้าแอ๊ดคาราบาว เมื่อซึนามิถล่มญี่ปุ่นจนล้มกัน ระนาว และ
มีกัมบัตเตะเนะจากบอยด์ โกสิยพงษ์ ทั้งแสตมป์และอีกหลายเพลงที่ทาออกมาเพื่อสังคม”
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(เสียงเพลงเพื่อสังคม, 2554)
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายของคา “ระนาว” ว่า ว. มากมาย (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ใน
ลั กษณะที่ห้ อยแขวนเป็ น สาย เป็ นแถว เป็นแนว เป็นต้น) เช่น แขวนธงเป็นระนาว สอบตกเป็น
ระนาว” จากตัวอย่างทาให้เห็นภาพชัดเจนว่าพายุสร้างความเสียหายแก่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
คาคล้องจอง คือ การใช้ถ้อยคาที่มีเสียงรับสั มผัสกัน ทั้งสระและพยัญชนะ (บรรทัดฐาน
ภาษาไทย: 88) ตัวอย่างเช่น
“อยู่ในความสานึกในแผ่นดิน เกิดเปิดสามะโนครัวมึง คนทางบ้านยังฟังพีสะเดิด ดูระเบิด
เถิดเทิง อ่านรายวันบันเทิง หัวเราะสามซ่ากันเตลิดเปิดเปิง”
(Speak (พูดไทยได้ไหม) - Chom Chumkasian, 2555)
จากตัวอย่างข้างต้นพบคาคล้องจอง ได้แก่ เกิด - เปิด, ยัง - ฟัง, เบิด - เถิด, วัน - บัน และ
เตลิด - เปิด เป็นคาคล้องจอง 1 พยางค์ ที่ประสมสระเดียวกัน หรือเรียกว่า สัมผัสสระ ทาให้บทเพลง
มีความไพเราะ
ค าราชาศัพท์ มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “ราชา” หมายถึง พระเจ้าแผ่ นดิน “ศัพท์ ”
หมายถึง คาพูด รวมความว่า “ราชาศัพท์” คือคาพูดที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน (สนิท บุญฤทธิ์ , 2554)
เป็นภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตัวอย่างเช่น
“ทุกหยาดเหงื่อของพ่อที่ พระองค์ได้ทรงงาน พระบารมีปกเกล้าจะหาสิ่งใดมาเปรียบปาน
แผ่นดินไทยร่มเย็นใต้โพธิสมภาร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
(ด้วยเกล้า เพลงพิเศษ งาน Art for the King, 2555)
จากตัวอย่างข้างต้น พบคาราชาศัพท์ 4 คา คือคาว่า “พระองค์”, “พระบารมี”, “ทรงงาน”
และ “ทรงพระเจริญ” คาว่า “พระองค์” หมายถึง “น. ลักษณนามใช้แก่พระพุทธเจ้า เทพผู้เป็นใหญ่
พระมหากษั ต ริ ย์ พระราชวงศ์ ตั้ ง แต่ ชั้ น พระองค์ เ จ้ า ขึ้ น ไป สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า และสมเด็ จ
พระสังฆราช เช่น พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) คาว่า “พระบารมี ”
หมายถึง “น. คุณความดีที่ได้บาเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทาให้ยิ่งใหญ่, เช่นว่า ชมพระบารมี พระบารมีปก
เกล้าฯ พ่ายแพ้แก่บารมี ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ส่วนคาที่ขึ้นต้นว่า “ทรง” เป็นคาที่ใช้นาหน้า
คากริยาธรรมดาให้เป็นราชาศัพท์ จากเนื้อความคื อคาว่า “ทรงงาน” มีความหมายว่า ทางาน และ
“ทรงพระเจริญ” ใช้เป็นคาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เป็นเพลงสื่อความหมายว่า ขอให้ทั้งสองพระองค์มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และมี
อายุยืนยาว
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คาภาษาถิ่น คือ คาในภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อความหมาย เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคา และสาเนียง ตัวอย่างเช่น
“เธอฮือความหมายของการศึกษา บ่ใช่เรื่องเล็ก เธอพร้อมแจกทุนการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก
เปิ้นก็คิดจะขยายอาคาร เลือกคนดีเอาเข้าสภา บ่ต้องหาที่ไหน”
(รองทอง ปัญญาโน, 2554)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นคาในภาษาถิ่นเหนือ พบ 3 คา คือคาว่า “ฮือ”, “เปิ้น” และ “บ่” คา
ว่า “ฮือ” มีความหมายว่า “คือ” คาว่า “เปิ้น” มีความหมายว่า “เขา” และคาว่า “บ่” มีความหมาย
ว่า “ไม่”
ค าแสดงอารมณ์ คือ คาที่เปล่ งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้ พูด
ตัวอย่างเช่น
“มีโทรศัพท์เครื่องละเกือบสองหมื่น ไว้เพื่อคุยเรื่องงาน และแชทกับเพื่อนยามดึกดื่น สาย
เพศตรงข้ามอื่นไม่เคยโทรเข้ามาก็ยังสงสัยตัวเอง จะซื้อโทรศัพท์มาทาไม ว้า!”
(Morning Moon, 2554)
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ว้า” หมายถึง “อ. คาที่เปล่งออกมา
เมื่อรู้ สึ กไม่พอใจหรื อผิ ดจากที่คาดไว้เป็นต้น ” จากตัว อย่างการที่ผู้ พูดเปล่งเสียง “ว้า ” คือผู้ แต่ง
ต้องการสื่อว่า ซื้อโทรศัพท์มาแต่ไม่มีใครโทรมาหาจึงทาให้รู้สึกเสียดาย
2. กลวิธีการใช้ภาพพจน์
ภาพพจน์คือการใช้ภาษาเพื่อให้กระทบใจผู้อ่าน และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เพื่อให้ผู้อ่านเกิด
ภาพในใจ (จินตภาพ) โดยใช้ถ้อยคาภาษาที่ไม่กล่าวตรง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดย สมเกียรติ รักษ์มณี
(2551) ได้จาแนกภาพพจน์ไว้ 18 ชนิดคือ อุปมา, อุปลักษณ์, สัญลักษณ์, บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน,
สมมุติภาวะ, อวพจน์, อุปนิเษท, นามนัย, สัมพจนัย, อุปมานิทัศน์, การอ้างถึง, การแฝงนัย, ปฏิทรรศน์
, แนวเทียบ, สัทพจน์, ปฏิปุจฉา, อาวัติพากย์, อติพจน์, ผลการวิจัยพบภาพพจน์ 7 ชนิด ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมีสภาพที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น
“ตอนเอียงอายแก้มเธอแดงเหมือนลิ้นจี่ เธอมอบรอยยิ้มเหมือนตอนเขี่ยการ์ดโอเดงย่าเมื่อ
ตอน ป.4 สังคมทารุณที่เอาแต่คอยกดขี่”
(เหมือนหัวใจได้กลับบ้าน, 2555)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นการใช้อุปมาเปรียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง โดย
เพ่งเล็งที่รูปสมบัติหรือลักษณสมบัติเป็ นสาคัญ โดยใช้คาเปรียบต่าง ๆ เช่น ดุจ ดัง เฉก เช่น เป็นต้น
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จากประโยคที่ว่า “ตอนเอียงอายแก้มเธอแดงเหมือนลิ้นจี่ ” เปรียบสีแก้มเหมือนลูกลิ้นจี่ที่มีสี แ ดง
ประโยคที่ว่า “เธอมอบรอยยิ้มเหมือนตอนเขี่ยการ์ดโอเดงย่าเมื่อตอน ป.4” เปรียบรอยยิ้มของเด็กที่
สดใสตอนสมัยเด็ก ๆ “การ์ดโอเดงย่า” คือ การ์ดดราก้อนบอล จากการ์ตูนเรื่อง Dragonball
อุปลักษณ์ คือการเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบที่
ไม่กล่าวตรง ๆ ใช้การกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเอง ตัวอย่างเช่น
“กูไม่เชื่อว่าตัวมึงสะอาดกว่า ในขณะมึงเห็นว่าตัวกูประหลาดกว่า มึงเห็นเงินมีค่าเลยนึกว่า
ตัวฉลาดกว่า ในขณะกูว่าเงินเป็นกระดาษหว่าน”
(INSANE "Not Loco Remix, 2553)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นการใช้อุ ปลักษณ์ เปรียบ “เงิน” เป็น “กระดาษ” โดย เงิน ทามา
จากกระดาษ ผู้แต่งเนื้อเพลงจะสื่อถึงว่า เงินก็เป็นแค่กระดาษชนิดหนึ่ง
บุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด ให้มีชีวิตและความคิด ตัวอย่างเช่น
“ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง ว่าน้าตา เช็ดหัวเข่ามันไหลหลาก ได้ไปถึงน่อง
ขา ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี”
(พูดไม่คิด - Season Five, 2553)
จากตัวอย่างข้างต้นประโยคที่ว่า “พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี ” เป็นการ
บอกว่า ส้นเท้ามีความคิด แต่ตามความเป็นจริงแล้ว ส้นเท้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่สามารถมี
ความคิดได้ จึงเป็นบุคลาธิษฐาน
อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง เน้นความรู้สึกให้เด่นชัดและน่าสนใจ โดยไม่เน้นความเป็นจริง
ตัวอย่างเช่น
“เพราะเธอน่ะสวยกว่าเหล่านางฟ้านางวิมาน แม่นงคราญ เธองามจริงแท้เหลา โอ๊ะ โอว
สวยจริงนะน้องสาว ใจพี่แทบละลายหูตามันลายเพราะผิวขาว ๆ เพราะหุ่นเธอ”
(บิวติฟูล เกิร์ล (สวย), 2556)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวเกินจริง ประโยคที่ว่า “เพราะเธอน่ะสวยกว่า
เหล่านางฟ้านางวิมาน” ซึ่งคาว่า “นางฟ้า” นั้น หมายถึง “น. นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) นางฟ้าเป็นความเชื่อว่าผู้ที่ทาความดีจะได้สวยเหมือนนางฟ้าและได้อยู่บน
สวรรค์ แต่ไม่มีใครเคยพบเห็นว่านางฟ้าสวยงามเพียงใด

นามนัย คือ การเปรียบเทียบโดยการใช้คาหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น
มากล่ า วแทนค าที่ ใ ช้ เ รี ย ก สิ่ ง นั้ น โดยตรง เป็ น ภาพพจน์ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งการใช้ ค าธรรมดา ๆ
ตัวอย่างเช่น
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“ทั้ง ๆ ที่ใจก็รู้ว่า เหมือนกระต่ายจะหมายแข รู้และตระหนักทั้งประจักษ์ดวงแดว่า เอื้อมเธอ
ไปก็ไม่ถึงแหง แต่แล้วทุกคืนใยนั่งดูดาวเหมือนกับซินแส”
(Midnite - ป๊อบ ปองกูล, 2555)
จากตัวอย่างข้างต้นประโยคที่ผู้แต่งเนื้อเพลงใช้นามนัยโดยให้ “กระต่าย” แทนความหมาย
ของ ชายหนุ่มฐานะต่าต้อย “แข” ก็คือ “ดวงจันทร์” แทนผู้หญิงที่มีฐานะสูงส่ง
สัทพจน์ คือ การใช้ถ้อยคาที่เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงร้องของสัตว์ หรือ
เลียนเสียงกิริยาอาการต่าง ๆ ของคน ตัวอย่างเช่น
“ทาเหมือนรูปปืนแล้วยิงใส่มัน โป้งโป้ง แล้วกางนิ้วโป้งชี้ กลางนางก้อย โบกมือให้ชาวไร่ที่
กาลังตัดอ้อย สายลมทุนนิยมยังพัดมาค่อย ๆ อย่าหลงคานายทุนเลยจนเดินตามต้อย ๆ ”
(Just Say No (ร่วมร้องกับ Mr.Ju & TOB), 2557)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้สัทพจน์ คาว่า “โป้งโป้ง” เป็นการเลียนแบบเสียงของปืนที่ยิง
ออกไป
สัญลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใช้คาอื่น ตีความซึ่งใช้กันมานานจน
เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น
“คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรีย มีปอม มี เชา
เชา แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก”
(พูดไม่คิด - Season Five, 2553)
จากตัวอย่างข้างต้นคาว่า “ดอกฟ้า” หมายถึง น. หญิงที่มีฐานะสูงศักดิ์กว่าชายที่หมายปอง
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จากประโยคคาว่า “ดอกฟ้า” จึงแทน ผู้หญิงที่มีฐานะ
3. กลวิธีการใช้ประโยค
กลวิธีการใช้ประโยค มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประโยคอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ประโยคสั้น ประโยค
ยาว และประโยคที่มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา (สมเกียรติ รักษ์มณี, 2551) ผลการวิจัยพบ
ประโยคยาวและประโยคสั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ประโยคสั้น คือ ประโยคที่สั้น ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ ถ้อยคาที่กะทัดรัด ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย
จบความโดยเร็ว ไม่มีการขยายความต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
“เธอสวยกว่าไซซีของฮ่องเต้ แจ่มกว่าสาวเกาหลีบนโปสเตอร์ห้องเพ่ ถ้าเธอเป็นฮิปฮอปเจซี
จะเลิกกับบียอนเซ่ เธอเป็นนางตะเพาแก้วไกรทองคงจะฆ่าจระเข้”
(บิวติฟูล เกิร์ล (สวย), 2556)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้ประโยคเรียงต่อกัน แต่ละประโยคมีความกระชับ แยกประเด็น
และจบประเด็นภายในประโยค
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ประโยคยาว คือ ประโยคที่มีการขยายความต่อเนื่องกันออกไป ให้มีลักษณะความรวมหรือ
ความซ้อน ตัวอย่างเช่น
“คุณบอกเสื้อผ้าที่ให้ผมใส่จะทาให้เป็นมนุษย์มนา มันแต่งให้ผมเป็นมนุษย์หรือแค่เป็นชุดของ
ตุ๊กตา คุณบอกใส่ชุดเพื่อเข้าสังคมแล้วทาให้ผมมีราคา”
(แต่งตัวให้ตุ๊กตา, 2553)
จากตัว อย่ างข้างต้น ใจความส าคัญ คื อท่ อ นที่ว่ า “คุณบอกเสื้ อผ้ า ที่ ให้ ผ มใส่ จ ะทาให้ เ ป็ น
มนุษย์มนา” ซึ่งภายในประโยคยังมีส่วนขยาย ส่วนขยายจะช่วยเสริมใจความสาคัญ บรรยายภาพให้
ผู้อ่านเข้าใจความหมายของเนื้อเพลงมากขึ้น
ภาพสะท้อนสังคม
เสฐียรโกเศศ ให้ความหมายของสังคมไว้ว่า “มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะ ที่มีทั้งหญิง
และชาย ตั้งภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจาเป็นเวลานานพอสมควร พอเรียนรู้และ
ปรับปรุงตนเองแต่ละคนได้และประกอบการงานเข้ากันได้ดี มีความสนใจร่วมกันในสิ่งอันเป็นมูลฐาน
แห่งชีวิต มีการครองชีพ ความปลอดภัยทางร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม มนุษย์ที่ร่วมกันเป็น
คณะตามเงื่อนไขที่กล่าวมานี้ เรียกว่า “สังคม” (สังคมวิทยา, 2530)
ภาพสะท้อนสังคมจึงหมายถึง สภาพทางสังคมของประเทศไทย ที่สะท้อนให้เห็นสภาวะ
เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ปรากฏผ่านคาร้อง Rap ใน
บทเพลงของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ พ.ศ. 2553 – 2557 จานวนทั้งหมด 33 เพลง พบภาพสะท้อนสังคม
5 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว ครอบครัวประกอบด้วยบุคคลที่มารวมกันโดยการ
แต่งงาน การแต่งงานแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ส่วนความผูกพันทางสายโลหิต คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และบุตร รวมทั้งบุตรบุญธรรมด้วย (สังคมวิทยา, 2530 อ้างอิงจาก
Burgess and Locke, 1953) ภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว ตัวอย่างเช่น
“ทรายอาจจะเป็นเพียงทราย ดินอาจจะเป็นเพียงดิน อยู่อาจจะเป็นเพียงอยู่ และกินอาจจะ
เป็นเพียงกิน แต่เธอเสกดินและทรายให้กลายไปเป็นวิมานดิน จึงเป็นความหมายของคู่ชีวิตที่เราทั้งคู่
จะร่วมอยู่กิน ตราบสิ้นใจ เพื่อกันตลอดไป”
(เหมือนหัวใจได้กลับบ้าน, 2555)
จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึง ความรักของครอบครัวคือคู่ชีวิตที่แต่งงานกันแล้ว ต้องจากกัน
เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องออกไปทางานที่อยู่ไกลบ้านแต่หากคิดถึงคนรักเมื่อใด ก็จะมีความสุขเพราะ
รู้ว่ายังมีคนที่รักอยู่ข้าง ๆ เสมอ เหมือนหัวใจได้กลับบ้านไปเจอถึงแม้ตัวจะอยู่กันคนละที่ เป็นการ
สะท้อนภาพครอบครัวที่อบอุ่นของคู่รัก
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2. ภาพสะท้อนสังคมด้านความรักของหนุ่มสาว ความรักของหนุ่มสาว มักจะเป็นความรัก
ที่ถวิลหาความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคคลสองคน เป็นความรักที่จากัดเฉพาะบุคคลที่เรารัก ไม่รวมถึง
บุ ค คลอื่ น ทั้ ง สิ้ น (รั ก อย่ า งไร รั ก ให้ เ ป็ น , 2555) ภาพสะท้ อ นสั ง คมด้ า นความรั ก ของหนุ่ ม สาว
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1
“เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากในเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง ถึง
เข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง ว่าน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา ยอมเป็น
ผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี”
(พูดไม่คิด - Season Five, 2553)
จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาว จากเหตุการณ์ที่ผู้ชายและผู้หญิงทะเลาะ
กัน มีการทาร้ายข้าวของเป็นการประชดประชัน และจบลงด้วยการขอร้องให้อีกฝ่ายกลับมา เป็นการ
สะท้อนภาพความรั ก ของหนุ่ มสาว ที่ รัก ๆ เลิ ก ๆ เป็นการพิสู จน์ ความรั ก ก่ อ นจะใช้ชีวิต คู่ เ ป็ น
ครอบครัวเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 2
“สวัสดีครับผมรู้ว่าคุณกาลังอาย เพราะสเปคของคุณคือผู้ชายแบบผม ดูคุณหน้าแดงตอน
ผมกาลังกลายเข้ามาใกล้ ๆ เพราะเราช่างเหมาะสม ไม่ใช่คนเจ้าชู้แค่ชอบบทบู๊กับอิสตรี แล้วก็อย่างที่รู้
ถ้ามากับผมแล้วคุณจะ อูววี๊ เธอเล่นส่ายแบบนั้นใครเจอจิ ตใจก็คงระทวย มาคนเดียวซะด้วยไม่ อยาก
ให้คุณไปเต้นกับกรุ๊ปปี้”
(Celebrity - Fiona, 2554)
จากตัวอย่างข้า งต้นกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาว เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายกาลั งจีบผู้หญิง
ผู้ชายเข้าไปทักทายผู้หญิง ใช้ คาพูดต่าง ๆ ในการสานสัมพันธ์ โดยนามาถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง
เป็นการสะท้อนภาพความรักของหนุ่มสาวที่จะสมหวังหรือไม่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย ก่อนจะ
พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไป
ตัวอย่างที่ 3
“วัตถุเปลี่ยนเป็น พลั งงานตาม E เท่ากับ MC กาลัง 2 แล้วเราจะหาพื้น ที่ว งกลมได้จ าก
สมการพายอาร์กาลัง 2 แต่ความสนุกทาให้ค่าเป็นอนันต์ ด้วยเธอกับฉันกาลังใจเพียงเราสอง แค่เรามา
เปิดเพลงนี้ดัง ๆ คนที่มาเต้นกับเรา จังซี่มันต้องถอน มือสองเท้านะเรามีไว้ให้จับกัน หนึ่งใจนะเรามีไว้
ให้แบ่งปันหนึ่งเป็นสองเป็นสาม ยี่สิบล้านฮวบกันเป็นสมการหนึ่งความรัก”
(2 สองยกกาลังยี่สิบ (2^20) แสตมป์ อภิวัชร์ (Ft. ตู่ ภพธร, ฟักกลิ้ง ฮีโร่), 2553)
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จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวที่สมหวัง ทั้งคู่ต่างให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
และอยู่เคียงข้างกัน เป็นการสะท้อนภาพความรักของหนุ่มสาวที่ความรักของทั้งคู่ต่างรวมกันเป็นหนึ่ง
เดียว
3. ภาพสะท้อนสังคมด้านเหตุการณ์ทางการเมือง การเมืองคือการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าหรือ
ทรัพยากร โดยมีอานาจที่เป็นที่ยอมรับกันมา ทาให้เกิดการปฏิบัติตามหรือการเมืองเป็นเรื่องของการ
ที่คนกลุ่มหนึ่งใช้อิทธิพลต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม สิ่งที่มีคุณค่าทาง
สังคมในที่นี้มีหลายอย่าง เช่น อานาจ ความศรัทธานับถือ ความยุติธรรม เป็นต้น (การเมือง, 2558)
ดังนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง ปรากฏภาพสะท้อนสังคม
ด้านเหตุการณ์ทางการเมือง ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1
“เกิดความแตกต่างคนละสีเสื้อเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่สีเลือดเดียวกัน ทั้งสีธงชาติและสีสถาบัน
สงครามที่ฆ่าเผ่าพันธุ์เดียวกัน แค่หนึ่งชีวิตก็มากเกินกว่าจะสูญเสียไปให้เดือนพฤษภา ซากเซ็นทรัล
เวิลด์หรือการไม่ยุบสภา สีลมราชประสงค์หรือเลือดที่โชกพระประธาน สงครามที่รบกันระหว่างพี่น้อง
แท้ ๆ จึงเป็นสงครามที่ไม่ว่าใครชนะ เราแพ้”
(ไม่ว่าใครจะชนะ เราแพ้, 2554)
จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมือง เมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม เป็นวันการ
สลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ซึ่งรัฐบาล
ได้ส่ งกาลั งทหารพร้ อมอาวุธ สงคราม และรถหุ้ มเกราะ เข้าปิดล้ อมพื้นที่การชุมนุมของแนวร่ ว ม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บริเวณแยกราชประสงค์ เป็นการสะท้อนเหตุการณ์
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเหตุการณที่คนไทยทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก
ตัวอย่างที่ 2
“กางโป้งก้อยกลางนางชี้..โบกมือให้ความขัดแย้ งอย่าผ่านมาทางนี้ ตราบเท่าน้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านสะพานซังฮี้ ขอให้เปลวไฟสงครามเปลี่ยนไปเป็นไฟนักพี้ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เดียวกันกูไม่เอา..
เคยคิดขอไฟสงครามโรมรันกูไม่เอา การเมืองที่คอรัปชั่นโกงกันกูไม่เอา ทุนนิยมเฮงซวยฉาบฉวยกูไม่
เอา”
(Just Say No, 2557)
จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึง การคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในประเทศและความขัดแย้งทางการเมือง
ที่ประชาชนทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและอยากให้หมดไปจากประเทศ เป็นการสะท้อนสังคมด้าน
เหตุการณ์ทางการเมือง
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4. ภาพสะท้อนสังคมด้านการให้กาลังใจ การให้กาลังใจเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ เป็นการ
สร้างแรงผลักดันพลังอันสาคัญ คนเราต้องการกาลังใจ เมื่อเกิดปัญหาชีวิตจะไม่กลัวและพร้อมจะต่อสู้
เพื่อให้อุปสรรคเหล่านี้หมดไป สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ย่อท้อ การให้กาลังใจจึงสาคัญมากใน
สังคมไทย ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านการให้กาลังใจ ตัวอย่างเช่น
“เริ่มใหม่และทาใหม่ เคยหกล้มตอนตั้งไข่ แล้วจะไปกลัวอะไรกับอุปสรรคที่เจอ หัวเราและ
หัวไหล่ หัวเข่าและหัวใจ จะหัวเราะร้องไห้เรายังเหลือมันไม่ใช่เหรอ พายุแรงล้มไม้ใหญ่ แต่ไม่อาจล้ม
ต้นไผ่ จะยังมีกาลังใจจากฉันที่จะส่งถึงให้เธอ และไม่ว่าจะทุกข์ระทม และไม่ว่าใจจะช้าระบม แม้ว่า
ข้างกายไม่เหลือซักคน เธอต้องฝ่าฟันและต้องผจญ”
(Green Boys, 2554)
จากตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงการให้กาลังใจโดยใช้บทเพลงเป็นสื่อกลาง เพลงนี้ได้ทาขึ้นภายใต้
โครงการกรีนบอยส์ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ปี
2554 เราสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอ อย่าไปกลัวกับอุปสรรคทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ถ้าเรากล้ าที่จะ
เผชิญกับปัญหา ปรากฏภาพสะท้อนสังคมด้านการให้กาลังใจ
5. ภาพสะท้อนสังคมด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลัก
ของสังคมไทยที่เกื้อกูลแผ่นดิน มาช้านาน พระมหากษัตริย์ ไทยในแต่ละยุคสมัยอาจมีพระราชอานาจ
และใช้พระราชอานาจแตกต่างกัน แต่ทุกพระองค์ล้วนยอมรับกรอบของความเป็นพระราชาตามคา
สอนในพระพุทธศาสนา นั่นคือ พระมหากษัตริย์ต้องมี “ราชธรรม” เป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการ
ปกครอง (สถาบั น พระมหากษัตริ ย์กับสั งคมไทย, ม.ป.ป.) ปรากฏภาพสะท้อนสั งคมด้านสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตัวอย่างเช่น
“พระองค์ทรงดับทุกข์ร้อนพสกนิกรทั่วทั้งธารา น้าพระทัยในหลวงล้นไหลหลั่งรินมาเป็นธารา
เย็นศิระพระบริบาลเพราะเป็นแผ่นดินไทยของบิดา นางมณีเมขลาเริ่มปุจฉากับพระชนก เมื่อมองไม่
เห็นฝั่งใยจะข้ามมหรรณพ พระมหาชนกได้เอื้อนเอ่ยวิสัชนา หากใจเรามีความเพียร สักวันจะถึงพสุธา
ปรัชญาพ่อสอนใจทุกชั้นชน แผ่นดินสยามอยู่ยั้งเพราะเรามีท่านเป็นดวงกมล ขอจงทรงพระเจริญยิ่ง
ยืนนานจวบสากล พ่อคือพลังแผ่นดิน พ่อคือภูมิพล”
(ด้วยเกล้า, 2555)
จากตัวอย่างข้างต้น กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงดับทุกข์ร้อนพสกนิกรชาวไทยทุก
หมู่เหล่า และทรงสอนให้มีมานะแล้วงานทุกงานถึงจะสาเร็จ ทรงมีปรัชญาต่าง ๆ อาทิ เรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนไทยได้สืบสานงานของพระองค์ต่อไป พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม ผ่านคาร้อง Rap ในบทเพลง ของ
กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ จานวนทั้งหมด 33 เพลง โดยศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม ด้าน
กลวิธีการใช้คา พบการใช้คาทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ คาภาษาปาก, คาภาษาต่างประเทศ, คาที่มี
ความหมายโดยนัย, การซ้าคา, คาแสดงภาพ, คาคล้องจอง, คาราชาศัพท์, คาภาษาถิ่น และคาแสดง
อารมณ์ โดยพบการใช้คาภาษาปากมากที่สุด คือการใช้คาที่สะดวก ง่าย กะทัดรัด และเป็นกันเอง
ด้านกลวิธีการใช้ภาพพจน์ พบภาพพจน์ 7 ชนิด ได้แก่ อุปมา, อุปลักษณ์, บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน,
อติพจน์, นามนัย, สัทพจน์ และสัญลักษณ์ โดยพบภาพพจน์อุปลักษณ์มากที่สุด เป็นการเปรียบเทียบ
ด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรง ๆ ใช้การกล่าวเป็นนัยให้
เข้าใจเอง ด้านกลวิธีการใช้ประโยค พบการใช้ประโยค 2 ชนิด ได้แก่ ประโยคสั้นและประโยคยาว โดย
พบประโยคสั้นมากที่สุด เป็นประโยคที่สั้น ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ถ้อยคาที่กะทัดรัด ตรงไปตรงมา เข้าใจ
ง่าย ส่วนการศึกษาภาพสะท้อนสังคมไทยพบ 5 ด้าน ได้แก่ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว , ภาพ
สะท้อนสังคมด้านความรักของหนุ่มสาว, ภาพสะท้อนสังคมด้านเหตุการณ์ทางการเมือง, ภาพสะท้อน
สังคมด้านการให้กาลังใจ และภาพสะท้อนสังคมด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ จากบทเพลงทั้งหมด 33
เพลง พบภาพสะท้อนสังคมด้านความรักของหนุ่มสาวมากที่สุด เป็นการสะท้อนความรักของหนุ่มสาว
ผ่านมุมมองด้านต่าง ๆ ทั้งสมหวังและไม่สมหวัง
อภิปรายผล
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม โดยศึกษาคาร้อง
แรป ทั้งหมด 33 บทเพลง จากการศึกษาคาร้องแรปของกอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ พบว่าลักษณะคาร้องแรป
ของกอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ เป็นคาที่สั้น เข้าใจง่าย ใช้ คาที่ตรงไปตรงมา และมีคาหยาบในบางบทเพลง
เพื่อเน้นถึงอารมณ์ของบทเพลงที่ต้องการสื่อไปยังผู้ฟัง มีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบให้
เพลงน่าสนใจ และมักจะแต่งขึ้นจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสั งคมไทยเพื่อบ่งบอกเหตุการณ์ ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ มีหลายด้าน อาทิ การแต่งคาร้องแรปสะท้อนเหตุการณ์ด้านการเมือง เป็นต้น จากคา
ร้องแรปมีกลวิธีการใช้ภาษาที่เป็นคาภาษาปากโดยส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลวิธีการใช้คาที่พบมากในบท
เพลงแรป ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชานาญ รอดเหตุภัย (2522: 65) ได้กล่าวถึงคาภาษาตลาดว่าเหมาะสม
กับบทสนทนาในบันเทิงคดี ด้า นการนาเสนอภาพสะท้อนสังคมไทย ซึ่งในคาร้องแรปของกอล์ฟ ฟัก
กลิ้ง ฮีโร่ จะแสดงภาพสะท้อนสังคมอย่างเห็นได้ชัด
ข้อเสนอแนะ

632

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม ผ่านคาร้อง Rap ในบทเพลงของ
กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ ในครั้งนี้ผู้ วิจัยพบว่ายังมีเรื่องที่น่าศึกษาเกี่ยวกับคาร้องแรป ดังนั้น ควรศึกษา
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมของศิลปินแรปเปอร์ท่านอื่น
บรรณานุกรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (ม.ป.ป.). สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย. [ออนไลน์], เข้าถึงได้
จาก: https://www.moac.go.th/king-thaisociety. (30 ตุลาคม 2561).
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค.
กาเนิดเพลงแรป. (2556). [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: https://guru.sanook.com/11975/.
(2561, 8 ตุลาคม).
ชัยวัฒน์ ไชยสุข และสมเกียรติ รักษ์มณี. (ม.ป.ป.). กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมใน
วรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี. ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://rommayasan.bru.ac.th/
wpcontent /uploads/2017/02/4. chaiwat.pdf. (2561, 10 กันยายน).
ชานาญ รอดเหตุภัย. (2552). สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์.
ณรงค์ สินสวัสดิ์. (2539). จิตวิทยาการเมือง. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วัชรินทร์การพิมพ์.
ณัฐวุฒิ ศรีหมอก. (2561). [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: https://th.wikipedia.org. (2561,
27 กันยายน).
นวลศิริ เปาโรหิตย์. (2555). รักอย่างไร รักให้เป็น. นนทบุรี: 108 สุดยอดไอเดีย.
รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ. (2530). สังคมวิทยา. สงขลา: โรงพิมพ์ไทยนา หาดใหญ่.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
สนิท บุญฤทธิ์. (2536). ราชาศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
สมเกียรติ รักษ์มณี. (2551). ภาษาวรรณศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สายน้าใจ.
GoodHuman. (2559). กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ ยกย่อง ‘เมียและลูก’ทาให้ได้รางวัล MThai.
[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: https://music.mthai.com/news/newsmusic/235766.html.
(2561, 27 กันยายน).

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

633

ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
PRIVACY OF THAMMASAT’S STUDENT
รัตนภรณ์ ศรีประเสริฐ 1 และ พงษ์เทพ สันติกุล 2
Rattanaphon Sriprasert 1 and Phongtep Suntikul 2
1

สังกัด หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์ Sriprasert – dew@outlook.co.th

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความเป็นส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทาวิจัย และใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะห์
ผลการวิ จั ย ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต
ชั้ น ปี ที่ 1- 4 จ านวน 398 คน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ส่ ว นตั ว
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การอยู่อย่างสันโดษ การแสดง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ การมีอิสระในตนเอง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการอยู่อย่างสันโดษของนักศึกษามากที่สุด ได้แก่
บรรยากาศในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 4.00 ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะมาก
ที่สุดคือสังคมที่เปิดกว้าง มีค่าเฉลี่ย 4.06 ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการมีอิสระในตนเองมากที่สุดคือ ความ
ต้องการของบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.14 ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวมากที่สุดคือ การ
เรียนรู้กฎระเบียบ มีค่าเฉลี่ย 3.92
จากการวิจัยบ่งชี้ให้เห็นว่า ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการเลือกอยู่อย่างสั นโดษ
เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมสั่งสอนช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สังคมที่เปิด
กว้างมีอิทธิพลต่ อการแสดงความคิ ดเห็ นของบุ คคลเพราะกระบวนการขัด เกลาทางสั งคมซึ่ง มาจาก
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการของบุคคลมีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิตอย่างอิสระเนื่องจากสังคมที่ให้อิสระในการตัดสินใจและดาเนินชีวิตทาให้มนุษย์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ และการเรียนรู้กฎระเบียบมีอิทธิพลต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
เพราะการเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม
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คาสาคัญ: ความเป็นส่วนตัว
ABSTRACT
The current research study is quantitative research and the questionnaires are
used as a research tool. In addition, SPSS statistics are used to help analyze the results of
research. 398 undergraduate students who are representatives from 1st – 4th year of study
from Thammasat University, Rangsit Campus are the research sample. The research study
aims to investigate 4 important factors that affect the students’ privacy. Those 4 factors
are living in solitude, sharing opinions in public, self-dependence, and privacy protection.
Due to the study, it is found that atmosphere in the family affects students’
privacy at an average level of 4.00. Another finding is that: opened society affects sharing
opinions in public at an average level of 4.06. Another finding is that: individual
requirement affects self-dependence at an average level of 4.14. The last finding is:
learning about social regulations affects students’ privacy protection at an average level
of 3.92.
Regarding the study, we can infer that relationship in the family can lead to
choose a life in solitude because family is the first place that can determine what kind of
person one will become, free and open society can affect how people think and voice
their opinions, personal needs affect living independently because society gives them the
rights to choose according to their needs, and learning rules and laws can affect privacy
protection because respecting the rules is the fundamental of living within the society.
Keywords: privacy
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บทนา
มนุษย์คนหนึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลจานวนมากไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสุกล เพศ อายุ
อาชีพ ศาสนา ความคิดเห็ น ความเชื่อทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม ความเลื่ อมใส
ตลอดจนวิถีการดารงชีวิตหรือรสนิยมในการบริโภค (อุดมศักดิ์ สิ นธิพงษ์ , 2553) สิ่ งเหล่ านี้ล้ ว นเป็น
คุณสมบัติของความเป็นส่วนตัวของบุคคล เจ้าของข้อมูลย่อมมีอิสระที่จะครอบครองหรือใช้ประโยชน์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตของตนเอง คนอื่นไม่สามารถล่วงละเมิดหรือใช้ประโยชน์ได้
ในปั จ จุ บั น ด้ ว ยความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ทาให้บริบทสิทธิความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนแปลงไป เกิดการละเมิดละคุกคามความเป็นส่วนตัวในสังคม
ออนไลน์มากขึ้นและง่ายขึ้น จนในบางครั้งผู้ใช้ไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าการกระทาของตนส่งผลกระทบ
ให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ดังนั้น Alan F. Westin จึงได้ให้ความหมายของคาว่า“ความเป็นส่วนตัว”
ไว้ในหนังสือ “Privacy and Freedom” โดยหมายถึง “สิทธิของแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรในการ
ตัดสินใจว่า ข้อมูลข่าวสารของตนเองนั้นจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เมื่อใด อย่างไร และมีขอบเขตมาก
น้อยเพียงใด” (เรย์มอนด์ แวคส์, อ้างถึงใน อธิป จิตตฤกษ์และปวรรัตน์ ผลาสินธุ์ , 2556) ถือเป็นการให้
ความสาคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุคที่ข้อมูลข่าวสารกระจายตัวอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อชี้ให้
นักศึกษาได้เห็นความสาคัญและปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองตลอดจนรู้จักยอมรับและเคารพความ
เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นด้วย
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
วิจั ย ความเป็ น ส่ ว นตัว ของนักศึ กษามหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์เ ป็นส่ ว นหนึ่ง ของการศึ ก ษา
ในรายวิ ช าการวิ จั ย ทางสั ง คมสงเคราะห์ 2 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจากความหมายของการสังคมสงเคราะห์ที่นิยามโดย The International
Association of School (พงษ์เทพ สั นติกุล , 2560, น. 13) ให้ ความหมายไว้ว่า การสั งคมสงเคราะห์
หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ไขปัญหาระหว่างมนุษย์ โดยอาศัย
ความรู้ ทฤษฎีด้านพฤติกรรมศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ดังนั้นนักศึกษาคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
จึงควรมีความรู้ความใจและมีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อแสวงหาคาตอบต่อสาเหตุปัญหาของสังคมได้
อย่างมีความน่าเชื่อถือ ผนวกกับความสนใจส่วนตัวของผู้วิจัยในเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม
และการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการดารงชีวิต จึงนามาสู่ บทสรุปที่ว่าโจทย์การวิจัยความเป็นส่วนตัว
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดจากสาขาวิชาที่เรียนและความสนใจส่วนตัวของผู้วิจัยนั่นเอง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การอยู่อย่างสันโดษ การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ การมีอิสระ
ในตนเอง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ”
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative Study) มี วิ ธี ก ารศึ ก ษาคื อ ค้ น คว้ า จากเอกสาร
( Documentary study) แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค ส น า ม ( Field study) โ ด ย ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือวิจัยได้ค่าความเชื่อมั่นคือ 0.687 แล้วนามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 1-4 ทั้ง 19 คณะ จานวน 23,803 คน และมีวิธีได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายโดยการจับสลากคณะ จานวน 10 คณะ หลังจากได้คณะกลุ่มตัวอย่างแล้ว ใช้วิธีการหาสัดส่วน
ขั้นต่าของเพศชายต่อเพศหญิง ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 398 คน ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรอิส ระ
ได้ แ ก่ เพศ คณะ ชั้ น ปี และตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การอยู่อย่างสันโดษ การแสดงความคิดเห็น
ต่อสาธารณะ การมีอิสระในตนเอง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว
ผลการวิจัย
ความเข้าใจของนักศึกษาต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับความเข้าใจต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว
จานวน 10 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว
คือ อยากทราบว่านั กศึกษานั กศึกษาธรรมศาสตร์ให้ ความหมายและเข้าใจขอบเขตความเป็นส่ ว นตัว
ต่อเรื่องต่าง ๆ ในระดับใด ผลที่ได้คือ มีนักศึกษาจานวน 332 คน จากกลุ่มตัวอย่างนั กศึกษาทั้งหมด
จ านวน 398 คน ที่ มี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว อยู่ ใ นระดั บ ที่ 3 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.2
ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดซึ่งเป็นระดับที่มีคนตอบมากที่สุด
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ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ
Sig (2-sided)

ชั้นปี
Sig (2-sided)

เพศ
Sig (2-sided)

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ
วัตถุประสงค์
ความเห็นที่
ค่าเฉลี่ย
ได้รับการตอบ
มากที่สุด
ประเด็น ที่ห นึ่ ง : ปั จ จั ย ที่มีผ ล
ต่อการอยู่อย่างสันโดษ
มาก
4.00
0.271
0.887 0.226
(บรรยากาศในครอบครัว)
(43.2)
ประเด็ น ที่ ส อง: ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล
ต่อการแสดงความคิดเห็ น ต่ อ
มาก
4.06
0.435
0.910 0.143
สาธารณะ (สังคมที่เปิดกว้าง)
(43.2)
ประเด็ น ที่ ส าม: ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล
ต่อการมีอิสระในตนเอง
มาก
4.14
0.692
0.100 0.754
(ความต้องการของบุคคล)
(47.7)
ประเด็น ที่สี่ : ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ
การปกป้องความเป็นส่ว นตัว
มาก
3.92
0.494
0.262 0.240
(การเรียนรู้กฎระเบียบ)
(47.5)
หมายเหตุ: นักศึกษาขอยกตัวอย่างผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และตัวในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ
ประเด็นที่หนึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่อย่างสันโดษของนักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบรรยากาศในครอบครัว มีค่า Pearson Chi-Square = 0.271
สรุปได้ว่าเพศทั้งสองมีความเห็นเรื่องบรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการอยู่อย่างสันโดษคล้ายคลึงกัน
การทดสอบความสั มพัน ธ์ร ะหว่างชั้นปีกับปัจจัยที่มีผ ลต่อประเด็นการอยู่อย่ างสั นโดษของนั ก ศึ ก ษา
มีค่า Sig. = .887 ดังนั้นชั้นปีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “บรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการ
เลือกอยู่ตามลาพังของบุคคล” คล้ายคลึงกัน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับปั จจัยที่มีผล
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ต่อประเด็นการอยู่อย่างสันโดษของนักศึกษา ซึ่งมีค่า Sig. = .226 ดังนั้นคณะที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
ว่า “บรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกอยู่ตามลาพังของบุคคล” คล้ายคลึงกัน
ประเด็นที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับสังคมที่เปิดกว้าง มีค่า Pearson Chi-Square = 0.435 สรุปได้ว่า
เพศทั้งสองมีความเห็นว่าสังคมที่เปิดกว้างมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะคล้ายคลึงกัน
การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างชั้นปีกับปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการแสดงความคิดเห็ นต่อสาธารณะ
ซึ่งมีค่า Sig. = .910 ดังนั้นชั้นปีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “สังคมที่เปิดกว้างส่งผลให้บุคคลแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเสรี ” คล้ายคลึงกัน และการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประเด็นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ซึ่งมีค่า Sig. = .143 ดังนั้นคณะที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
ว่า “สังคมที่เปิดกว้างส่งผลให้บุคคลแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี” คล้ายคลึงกัน
ประเด็นที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการมีอิสระในตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความต้องการของบุคคล มีค่า Pearson Chi-Square = 0.692
สรุ ป ได้ว่าเพศทั้งสองมีความเห็ น ว่า ความต้ องการของบุ ค คลมี อิ ทธิพลต่ อการด าเนินชีวิ ตอย่างอิ ส ระ
คล้ายคลึงกัน การทดสอบความสั มพันธ์ระหว่างชั้นปีกับปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการมีอิสระในตนเอง
ซึ่งมีค่า Sig. = .1000 ดังนั้นชั้นปีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผลมาจากความ
ต้องการของบุคคล” คล้ายคลึงกัน และการทดสอบความสั มพันธ์ระหว่างคณะกับกับปัจจัยที่มีผ ลต่ อ
ประเด็นการมีอิสระในตนเอง ซึ่งมีค่า Sig. = .754 ดังนั้นคณะที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “การเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผลมาจากความต้องการของบุคคล” คล้ายคลึงกัน
ประเด็นที่สี่ ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการปกป้องความเป็นส่วนตัว
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพศกั บ การเรีย นรู้ก ฎระเบีย บ มี ค่ า Pearson Chi-Square = 0.494
จึงสรุปได้ว่าเพศทั้งสองมีความเห็นว่าการเรียนรู้กฎระเบียบมีอิทธิพลต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัว
คล้ายคลึงกัน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการปกป้องความเป็น
ส่วนตัว ซึ่งมีค่า Sig. = .262 ดังนั้นชั้นปีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นว่า “การเรียนรู้กฎระเบียบสังคมมี
แนวโน้มให้บุคคลไม่คุกคามบุคคลอื่น” คล้ายคลึงกัน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ ประเด็ น การปกป้ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ซึ่ ง มี ค่ า Sig. = .240 ดั ง นั้ น คณะที่ แ ตกต่ า งกั น
มีความคิดเห็นว่า “การเรียนรู้กฎระเบียบสังคมมีแนวโน้มให้บุคคลไม่คุกคามบุคคลอื่น” คล้ายคลึงกัน
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หมายเหตุ: ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ความเข้าใจของนักศึกษาต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว
จากผลการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 จะเห็นได้ว่านักศึกษาธรรมศาสตร์มีความเข้าใจถึงบริบท
ของความเป็นส่วนตัว รวมถึงเข้าใจในขอบเขตของความเป็นส่วนตัว รู้จักใช้สิทธิของตนเองว่าสิ่งไหน
สามารถกระทาได้และรู้จักปกป้องการละเมิดสิทธิของตน นอกจากนี้ยังเข้าใจถึงการไม่ไปลุกล้าสิทธิและ
เสรี ภ าพบุ คคลอื่น ให้ ความเคารพในการกระท าของบุ คคลอื่น ในสั ง คม ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
นักศึกษาธรรมศาสตร์มีการเรียนรู้และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม (Conventional Morality
Level) ขั้ น ที่ 4 กฎและระเบี ย บ (Law and Order Orientation) (Kohlberg, อ้ า งถึ ง ใน จิ ร าภรณ์
ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556, น.74) ในขั้นนี้บุคคลจะใช้หลักทาตามหน้าที่ของสังคม บุคคลจะเรียนรู้ถึงการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม คานึงถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม และปฏิบัติตามหน้าที่ของสังคมอย่าง
เคร่งครัดเพื่อธารงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ของสังคม
ประเด็นที่หนึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการอยู่อย่างสันโดษของนักศึกษา
จากผลการวิจัยในประเด็นที่หนึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการอยู่อย่างสันโดษของนักศึ กษา
ทาให้ทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าบรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกอยู่
อย่ างสั น โดษมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้ องกับทฤษฎีจิตวิทยาปัจเจกบุคคลของแอดเลอร์ (Adler, อ้างถึงใน
นพมาศ อุ้งพระ, 2551, น.72) ที่เชื่อว่าบุคคลจะแสดงบทบาทซึ่งมาจากการรู้จักสร้างตนเอง และเชื่อใน
อิทธิพลของสังคม คือพฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดโดยสังคมรอบตัว เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี
วัฒนธรรม วิธีการเลี้ยงดูบุตรรวมถึงบรรยากาศในครอบครัวซึ่งถือเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใน
ทางอ้อม บุคคลที่มาจากครอบครัวที่มีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ แต่ละคนเลือกทากิจกรรมของตนเองและ
อยู่ในพื้นที่ของตน ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กัน สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการอยู่อย่างสันโดษของบุคคล
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ ม องว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประเด็ น การอยู่ อ ย่ า งสั น โดษของ
นักศึกษาที่น่าสนใจปัจจัยหนึ่งคือ สถานการณ์ที่คับข้องใจที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่ง
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สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ที่เชื่อว่ามนุษย์มีกลไกการป้องกันตน ซึ่งก็คือการยับยั้งการ
แสดงออกที่ไม่เหมาะสมแล้วเปลี่ยนแปลงการแสดงออกในรูปแบบที่สังคมยอมรับมากกว่า
ประเด็นที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
จากผลการวิจัยในประเด็นที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
ท าให้ ท ราบว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ม องว่ า สั ง คมที่ เ ปิ ด กว้ า งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแสดง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะมากที่สุ ด สอดคล้องกับทฤษฎีบุคลิกภาพ ซึ่งเสนอว่าบุคลิกภาพคนโดยทั่วไป
จะถูกกาหนดจากปัจจัย 3 ประการคือ พันธุกรรม (Heredity) สภาพแวดล้อม (Environment) และ
สถานการณ์ (Situation) สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปิดกว้าง มีวัฒนธรรมในการยอมรับความคิดเห็น
ที่หลากหลายส่งผลให้สมาชิกในสังคมกล้าแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ ม องว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประเด็ น การแสดงความคิ ด เห็ น
ต่อสาธารณะคือ บรรทัดฐานของสังคม ซึ่งหมายถึงมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มยึดถือ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Dialectics ของเล็ฟ ซีมาโนวิช ไวกอตสกี (Vygotsky, อ้างถึงใน
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556, น.57) เขามีความเห็นว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคมซึ่งบุคคลซึมซับเข้า
ไปภายในตัวตนเป็นตัวแปรสาคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการเรียนรู้และ
รับรู้ ไวกอตสกีเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
วิธีคิดและการดารงชีพของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ และแผ่ขยายไปสู่สังคมอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากมนุษย์เรียนรู้
บริบทสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นบุคคลจะไม่แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะที่ละเมิดมาตรฐานของสังคม
ประเด็นที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการมีอิสระในตนเอง
จากผลการวิจัยในประเด็นที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการมีอิสระในตนเอง ทาให้ทราบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่า ความต้องการของบุคคลมี อิทธิพลต่อการมีอิสระในตนเองมาก
ที่สุด บุคคลมีความต้องการทั้งทางกายและทางใจ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริก อีริกสัน
(Erik Erikson, อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2556, น.96)ที่เสนอว่าชีวิตของมนุษย์ดาเนินไปตาม
ระบบตัวตนคือความคิด ทัศนคติและความต้ องการของบุคคล หนึ่งในนั้นคือความต้องการสัมพันธภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบของสังคม มนุษย์แสดงความต้องการอย่างอิสระภายใต้
ระบบของสังคม สังคมที่ให้อิสระในการตัดสินใจและดาเนินชีวิต ทาให้มนุษย์สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้มากกว่าสังคมที่ควบคุมการดาเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

641

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตอย่างอิสระคือ การรู้จักตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีจิ ตวิทยาปั จ เจกบุ ค คลของแอดเลอร์ ซึ่งเชื่อว่าความรู้สึ ก ของตนเองจะแสดง บทบาทที่ ส าคั ญ
ในการสร้างรูปแบบของบุคลิกภาพ การรู้จักสร้างตนเอง และบุคลิกภาพแบบที่รู้จักตนเองจะก่อให้เกิด
ความพยายามที่จ ะเอาชนะอุ ป สรรคทั้ งหลาย และแอดเลอร์เชื่อในอิทธิ พลของสั งคม คือพฤติก รรม
ของบุคคลถูกกาหนดโดยสังคมรอบตัว ดังนั้ นการที่บุคคลรู้จักตนเองจึงสามารถแสดงความเป็นตัวตน
ได้ตามบทบาทและสถานภาพ สามารถตอบสนองความคิดและความต้องการของตนเองได้ ส่งผลให้
การรู้จักตนเองมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตอย่างอิสระ
ประเด็นที่สี่ ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการปกป้องความเป็นส่วนตัว
จากผลการวิจัยในประเด็นที่สี่ ปัจจัยที่มีผลต่อประเด็นการปกป้องความเป็นส่วนตัว ทาให้ทราบ
ว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ม องว่ า การเรี ย นรู้ ก ฎระเบี ย บมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปกป้ อ ง
ความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ซึ่งการเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม
ซึ่งคนในสังคมนั้น ๆ จาต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคม เพื่อความสงบสุขของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Bandura, อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556, น.147) ที่มีแนวคิดว่า
พฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ โดยสามารถเรียนรู้จากการขัดเกลาทางตรงและการขัดเกลาทางอ้อม
เมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้กฎระเบียบของสังคมแล้วได้รับผลทางบวก และจะหลีกการกระทาพฤติกรรมที่จะ
ได้รับผลทางลบ ดังนั้นการเรียนรู้กฎระเบียบของสังคมจึงมีอิทธิพลต่อ บุคคลไม่ให้ไปละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลอื่น
นอกจากนี้นักศึกษาธรรมศาสตร์มองว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวอีก
ปัจจัยหนึ่งคือ การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยมได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากเจเรมี เบนแธม (Jeremy Bentham) แนวคิ ด นี้ เ ห็ น ว่ า สิ ท ธิ มี บ ทบาทในการปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงเท่ากับว่า ผลประโยชน์
ตลอดจนการกระทาที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลนั้นต้องได้รับการปกป้องโดยสิทธิของเขาจากการ
ละเมิดของผู้อื่น เช่น Facebook ซึ่งมีการให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล จากการอ้างอิงทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม
ส่งผลให้ข้อมูลนั้นได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นการรักษาความลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีอิทธิพลต่อการ
ปกป้องความเป็นส่วนตัว
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องความเป็นส่วนตัว
เนื่ องจากเรื่ องความเป็ นส่ ว นตัว ยังไม่เป็นที่ได้รับความส าคัญจากคนในสั งคมไทยจึง ท าให้
ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีผลงานทางวิชาการด้านความเป็นส่วนตัว นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล
หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวจากอานาจรัฐซึ่งเป็นผลงานวิชาการในเชิงนิติศาสตร์ ทาให้มีผู้วิจัยมีข้อมูลหรือ
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น ส่ ว นตั ว น้ อ ย ดั ง นั้ น จึ ง ควรท าการศึ ก ษาผลงานวิ ช าการที่ เ กี่ ยวข้อง
กับความเป็นส่วนตัวในฉบับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ควรมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชียวชาญ มีความสนใจหรือเคยศึกษาเรื่องความเป็นส่ว นตัว
มาก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายและขอบเขตของความเป็นส่วนตัวได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการกาหนดกรอบการวิจัยให้ ครอบคลุ มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่ ว นตัว
ได้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมของนักศึกษาธรรมศาสตร์ มี จุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสั มพัน ธ์การมุ่งประโยชน์เพื่อส่ ว นรวมของนั กศึก ษาธรรมศาสตร์ โดยศึกษาจากกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต จ านวน 407 คน
ประกอบด้วยนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ จานวน 184 คน และสายสังคมศาสตร์จานวน 223 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เพื่อสุ่มคณะ แล้วคานวณสัดส่วนประชากรของ
คณะที่ถูกสุ่มได้ด้านชั้นปี เพศ และสายการเรียนทั้งหมด ในเดือนสิงคาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561
จากนั้นจึงสุ่มแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจั ย คือ แบบสอบถามเรื่ องการมุ่งประโยชน์เพื่อส่ ว นรวมในนักศึกษามหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ การมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมของกลุ่มตัวอย่างมากที่ สุด 3 อันดับ
แรก คือ การเลี้ยงดู การยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม และหลักการคุณธรรมสากล มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความเห็นเท่ากับ 4.31 4.19 และ 4.16 ตามลาดับ ในทางกลับกัน 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ได้แก่
วัฒนธรรมความเชื่อ ความคาดหวังจากสั งคม และความรู้สึกมีปมด้อย มีค่าเฉลี่ยระดับความเห็ น
เท่ า กั บ 2.48 2.55 และ 2.67 ตามล าดั บ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า สายการเรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
วัฒนธรรมความเชื่อ และระดับชั้นปีมีความสัมพันธ์กับการพูดความจริง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
อย่างไรก็ตาม ความเป็นเครือญาติ เพศ และรูปร่าง ไม่มี ความสัมพันธ์การมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ของนักศึกษาธรรมศาสตร์
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คาสาคัญ
การมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม นักศึกษา ธรรมศาสตร์

ABSTRACT
The objectives of the study were to examine the correlations of altruistic
behaviors altruistic behaviors of Thammasat University students. The samples used in
this study were 407 students studying in Rangsit Campus. They were divided according
to science and socio-artistic programs which had 184 and 223, respectively. The whole
samples were randomly drawn from all the student in Thammasat University, Rangsit
campus by using the stratified sampling and accidental sampling in August – December
2018. The instruments applied in data gathering were the questionnaire which was
applied for gathering data collections. The data received were statistically analyzed by
the percentage, mean, T-Test method. The result indicated that the most three
effective factors affected to their altruistic behavior were attachment, social norm
acceptances and universal ethical principles, with the average of level of agreements
4.31, 4.19 and 4.16, respectively. On the other hand, there were the most three
ineffective factor in this study, including cultural beliefs, social expectations and
inferiority feelings, with the average of level of agreements 2.48, 2.55 and 2.67,
respectively. Additionally, most students behaved altruistically by empathy,
patronization, lawfulness, sacrifice (Utilitarianism) and telling the truth, with the average
of level of agreements three point nine four, three point eight one, three point six two,
two point four nine and two point three one respectively. Besides, the result analyzed
showed that the curriculum affected students’ belief conducting well or badly, college
years influenced to say the truth, with statistical significance at 0.01. However, kinship,
gender and body types had no effect on altruistic behaviors.
Keywords
Altruistic behaviors, Thammasat, Student
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บทนา
สถิติคดีย้อนหลังของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2558
ว่าด้วยจานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ จาแนกตามฐานความผิด
ระบุว่ามีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีเป็นจานวน 175,837 คดี โดยแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เกี่ยวกับร่างกาย เกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง เกี่ยวกับยา
เสพติด เกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด และความผิดอื่นๆ นอกจากนี้ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร (อ้างใน
วสิษฐ เดชกุญชร, 2560) กล่าวว่าสถิติอาชญากรรมของเยาวชนทั้งหญิงและชายระหว่างปี พ.ศ.2546
ถึง 2550 เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 70 โดยเยาวชนจานวนมากกระทาความผิดต่ อชีวิตของเพื่อนมนุษย์
อย่างเหี้ยมโหด จากตัวเลขและสถิติข้างต้นถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงในการกระทาความผิด นอกจากนี้ผล
การสารวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” ของศูนย์คุณธรรมร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล (2559) เผยว่าปัญหาวิ กฤตทางด้านคุณธรรมที่มี
ความรุ น แรงในสั ง คมไทยที่ วิ ก ฤตมากที่ สุ ด คื อ ปั ญ หาความ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต การทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั่น
รองลงมาคือปัญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งใน สังคม และปัญหาจิตสานึกสาธารณะ ขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าส่วนรวม
นักศึกษาจึงเห็นว่าหากต้องการพัฒนาผู้ที่เคยกระทาความผิด หรือเด็กและเยาวชน หรือ
บุคคลทั่วไป ให้เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ดี สุภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ต้องเห็นถึงความสาคัญที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ดี หรือปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการกระทาพฤติกรรมสุภาพของ
ปัจเจกบุคคลมากที่สุด เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลไม่ให้กระทาความผิดหรือกระทา
ความผิดซ้า รวมไปถึงการศึกษาวิธีการแสดงออกถึงพฤติกรรมสุภาพเพื่อให้เห็นว่า วิธีการใดที่มีบุคคล
เลือกที่จะปฏิบัติน้อยที่สุด ก่อให้เกิดการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขของสถาบัน ต่างๆในสังคม
ต่อไป อันนามาซึ่งบุคคล และสังคมที่มีคุณภาพต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ปัจจัยใดบ้างมีอิทธิพลต่อการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมของนักศึกษาธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมของนักศึกษาธรรมศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้ งนี้ เป็ น การวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ศึกษาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จานวน 407 คน โดยการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ (Stratified sampling) โดยเริ่ ม จากการสุ่ ม คณะก่ อ น แล้ ว ค านวณสั ด ส่ ว น
ประชากรของคณะที่ถูกสุ่มได้ด้านชั้นปี เพศ และสายการเรียนทั้งหมด ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา
1/2561 จากนั้นจึงสุ่มแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ระหว่างเดือน
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สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยนักศึกษาคณะสายวิทยาศาสตร์ 7 คณะ จานวน 184
คน และนักศึกษาในคณะสายสังคมศาสตร์ 7 คณะ จานวน 223 คน
แบบสอบถามเป็นการสร้างจากการเริ่มทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษากรอบแนวคิดทฤษฏี
ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการกระทาพฤติกรรมหนึ่งๆ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น/อิสระ
การเลี้ยงดู
การยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม
หลักการคุณธรรมสากล
กฎระเบียบหรือข้อบังคับ
การคิดถึงผลกระทบของการกระทา
การคิดเป็นนามธรรม
นิสัยความเคยชิน

ตัวแปรตาม

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

การมุ่ ง ประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ว นรวมของ

บุคคลใกล้ชิด

นักศึกษาธรรมศาสตร์

กลุ่มอ้างอิง
การชี้แนะหรือการช่วยเหลือ
ประสบการณ์ในอดีต
การเรียนการสอนในโรงเรียน
บุคคลตัวอย่าง
สื่อต่างๆ
การให้รางวัล
ความต้องการความผูกพัน
ความเป็นเครือญาติ
ความรู้สึกว่ามีปมด้อย
ความคาดหวังจากสังคม
วัฒนธรรมความเชื่อ
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จากนั้นกาหนดข้อคาถามในแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
ตรวจและให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปคานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability
Analysis) จนได้แบบสอบถามจานวน 26 คาถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
มุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม และลักษณะ/วิธีการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม แล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค
ารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาที
(T-test) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เครมเมอร์ วี (Cramer’s V)
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมุ่ง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
การเลี้ยงดู
การยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม
หลักการคุณธรรมสากล
กฎระเบียบหรือข้อบังคับ
การคิดถึงผลกระทบของการกระทา
การคิดเป็นนามธรรม
นิสัยความเคยชิน
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
บุคคลใกล้ชิด (Significant Other)
กลุ่มอ้างอิง
การชี้แนะหรือการช่วยเหลือ
ประสบการณ์ในอดีต
การเรียนการสอนในโรงเรียน
บุคคลตัวอย่าง (Role model)
สื่อต่างๆ
การให้รางวัล
ความต้องการความผูกพัน

ค่าร้อยละ

ระดับความเห็น

ค่าเฉลี่ยรวม

38.3
30.7
36.4
35.1
29.5
41.8
45.5
42.5
40.0
45.2
38.8
30.5
31.9
29.5
41.3
39.3
34.9

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.31
4.19
4.16
4.08
4.05
4.00
3.86
3.78
3.76
3.75
3.54
3.49
3.48
3.38
3.27
3.17
3.16
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมุ่ง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ความเป็นเครือญาติ
ความรู้สึกว่ามีปมด้อย
ความคาดหวังจากสังคม
วัฒนธรรมความเชื่อ

ค่าร้อยละ

ระดับความเห็น

ค่าเฉลี่ยรวม

38.1
32.2
25.5
26.3

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

2.81
2.67
2.55
2.48

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยจาก
ปัจจัยทั้งหมดเท่ากับ 3.84 ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 5 ปัจจัยแรกจากทั้งหมด 21 ปัจจัย คือ 1) การเลี้ยงดู
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) 2) การยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19) 3) หลักการคุณธรรม
สากล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) 4) กฎระเบียบหรือข้อบังคับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) และ 5) การคิดถึง
ผลกระทบของการกระทา (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.05) ในขณะที่ค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ด 5 ปัจจัย ได้แก่ 1)
วัฒนธรรมความเชื่อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48) 2) ความคาดหวังจากสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55) 3)
ความรู้สึกว่ามีปมด้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67) 4) ความเป็นเครือญาติ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81) และ 5)
ความต้องการผูกพัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของลักษณะ/วิธีการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ค่าเฉลี่ยของลักษณะ/วิธีการมุ่ง
ค่าร้อยละ ระดับความเห็น
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ค่าเฉลี่ยรวม

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

38.3

มาก

3.94

การช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า

30.7

มาก

3.81

การเคารพกฎระเบียบ

36.4

มาก

3.62

การมุ่งหาประโยชน์ส่วนรวม

35.1

น้อย

2.49

การพูดความจริง

29.5

น้อย

2.31

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของลักษณะ/วิธีการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.23 วิธีการทั้งหมด เรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ า กั บ 3.94) 2) การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ อ่ อ นแอกว่ า (ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 3.81) 3) การเคารพ
กฎระเบียบ (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.62) 4) การมุ่งหาประโยชน์เพื่อส่วนรวม (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.49)
และ 5) การพูดความจริง (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.31)
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สายการเรียนมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมความเชื่อ อย่าง
มีนัยสาคัญที่ 0.01 กล่าวคือความแตกต่างของสายการเรียนมีผลต่อวัฒนธรรมความเชื่อ และระดับชั้น
ปีมีความสัมพันธ์กับการพูดความจริง อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 ดังนั้นความแตกต่างของชั้นปีจึงมีผลต่อ
การพูดความจริงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามปัจจัย ด้านเพศ และรูปร่าง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมุ่ง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของนักศึกษาธรรมศาสตร์
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัย และ ปัจจัยและการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ความสัมพันธ์

P - Value

Cramer’s V

ระดับความสัมพันธ์

0.010

0.217

น้อย

ระดับชั้นปีกับการพูดความจริง

0.002

0.277

ปานกลาง

เพศกับการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ

0.378

-

-

0.118

-

-

สายการเรียนกับวัฒนธรรม
ความเชื่อ

กว่า
รูปร่างกับการมุ่งประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม
จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสายการเรียนกับวัฒนธรรมความเชื่อ มีค่า P - value
(Sig.) คือ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า ระดับนัยสาคัญ (α) ที่มีค่า 0.05 แสดงให้เห็นว่า สายการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมความเชื่อ ค่า Crammer’s V แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับปัจจัย
เท่ากับ 0.217 แสดงว่าสายการเรียนและวัฒนธรรมความเชื่อมีความสัมพันธ์กันน้อย ความสัมพันธ์
ระหว่างระหว่างระดับชั้นปีกับการพูดความจริง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Sig.) คือ 0.002
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า ระดับนัยสาคัญ (α) ที่มีค่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับชั้นปีมีความสัมพันธ์กับการพูด
ความจริง ค่า Crammer’s V แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เท่ากับ 0.277 แสดงว่าคณะและ
การพู ด ความจริ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดับ ปานกลาง ในขณะที่ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่า งเพศกั บ การ
ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า และ รูปร่างกับการมุ่งประโยชน์เพื่ อส่วนรวม มีค่า P - value (Sig.) คือ
0.378 และ 0.118 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดับนัยสาคัญ (α) ที่มีค่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าเพศ
และรูปร่างไม่มีความสัมพันธ์กับการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า และการมุ่งหาประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น
ความแตกต่างของเพศและรูปร่างไม่มีผลต่อการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า และการมุ่งหาประโยชน์
ส่วนรวม
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อภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็ น มากที่ สุ ด ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมุ่ ง ประโยชน์ เ พื่ อ
ส่วนรวม คือ การเลี้ยงดู มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.31 นักศึกษาร้อยละ 38.3 (คานวณ
จากร้อยละที่มากและมากที่สุด ) มีความคิดเห็นว่าการเลี้ยงดูที่เอาใจใส่ของครอบครัวทาให้เป็นคนไม่
คิดร้ายต่อผู้อื่น สอดคล้องกับทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory) ที่เชื่อว่ารูปแบบความผูกพัน
ของเด็กมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก โดยรูปแบบความผูกพันดังกล่าวจะเกิ ดจากการได้รับการเลี้ยง
ดูโดยพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลัก ดังนั้นหากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักมีเวลาเลี้ยงเด็กได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้
เด็กมีความผูกพันในรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยดังนั้นเด็กที่เติบโตภายใต้ความผูกพันในลักษณะนี้
เด็กจะเป็นคนอบอุ่น มั่นใจในตัวเอง ใส่ใจคนรอบตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มองคนอื่นและตัวเองในแง่บวก
ในทางตรงกั น ข้ า มหากพ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ เ ลี้ ย งดู ห ลั ก ไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จเด็ ก เท่ า ที่ ค วร จะน ามาซึ่ ง รู ป แบบ
ความสัมพันธ์แบบความวิตกกังวล - หลีกหนี เด็กจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สนิทกับใคร ไม่ค่อยแสดง
ความรู้สึก มีความมั่นใจในตัวเองแต่จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวคนอื่น ไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่าย
หรือครอบครัวที่ไม่ให้การเลี้ยงดูเด็กอย่างสม่าเสมอ ก่อให้เกิดความผูกพันแบบความวิตกกังวล - ลังเล
ใจ เมื่อเด็กโตขึ้นจะเป็นผู้ที่ต้องการความรักจากคนรอบข้างอย่างมาก จนเหมือนเรียกร้องความสนใจ
หากเกิดความผิดพลาดจะโทษตนเอง และเห็นว่าหากตนเองประพฤติดีกว่านี้จะได้รับความรักจากคน
รอบข้าง รวมไปถึงการศึกษาของเฮอร์ชิ (Hirchi, 1969 อ้างถึงใน สุณีย์ กัลป์ยะจิตร, 2556) เขาได้
ศึกษาความผูกพันกับการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมกระทาผิดของเด็ก การศึกษาพบว่า
บุคคลที่ขาดความผูกพันต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ เด็กและเยาวชนเหล่านั้นก็
จะมีแนวโน้มที่จะกระทาผิดมากขึ้น
ในทางตรงกันข้ามปัจจัยด้านวัฒนธรรมความเชื่อ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 2.48
นักศึกษาร้อยละ 26.3 (คานวณจากร้อยละที่มากและมากที่สุด) ให้ความเห็นว่าความเชื่อเรื่องบุญและ
บาปส่งผลให้พวกเขาบริจ าคสิ่งของให้ แก่ผู้ อื่น ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ มตัว อย่างน้อยที่สุ ด
ขณะที่แนวคิดจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned; TRA) ที่อธิบายว่าบุคคลที่มี
เจตนาจะกระทาพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง อาทิเจตคติต่อพฤติกรรมหนึ่งๆ ซึ่งเจตคติต่อพฤติกรรมจะ
ถูกกาหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทา และการประเมินคุณค่าของผลนั้น ดังนั้นถ้าบุคคล
เชื่อว่าการทาพฤติกรรมจะนาไปสู่ผลของการกระทาทางบวก เขาก็จะมีเจตคติในทางที่เห็นด้วยต่อ
พฤติกรรมนั้น ตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่าถ้าทาพฤติกรรมแล้วจะได้รับผลทางลบที่ไม่พึงปรารถนา ก็
จะมีเจตคติไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านพฤติกรรมนั้น
ลักษณะ/วิธีการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่กลุ่มตัวอย่างกระทามากที่สุด คือ ความรู้สึกเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.94 นักศึกษาร้อยละ 38.3 (คานวณจากร้อยละ
ที่มากและมากที่สุด) เลือกที่จะคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นก่อนที่จะแสดงความเห็นต่อบุคคลเหล่านั้น
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สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี พั ฒ นาการการเห็ น อกเห็ น ใจผู้ อื่ น (Hoffman’s four levels of empathy
theory) โดย เชฟเฟอร์ (Schaffer, 1996) ที่ได้อธิบายพัฒนาการการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของบุคลไว้ 4
ขั้น คือ การเห็ น ใจทั่ว ไป (Global empathy) ในช่ว งวัยทารก การเห็ นใจเชิงอัตตา (Egocentric
empathy) ในเด็กช่วงอายุ 2 ปี การเห็นใจความรู้สึกผู้อื่น (Empathy for another’s feeling) ใน
เด็กช่วงอายุ 3 ปี และ การเห็นใจในเงื่อนไขชีวิตของผู้อื่น (Empathy for another’s life condition)
ในวัยเด็กตอนปลาย หรือวัยรุ่นเป็นต้นไป โดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ในขั้นที่ 4 คือ การเห็นใจในเงื่อนไขชีวิต
ผู้ อื่น (Empathy for another’s life condition) มีเนื้อหาว่า บุคคลจะเกิดความเห็ นอกเห็ นใจใน
เงื่อนไขชีวิตของผู้อื่น สามารถเข้าใจว่าบุคคลอื่นมีความรู้สึกต่างๆ และเริ่มเข้าใจกลุ่มสังคม เช่น กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจะเป็นแรงจูงใจพื้นฐานให้ริเริ่มเสี ยสละสิ่งของบางอย่ าง
ในขณะที่การพูดความจริงกลับมีนักศึกษากลุ่ม ตัวอย่างเลือกจะปฏิบัติน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 2.31 นักศึกษาร้อยละ 29.5 (คานวณจากร้อยละที่มากและมากที่สุด ) ตัดสินใจจะบอก
อาจารย์ ผู้ ส อนว่าเพื่อนของตนทุจ ริตข้อสอบ จึงไม่ตรงกับแนวคิดจริยศาสตร์ของค้านท์ (Kant’s
Deontological Ethics) ที่ว่าด้วยการทาดี คือ การกระทาที่ตัดสินใจเลือกกระทาตามเหตุผล เช่น
การปฏิบัติตามกฎคาสั่งแบบเด็ดขาด (Categorical imperative) คือ ปฏิบัติตามกฎที่สั่งให้กระทาโดย
ไร้เงื่อนไขและเป็นสากล เช่น รักษาคามั่นสัญญาและไม่พูดโกหก ซึ่งบุคคลต้องกระทาตามถึงแม้ว่าการ
พูดโกหกนั้นเป็นประโยชน์ก็ตาม ดังนั้นหากมีความต้องการ หรือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความ
ปรารถนาให้ได้มาซึ่งความสุข หรืออารมณ์และความรู้สึกอื่นๆ เช่น ความรู้สึกรัก ความรู้สึกเกลียด จะ
ถือว่าการกระทานั้นไม่มีคุณค่าทางจริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆและการมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมสามารถอภิปรายได้
ดังนี้ ในมิติของความเป็นเครือญาติ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 2.67 โดยนักศึกษาร้อยละ
38.1 (คานวณจากร้อยละที่มากและมากที่สุด ) ให้ความเห็นว่าตนจะช่วยเหลือเครือญาติโดยไม่คาถึง
ถึงระดับ ความต้องการของแต่ล ะคน ตามทฤษฎีการเลื อกสรรโดยครื อญาติ (Kinship selection
theory) ฮามิ ล ตั น (Hamilton, 1964 อ้ า งถึ ง ใน L. Keller & K. H. Reeve, n.d.) ใช้ มุ ม มองเรื่ อ ง
พันธุกรรมเข้ามาอธิบ ายแนวคิดดังกล่ าว แนวคิดนี้จึงเชื่อว่ามนุษย์จะให้ความสาคัญกับการส่ งต่ อ
พันธุกรรมของตนไปสู่รุ่นลูกหลานต่อๆไปให้ได้มากที่สุด โดยการช่วยเหลือญาติพี่น้องของตนเองเพราะ
มีเชื้อสาย พันธุกรรม หรือยีนส์ที่ใกล้เคียงกัน เพราะเหตุนี้การเลือกสรรโดยเครือญาติจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลตัดสินใจที่จะช่วยเหลือ และเสียสละเฉพาะกับเครือญาติเพื่อสืบทอดลักษณะพันธุกรรมของตน
ต่ อ ไป ในมิ ติ รู ป ร่ า งกั บ การมุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม หากอิ ง จากแนวคิ ด ประโยชน์ นิ ย ม
(Utilitarianism) เป็นแนวคิดนี้มองว่าเป็นตัวตัดสินว่าการกระว่า การกระทานั้นๆดีหรือ สมควรหรือไม่
และถูกหรือผิด ด้วยเหตุนี้หากการกระทาใดที่กระทาแล้วให้ประโยชน์สุขมากกว่าก็ถือว่าการกระทา
นั้นดีกว่าและควรกระทามากกว่า รวมไปถึงแนวคิดบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคลที่มีความเชื่อว่ามี
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บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล มีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะรูปร่างของบุคคลนั้นๆ โดยระบุว่าบุคคลที่มี
รูปร่างลาสันแข็งแรกนักกีฬาจะชอบช่วยเหลือคนอื่น ในขณะที่บุคคลที่มีรูปร่างอ้วนท้วมและผอมจะ
อืดอาดและชอบอยู่ตามลาพัง แต่ผลการศึกษากลับพบว่า นักศึกษาที่มีรูปร่างอ้วนท้วมร้อยละ 8.3
รูปร่างแข็งแรงนักกีฬาร้อยละ 2.2 และรูปร่างผอมร้อยละ 6.1 เลือกที่จะมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน โดยให้ความเห็นว่าตนจะนาเงินไปท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานก่อนการบริจาค ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดอัตนิยมเชิงจริยธรรม (Ethical egoism) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ส่วนตนเป็น
สาคัญ และบุคคลจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเมื่อผู้อื่นสามารถทาประโยชน์หรือก่อโทษแก่ให้แก่ตน
เท่านั้น กล่าวคือบุคคลจะไม่คานึงถึงผู้อื่นหากเขาไม่มีอิทธิผลต่อตนเอง ในมิติด้านเพศ นักศึกษาเพศ
ชายและหญิงร้อยละเกือบเท่าๆกันคือ 64.5 และ 62.2 ตามลาดับ เลือกที่จะเข้าไปช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่า
ที่กาลังถือหรือย้ายของหนัก ในขณะที่แนวคิดความเป็นสุภาพบุรุษ (Chivalry) มองว่าตนควรปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่น โดยเฉพาะเพศหญิงด้วยความสุภาพอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจ และให้ความเคารพ ดังนั้น
แนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่เพศชายมองว่าเพศหญิงว่ามีความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง ดังนั้น
เพศชายต้องดูแลและปกป้องเพศหญิง รวมไปถึงปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้ 1) การพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดีหรือสุภาพชนควรเริ่ม
ตั้งแต่การเลี้ยงดูที่มีการเอาใจใส่จ ากพ่อแม่หรือผู้ดูแลหลั ก และครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก เกิด
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย อันจะนามาสู่พฤติกรรมที่ดีและสุภาพ ดังนั้นการมีเวลาเลี้ยงดูแลบุตรหลาน
ของบุคคลจะส่งผลให้เด็กมีรากฐานในการประพฤติตนที่ดี 2) โรงเรียนและสถานศึกษาควรมี การ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุมถึงการมีพฤติกรรมที่ดีและสุภาพ อาจทาได้โดยการแทรกเนื้อหา
กับตัวอย่างในบทเรียน หรือจัดกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจและตัดสินใจที่จะปฏิบัติตน
ให้เป็นสุภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เป็นมิติเดียว ในเชิง
ลึกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุภาพ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกในการอธิบายพฤติกรรมสุภาพของบุ คคล
นาไปสู่การหาทางแก้ไขการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เชิ งปฏิบั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว มนี้มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปัญ หาสุ ขภาพ
ความต้องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ทุนทางสังคม ศักยภาพชุมชน พัฒนาและประเมินประสิทธิผล
รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตาบลไทรเดี่ยว
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 35 คน ด้วยการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จาแนกเป็นกลุ่มที่ 1 ติดสังคม ร้อยละ 54.5 รองลง
คือ กลุ่มที่ 2 ติดบ้าน และกลุ่มที่ 3 ติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ 15.1 ตามลาดับ รูปแบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่สร้างขึ้นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแวงมีบทบาท
หลักในการดูแลผู้สูงอายุ โดยประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลไทรเดี่ยว ส่งผลทาให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุมทุกมิติ
และผู้สูงอายุติดเตียงทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทาให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น ข้อเสนอแนะผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้กับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่อไป
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ABSTRACT
The objectives of the current participatory action research were to study
about health problem and healthcare’s need of elderly, social capital, community
potential as well as to develop and evaluate collaborative long-term elderly care
model by civil society network in Sai Diao Sub-District, Khlong Hat District, Sa Kaeo
Province. The samples were 35 stakeholders. Data were collected by using focus group
discussion and in-depth interviews and were analyzed by using content analysis. The
results of this research revealed that most elderly people had chronic noncommunicable diseases. Their health status can be classified into three groups
according to their ability to support themselves: 1) social-bound elderly with 54.5
percent, 2) house-bound elderly with 30.4 percent and 3) bed-bound with 15.1
percent. Additionally, the long-term elderly care model nowadays is Ban Nong Wang
Tambon Health Promoting Hospital who has been mainly responsible for taking care
of elderly. It also helps coordinate with Sai Diao Sub-district Administration
Organization. This covers every aspect and service accessibility. The results of study
could be useful for the improvement and development of the elderly long-term care
for health authority, local government and communities.
Keywords
Long term care, Elderly, Health, Participation
บทนา
ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ส่ ง ผลให้ สั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ไ ทย
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 ในปี 2550 (7 ล้าน
คน) เป็นร้อยละ 11.8 (7.5 ล้านคน) ในปี 2553 และร้อยละ 20 (14.5 ล้านคน) ในปี 2558 นับว่า
อัตราการเข้าสู่ “ภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing)” เร็วมาก และคาดว่าอีก 5 และ 15
ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (complete aged society) และสังคม
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สูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) เมื่อสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20.0
และ 28.0 ตามลาดับ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) หน่วยงานต่างๆ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ประชากรให้เป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้เหมาะสม เนื่องจากวัย
สูงอายุเป็นวัยที่เกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการสูญเสียฟันและสุขภาพช่อง
ปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ อีกทั้งมีปัญหา
ขาดผู้ดูแลยามเจ็บป่วย การจะให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุ ณภาพต้องมีการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดีให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้ อรัง
ออกไปและในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลาจากการป่วย ลดการเกิดความพิการหรือทุพพลภาพ
และยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 255))
ตาบลไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นตาบลที่แยกตัวออกมาจากตาบล
ท่าเกวียน อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขาสูง พื้นที่เป็นดินลูกรังปนทรายร้อยละ 80 ของพื้นที่เป็นดิน
เหนี ย วปนทราย สภาพอากาศแห้ ง แล้ ง ในฤดู ร้ อ น ประชาชนส่ ว นใหญ่ อ พยพมาจากทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีภาษาท้องถิ่นที่สื่อสารกันหลายภาษา ได้แก่ ไทย อีสาน โคราช ส่ว ย ย้อ
พวน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จานวน 1,103 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,975 คน
เป็นเพศชาย 2,014 คน เพศหญิง 1,961 คน สาหรับหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 9
บ้านการบินไทย จานวน 763 คน รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง จานวน 623 คน และหมู่ที่
7 บ้านหนองไผ่ จานวน 538 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาไร่ ทาสวน รับจ้าง
ทั่ว ไปและค้าขาย ลั กษณะของชุมชนในท้องถิ่นรักสงบ เรียบง่ายยึดติดกับหลั กแหล่ งไม่ช อบการ
เปลี่ยนแปลง (องค์การบริหารส่วนตาบลไทรเดี่ยว, 2560) จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในตาบลไทรเดี่ยวจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ
พัฒ นาท้องถิ่น ประกอบด้ว ย ปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นตาบลไทรเดี่ยว ผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแวง ประธานชมรมชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูง อายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรเดี่ยว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
พบว่า ในพื้นที่ตาบลไทรเดี่ยวมีปัญหาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและช่วยตนเองไม่ได้
เป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง ระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุยังไม่เข้มแข็ง การดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็นหน้าที่ของญาติผู้สูงอายุเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า
ยังไม่มีแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งงบประมาณในการบริหารงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาเป็นเพียงการ
ดาเนินงานตามแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนอง
แวงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่กาหนดไว้เท่านั้น
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คณะผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่จ ะพัฒ นาระบบดูแลสุ ขภาพของผู้ สู งอายุโ ดยใช้รูปแบบการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว (Long Term Care) ร่ ว มกั บ การสร้ า งเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง และศั ก ยภาพของ
เครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรเดี่ยว โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายประชาสังคม (civil society) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น
และภาคประชาชนในลักษณะเครือข่ายในรูปของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน (วรรณษา วงษ์เส็ง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2559) และพัฒนาศักยภาพให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ประจาบ้านให้มีความรู้ เจตคติที่ดี มี ทักษะและสามารถจัดการดูแลเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงให้มีศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิ จ วั ต รประจ าวั น (Activities of Daily Living : ADL) และอยู่ ใ นสั ง คมได้ โ ดยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคานึงถึงความเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นอิสระ และ
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2558) รวมทั้งเพื่อให้เป็นข้อมูล
ต่อยอดในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยตนเอง
รวมถึงสะท้อนผลการนาใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีอยู่อย่างจากัด ในการจัดการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนท้องถิ่น และเป็นรูปแบบให้พื้นที่อื่นนาไปวางแผนจัดการระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. สภาพปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ของตาบลไทรเดี่ยวมีลักษณะอย่างไร
2. ทุ น ทางสั งคมและศักยภาพในการดูแลผู้ สู งอายุแบบมีส่ ว นร่ว มของชุมชนของตาบล
ไทรเดี่ยวมีอะไรบ้าง
3. รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
ของตาบลไทรเดี่ยวมีลักษณะอย่างไร และสามารถนาไปใช้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและความต้องการในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ
2. เพื่อวิเคราะห์ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบท
ของชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(participatory action research) มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 5 คน
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ) คน
3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จานวน 10 คน
4. ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
1. แบบส ารวจและประเมิน คัด กรองปัญ หาสุ ขภาพผู้ สู ง อายุ ระยะยาวในชุ มชน (ADL)
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้สาหรับประเมินก่อนและหลังดาเนินการ
2. แนวทางการสนทนากลุ่ม ใช้เป็นเครื่องมือศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน
3. แนวทางการประชุมกลุ่ม ใช้เป็นเครื่องมือในการประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อร่ว มกัน
กาหนดรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
4. แบบประเมิ น ต าบลที่ มี ก ารด าเนิ น งานดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว (Long term care)
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สารวจสภาพปัญหาด้านสุขภาพ ความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ทุนทาง
สังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
2. จัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสภาพ
ปัญหาด้านสุขภาพ ความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ทุนทางสังคมและศักยภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้แนวทางการสนทนากลุ่ม
3. ประชุมกลุ่มระดมสมอง เพื่อร่วมกัน พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
4. นารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่สร้างขึ้นไปใช้ปฏิบัติการในพื้นที่จริง
5. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายประชาสังคมที่สร้างขึ้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ เชิงเนื้ อหา (Content analysis) และการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้ า
(Triangulation)
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสภาพปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและความต้องการในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษา พบว่า ตาบลไทรเดี่ยวมีผู้สูงอายุจานวนทั้งหมด 253 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง จากการประเมินผู้สูงอายุตามความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจาวัน (ADL) พบว่า ผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์กลุ่มที่ 1 (ติดสังคม) ช่วยเหลือตนเอง
ได้ ช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และชุมชนได้ ร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) ช่วยเหลือตนเอง
ได้บ้าง จานวน 77 คน และกลุ่มที่ 3 (ติดเตียง) ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ ทุพพลภาพ จานวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ 15.1 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ตาบลใกล้เคียงกัน พบว่า
ตาบลไทรเดี่ย วยั งมีภ าวะพึ่งพิ งของผู้ สู งอายุ แสดงให้ เห็ นว่า ตาบลไทรเดี่ยวเป็นพื้นที่ห นึ่งที่ต้อง
ตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นารู ป แบบการดูแ ลสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ เ พื่ อ ให้ ผู้ สู งอายุ มี ศั ก ยภาพและสามารถ
ประกอบกิจวัตรประจาวันได้อย่างเต็มศักยภาพและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
2. ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชนตาบลไทรเดี่ยวที่เป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินการ
พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลทุนทางสังคม ได้แก่ ผู้นาของชุมชนโดยเฉพาะประธานชมรมผู้สูงอายุ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
หนองแวง เป็ น แกนหลั กในการดาเนินงานการดูแลสุ ขภาพผู้ สูงอายุ กลุ่ มหรือเครือข่ายส าคัญคือ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตาบลไทรเดี่ยวที่มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมคือ มีการจัดตั้ งเป็นชมรม
ผู้สูงอายุและกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีการรวมตัวกันและได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แหล่งเงินทุน ได้แก่ กองทุ นหลักประกันสุขภาพ
ของตาบลไทรเดี่ยว
2.2 ข้อมูลศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในตาบลไทรเดี่ยวมีภาคี
เครือข่ายที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
หนองแวง และองค์การบริหารส่วนตาบลไทรเดี่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลไทรเดี่ยวที่มี
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ความเข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งมีงบประมาณสาหรับ
ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
3. ผลการพัฒนารู ปแบบการดูแ ลสุขภาพผู้สูงอายุร ะยะยาวแบบมีส่วนร่ ว ม ตาบล
ไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลสภาพปัญหาด้านสุขภาพความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ทุนทางสังคม
และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วมของชุม ชน โดยใช้แนวทางการสนทนากลุ่ม และ
ประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตและบริบทของชุมชน โดยสามารถพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วน
ร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแวง มีบทบาทหลักในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยมีการประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลไทยเดี่ย วเป็ น หน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบบริหารจัดการงบประมาณภายใต้กองทุนหลั กประกัน
สุ ข ภาพ จั ด สรรงบประมาณผ่ า นศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนแก่
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ที่ทาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบเชิงรุกที่บ้านตาม
แผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care plan) ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)
ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมตาบล (รพ.สต.) ดังภาพที่ 1
รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม
ตาบลไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ภาพที่ 1 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วม
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4. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายประชาสังคมที่สร้างขึ้น
รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
พื้น ที่ตาบลไทรเดี่ย วได้อย่ างมีป ระสิทธิภาพ ส่ งผลทาให้ เกิดการดูแลสุ ขภาพผู้ สู งอายุระยะยาวที่
ครอบคลุมทุกมิติและผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทาให้ ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
เพิ่มมากขึ้น และรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่สร้างขึ้นผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานการดูแลระยะยาวในชุมชนของกรมอนามัยทุกข้อ (จานวน 7 ข้อ) สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ได้ครบจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตีย งในตาบลไทรเดี่ย ว ได้รั บ การดูแลสุ ขภาพระยะยาวที่ บ้า นจากที มผู้ ดู แลผู้ สู ง อายุ เจ้าหน้ า ที่
สาธารณสุ ข ของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแวง และองค์การบริห ารส่วนตาบล
ไทรเดี่ยว ได้ครบจานวนเป้าหมายทั้ง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสังคมของตาบลไทรเดี่ยว สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมสาเร็จลงได้เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีทีมนักวิจัยเป็นผู้กระตุ้นให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล ท้องที่ ชุมชน เกิดความสนใจและให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและเจ้าของปัญหาที่แ ท้จริง
ภายใต้ ก ารร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มวางแผน ร่ ว มประเมิ น และร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ สอดคล้ อ งกั บ
ผลการศึ ก ษาถอดบทเรี ย นและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาระบบการดู แ ลระยะยาว (สุ พั ต รา
ศรีวณิชชากร และคณะ, 255)) และแนวคิดของโคเฮนและยูฟอฟ (Cohen and Uphoff, 19)1)
2. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในตาบลไทรเดี่ยว ได้รับการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้านจาก
ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแวง และ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรเดี่ยว ได้ครบจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้อาจเกิดจาก
กระบวนการวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูล จาก
การสารวจ การติดตามเยี่ยมประเมินผู้สูงอายุที่บ้านมาใช้ในการวางแผนการดาเนินการ ส่งผลทาให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับผลการศึกษาถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 255))
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ของการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุสามารถนารูปแบบการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้พื้นที่รับผิดชอบได้
2. ควรจัดให้มีจุดประสานความร่ว มมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ และหน่วยบริการ
สุขภาพในพื้นที่ที่ชัดเจน
3. ควรมี ป รั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาวให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่เขตเมือง
2. ควรมีการวิจัยถอดบทเรียนพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
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FACTORS AFFECTING STUDENTS OF VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY
UNDER THE ROYAL PATRONAGE TOWARDS SELECTION OF INDEPENDENT TRAVEL
ปาณณวิช มงคลตวัฒน์1 ภัทรวดี บริรักษ์2 วิภาพร แสงแย้ม3 ชนัญชิตา อรุณแข4 และภัทราพร ทิพย์มงคล5
Pannavich Mongkoltawatn1 Pattrawadee Boriruk2 Wipaphon Sangyaem3 Chananchita Aroonkhare4
and Pattraporn Tipmongkol5
1

สังกัด หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ asppinc@gmail.com
2
สังกัด หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ gatejsbb@gmail.com
3
สังกัด หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ wipaphon0509@gmail.com
4
สังกัด หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ chananchita@vru.ac.th
5
สังกัด หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ putipmonkorn@vru.ac.th

บทคัดย่อ
งานศึกษานี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา
ด้านการท่องเที่ยวแบบอิสระ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้และเป็นข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์แบบอิสระมากที่สุด ผู้วิจัยได้มีการทาแบบสอบถามกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 382 คน โดยคาถามครอบคลุม
ข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ทาแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ พฤติกรรมใน
การท่องเที่ ย ว และการเปรี ย บเที ยบการท่ องเที่ยวแบบอิส ระของนั ก ศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวแบบ
อิสระ ได้แก่ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่กลุ่มอ้างอิงคือ เพื่อนและครอบครัว
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งบในการท่องเที่ยวอยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และจะ
เดินทางกับครอบครัวเป็นเวลา3 – 7 วัน ด้านพฤติกรรมเพื่อเวลากับครอบครัวและพักผ่อนมากที่สุด
คาสาคัญ
การท่องเที่ยวแบบอิสระ, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ปัจจัยการท่องเที่ยว

ABSTRACT
This research study examined factors affecting students of Valaya Alongkorn
Rajabhat University Under the Royal Patronage towards selection of independent
travel. The results will be beneficial to those who has studies about factors affecting
independent travel choices Additionally, it aimed to apply information gained from
the current study with relevant courses of Valaya Alongkorn Rajabhat University
students. The researcher employed questionnaire with 382 Valaya Alongkorn Rajabhat
University students. The questions covered their personal information, their decisionmaking process, their travel behaviors. The results from the research showed that
travelling motivation affected the selection of independent travel. Moreover, spending
leisure time with friends and families affected the behavior of independent travel. In
addition, the data showed that 5,000 – 10,000 baht were spent for a 3-7-days trip and
used private cars.
Keywords
Independent travel, Tourism behavior, Tourism factor
บทนา
ปัจจุบันด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวแบบอิสระมากขึ้น
และคนรุ่นใหม่ (New generation) (NEW GEN, 2562, ออนไลน์)นิยมเที่ยวเอง มากกว่าการเที่ยว
แบบกรุ๊ปทัวร์ซึ่งเรียกบุคคลเหล่านั่นว่า FIT (Free and Independent Traveler) (ศราวรรณ ไชย
สุทธิเมธีกุล, 2558). หรือการท่องเที่ยวแบบอิสระ
การท่องเที่ยวแบบอิสระเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแบบที่นักท่องเที่ยววางแผนจัดการ
เดินทางด้วยตนเอง หรือการใช้บริการของบริษัทนาเที่ยวในการอานวยความสะดวกบางส่วน เช่น การ
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จองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น และในกรณีการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ นักท่องเที่ยว
จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการท่องเที่ยวกับบริษัทนาเที่ยว และนักท่องเที่ยวมักจะคุ้นเคยกับสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นแล้ว แต่หากนักท่องเที่ยวไม่คุ้นเคยกับเส้นทางหรือสถานที่นั้นก็อาจเสียทั้งเวลาและเงิน
ทองมากเกินความจาเป็นได้ และการท่องเที่ยวประเภทนี้จึงเหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มีการศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวนั้นมาก่อน หรือเป็นนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้นซ้าอีกครั้ง ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นดีแล้ว และยังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่อยากจะท่องเที่ยว
แบบส่วนตัว (Private Tour) แต่ไม่อยากวางแผนการท่องเที่ยวด้ว ยตัว เอง ก็จะใช้บริการกั บทาง
บริษัททัวร์ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของตนเองโดยเฉพาะ ไม่รวมกรุ๊ปกับนักท่องเที่ยวคนอื่น
หรืออาจไปตามลาพัง หรือไปกับครอบครัว หรือไปเป็นกลุ่ม มีรายการนาเที่ยวตามความประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวโดยมีรายการทัวร์ให้เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณของลูกค้า เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อที่จะทราบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถกระทาได้โดยการทาแบบสอบถามซึ่งจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทา
ให้ผู้วืจัยสามารถวิเคราะห์ถึง พฤติกรรมการท่องเที่ย วของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระบวนการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว และรวมถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผ ลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์แบบอิสระ
2.งบประมาณในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์แบบอิสระ
3.ความต้องการในการเลื อ กท่ องเที่ ยวแตกต่างกัน ส่ งผลต่ อ การเลื อ กท่ อ งเที่ ยวนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์แบบอิสระ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อนั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary
Search) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบอิสระ และการใช้แบบสอบถาม
สารวจข้อมูล (Questionnaire) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ที่ชอบท่องเที่ยวแบบ
อิสระ (FIT – Free/Fully Independent Traveler) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาทาให้ได้รับรู้ข้อมูล
และเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นหลังจากนั้นจึงวิเคราะห์แล้วสรุป
ผลการวิจัยโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลยอลงกรณ์ โ ดยใช้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร
(Documentary Search) ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบอิสระ และการใช้แบบสอบถามสารวจ
ข้อมูล (Questionnaire) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT)
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี สุ่ ม เลื อ กตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster sampling ) เป็ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่างคณะต่างชั้นปีจานวน 382 คน
จากนักศึกษาทั่งหมดที่มี 9,067 คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 ออนไลน์)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ทางผู้วิจัยได้ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้คือ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งโครงสร้าง
คาถามจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม (นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลักดันและดึงดูดในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ
เช่นต้องการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว หรือต้องการผักผ่อนจากการเรียน เป็นต้น
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะที่นัก ศึกษาต้องการให้การท่องเที่ยวไทยปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวที่ดีและ
สะดวกมากขึ้น
สาหรับแบบสอบถามจะมีลักษณะข้อคาถามโดยใช้มาตรวัดส่วนลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
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และน้อยที่สุด โดยมีการกาหนดคะแนนคาตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร ,
2555) 5 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 4 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 3
คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 1 คะแนน
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
5 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉลี่ยแล้ว จะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพึง
พอใจออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอัตรภาพชั้นดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)
ความกว้างของอัตรภาพชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด/จานวนชั้น
= 5-1 /5
= 0.80
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่สงผลต่อการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Search) และได้เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผ่ านการทาแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ ม นัก ศึ ก ษา
ตัวอย่างที่เคยท่องเที่ยวแบบอิสระจานวน 382 คน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย นี้ จ ะน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิง ปริ ม าณและการรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารมา
วิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สงผลต่อการเลือกท่องเที่ยวแบบ
อิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพฤติกรรมการเลือก
ท่องเที่ยวของนักศึกษาที่แตกต่างกันออกไป
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ผลการวิจัย
งานศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์แบบอิสระ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จานวน
382 คน โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการนาเสนอ
ข้อมูลซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการนาเสนอข้อมู ล
ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 278 คน รองลงมาเป็นเพศชาย
จานวน 104 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 115 คน รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
จานวน 110 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 98 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 57 คน และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 จานวน 2 คนตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะครุ รองลงมา
เป็นนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการม, นักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ , นักศึกษาจากคณะ
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, นักศึกษาจากวิทยาลัย
นวั ต กรรมการจั ดการ , นั ก ศึ ก ษาจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และนั ก ศึ ก ษาจากคณะ
ตามลาดับ งบการท่องเที่ยวจากแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีงบในการท่องเที่ยวอยู่ที่
5,000 – 10,000 บาท รองลงมางบประมาณในการท่องเที่ยว มากกว่า 10,000 บาท และงบประมาณ
1,000 - 5,000 บาท ตามลาดับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลื อ ก
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมาเป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน, เดินทางโดยรถโดยสาร และเลือก
เดินทางโดยรถไฟ ส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางกับครอบครัว รองลงมาเลือกที่จะเดินทางกับเพื่อน เลือก
ที่จะเดินทางกับแฟน เลือกที่จะเดินทางคนเดียว และเลือกเดินทางกับญาติ ตามลาดับ ระยะเวลาใน
การท่องเที่ ย ว 3 – 7 วัน มากที่สุ ด รองลงมาเป็ น 7-10 วัน , ต่ากว่า 3 วัน และมากกว่า 10 วัน
ตามลาดับ

4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ
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สามารถแบ่งออกได้เป็น ปัจจัยที่ผลักดันและดึงดูดของนักศึกษาเอง ในการเลือกท่องเที่ยว
แบบอิสระ ดังต่อไปนี้ ปัจจัยผลักดันในการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ภายหลังการท่องเที่ยว โดยความ
ต้องการไปพักผ่อนจากการเรียนและเพื่อใช้เวลากับเพื่อน/ครอบครัวคือแรงจูงใจที่ทาให้นักศึกษาเกิด
ความต้องการท่องเที่ยวแบบอิสระ และพบว่าปัจจัยด้านราคา(Price) ที่เหมาะสมของการไปท่องเที่ยว
แบบอิสระ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ตัวนักศึกษาตัดสินใจไปท่องเที่ยวแบบอิสระ โดยนักศึกษาคิดว่า
ค่าใช้จ่ายใน การท่องเที่ยวแบบอิสระนั้นค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการซื้อบริการทัวร์ เนื่องจากการ
ท่องเที่ย วแบบอิส ระสามมารถควบคุมค่าใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวได้จึงทาให้นักศึกษาหั นมา
ท่องเที่ยวแบบอิสระแทนการซื้อบริการทัวร์ โดยประเด็นด้านราคานี้ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการ
ท่องเที่ยวแบบอิส ระ และด้วยยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสนใจกับสื่ อออนไลน์ทาให้ เกิดมีการรีวิว การ
ท่องเที่ยวจากคนที่ไปท่องเที่ยวแบบอิสระเพิ่มมากขึ้น และได้รับการแชร์ลงบนสังคมออนไลน์ต่างๆ
เช่น Facebook, Twitter, Instagram ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ (Promotions) การท่องเที่ยวอีก
หนึ่งทาง ก็ทาให้นักศึกษาให้ความสนใจในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อผ่อน
คลายเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตนเอง (Free
Independent Traveler) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวแบบ FIT ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 382 ชุด โดยมีเนื้อหาคาถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ได้แก่
กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดย
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
แตกต่างกัน โดยอายุจะส่งผลในขั้นการตระหนักถึงความต้องการ กล่าวคือนักท่องเที่ยวในช่วงอายุ
ต่างๆจะมีแรงจูงใจและทัศนคติต่อการไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน ส่วนในขั้นการแสวงหาข้อมู ลนั้นนอกจาก
อายุแล้ว ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกัน ก็ส่งผลต่อวิธีการหรือช่องทางในการหาข้อมูลที่ต่างกัน
ด้วยเช่นกัน ด้านขั้นการประเมินทางเลือก มีปัจจัยที่ส่งผลต่อสาเหตุที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวเอง คือ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนในขั้นการตัดสินใจเดิ นทางไปท่องเที่ยวนั้น ปัจจัยส่วน
บุคคลทุกตัวมีผลต่อขั้นตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ร่วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย
กิ จ กรรมที่ เ ลื อ กท าหรื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ลื อ กไป ส่ ว นรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต นั้ น ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่แรงจูงใจท่องเที่ยวที่ต่างกัน ไปจนถึงความพึงพอใจภายหลัง
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การท่องเที่ยว ที่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าการท่องเที่ยวนั้นสามารถตอบสนองความสนใจของ
นักศึกษาได้หรือไม่
ในส่วนของการเรียนรู้นั้นจะเกิดกับผู้ที่เคยท่องเที่ยวแบบอิสระมามากกว่า 1 ครั้ง โดยการ ท่องเที่ยว
ในครั้งก่อนจะทาให้เกิดความรู้และประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแบบอิสระ ซึ่งหากเป็น ประสบการณ์
ที่ดีหรือนักท่องเที่ยวมีความประทับใจ ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจกลั บไปท่องเที่ยวแบบอิสระ
อีกครั้งได้
การท่องเที่ยวแบบอิสระเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแบบที่นักท่องเที่ยววางแผนจัดการ
เดินทางด้วยตนเอง หรือการใช้บริการของบริษัทนาเที่ยวในการอานวยความสะดวกบางส่วน เช่น การ
จองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น และในกรณีการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ นักท่องเที่ยว
จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการท่องเที่ยวกับบริษัทนาเที่ยว และนักท่องเที่ยวมักจะคุ้นเคยกับสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นแล้ว แต่หากนักท่องเที่ยวไม่คุ้นเคยกับเส้นทางหรือสถานที่นั้นก็อาจเสียทั้งเวลาและเงิน
ทองมากเกินความจาเป็นได้ และการท่องเที่ยวประเภทนี้จึงเหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มีการศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวนั้นมาก่อน หรือเป็นนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้นซ้าอีกครั้ง ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นดีแล้ว และยังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่อยากจะท่องเที่ยว
แบบส่วนตัว (Private Tour) แต่ไม่อยากวางแผนการท่องเที่ยวด้ว ยตัว เอง ก็จะใช้บริการกั บทาง
บริษัททัวร์ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของตนเองโดยเฉพาะ ไม่รวมกรุ๊ปกับนักท่องเที่ยวคนอื่น ไป
ตามลาพัง ไปกับครอบครัว หรือไปเป็นกลุ่ม มีรายการนาเที่ยวตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยวโดย
มีรายการทัวร์ให้เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณของลูกค้า เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัย จากปัญหาและประเด็นต่าง ๆ งานศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบ
อิสระ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง พัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความต้องการที่
จะท่องเที่ย วสู ง แต่มีงบในการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ทาให้ ไม่ส ามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการในการเลื อ กท่ อ งเที่ ย วของนั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความต้องการที่จะท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเพื่อน
หรือครอบครัว มากกว่าที่จะไปเที่ยวกับแฟน, เลือกที่จะเดินทางคนเดียว และเลือกเดินทางกับญาติ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
การศึกษาครั้ งนี้ ยั งไม่พบความสั มพันธ์ของการตัดสิ นใจไปท่องเที่ยวของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับ ปัจจัยภายในของนักศึกษาบางอย่าง เช่น
รูปแบบการดารงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา จึงอาจศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยนี้ อีกทั้งการศึกษาใน
ครั้งนี้ยังมีข้อจากัดในเรื่องของจานวนและความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง จึงควรเพิ่มจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อศึกษารูปแบบการดารงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของนัก ศึกษาว่าจะส่งผลต่อปัจจัย
การเลือกท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบอิสระ
หรือไม่
บรรณานุกรม
นริศา มัจฉริยกุล (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. (2559). ประวัติมหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 จาก
http://www.vru.ac.th/about-vru/history-vru.html
ศราวรรณ ไชยสุทธิเมธีกุล. (2558). การศึกษากระบวนการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศด้วยตนเอง (FIT: Free Independent Traveler) ของคนไทย. (การค้นคว้า
อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี.
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์
จากัด.
วิเชียร เกตุสิงห์. (2538). ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมาย. ข่าวสารวิจัยทางการศึกษา, 18 (3),
หน้า 8-11
สุวีร์ณัสญ์ โสภนศิริ. (2554). การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. ARIT Center, หน้า 96 – 114
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2562). NEW GEN | คนรุ่นใหม่คือพลัง
แห่งอนาคต. สืบค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 จาก http://www.okmd.or.th/okmdopportunity/new-gen/
Alastair M. Morrison (2013). Hospitality and travel marketing. English: Cengage
Learning; 2 edition.
Becken and Hay (2007). Tourism and Climate Change Risks and Opportunities.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

675

English: Channel View Publications
Lang and Frost (2014). Journal of Memory and Language. English: Channel View
Publications
LaMondia, J., Snell, T., and Bhat, C. R. (2009). Traveler Behavior and Values Analysis in
the Context of Vacation Destination and Travel Mode Choices: A European
Union Case Study. The University of Texas. 45
Tourismatbuu. (2011). ความหมายของการท่องเที่ยว สืบค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 จาก
https://tourismatbuu.wordpress.com/ความรุ้เบื้องต้นการท่อ/ความหมายของการท่อง
เที่/
Oppewal, H., Huybers T., & Crouch, G. I. (2010). How do Australians Choose Holiday
Destinations and Experiences. , CRC for Sustainable Tourism Pty. Ltd..

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

675
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพขนาดเล็กนี้ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยต่อ การฝึก
สนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ และทัศนคติต่อติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
EnglishCentral ผู้ เรี ย นที่ทดลองใช้งานมีทั้ง สิ้น 25 คน โดยเป็นนักศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โดยหลังจากฝึก
สนทนาตัว ต่อตัว โดยไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่ า ย ผู้ เรียนทาแบบสอบถามขนาดสั้ น (Short Questionnaire)
ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนมีทัศนคติในแง่บวกกับการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ กล่าวคือ การ
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ช่วยพัฒนาทักษะการพูด การฟัง และการคิด ช่วยให้กล้าพูดและ
มั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังสะดวกสามารถเลือกเวลาฝึกได้ ในด้านทัศนคติต่อ ติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์
ผู้ เ รี ย นชาวไทยมี ทั ศ นคติ ใ นแง่ บ วกกั บ ติ ว เตอร์ ช าวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ในแง่ ต่ า งๆ อาทิ ด้ า นคุ ณ ภาพ
ภาษาอังกฤษ กล่าวคือ สื่อสารชัดเจนและฟังง่าย และได้ฝึกฟังสาเนียงฟิลิปปินส์ ด้านการสอน สอน
สนุกและมีประโยชน์ โดยมีข้อมูลป้อนกลับเชิงลบเพียงเล็กน้อย ได้แก่ เรื่องการออกเสียงที่อาจฟังยาก
ในบางครั้ง เพราะอิทธิพลของภาษาแม่ของติวเตอร์ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ด้านนโยบาย
และการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อที่ว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน จะได้มี
โอกาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ
การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ ติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ ทัศนคติผู้เรียนภาษาอังกฤษชาว
ไทย
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ABSTRACT
This small-scale qualitative study investigated the attitudes of Thai learners
of English toward communicating English online as well as Filipino tutors through the
EnglishCentral website and its application. 25 Thai learners of English who were during
the time of the study the first and the second year English majors from Valaya
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage participated in this study.
After trying out a free and live, 1-on-1 lesson, the participants answered a short
questionnaire. The result indicated that the learners had a positive attitude toward
online English communication. That is, it helped enhance speaking, listening, and
thinking skills. The learners also had more courage to speak English and felt more
confident. Besides this, it was convenient for them to schedule a lesson to practice
English speaking. As for Filipino tutors, the learners held a positive attitude to them. In
terms of language quality, they communicated clearly in English and was thus easy to
understand; it was also a good practice listening to a Filipino accent. Concerning
teaching, the learners thought that their online English communication lesson with
their respective tutors was fun and beneficial. Negative feedback was low. It was found
that sometimes the tutors’ pronunciation caused difficulty for the Thai learners due
to the influence of their mother tongue. It is hoped that this research paper will be of
use to university policies and funding allocation so that English majors will be given an
opportunity to continuously practice communicating in English, thereby leading to the
development of their English communication ability in the 21st century.
Keywords
Online English communication, Filipino tutors, Attitudes of Thai learners of
English
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บทนา
เป้าหมายสูงสุดของการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ การใช้และสื่อสารภาษานั้นในบริบท
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน ผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก็น่าจะมี
เป้าหมายไม่ต่างกัน กล่าวคือ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และทาข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษได้
ดี อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษของผู้วิจัย นักศึกษาส่วนใหญ่ แม้จะเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก็มักประสบปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษในด้าน ต่าง ๆ เช่น ไม่
สามารถเรียนภาษาอังกฤษให้กลายเป็นทักษะติดตัวได้ ไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบได้นานหรืออย่าง
คล่องแคล่ว ไม่เปลี่ยนการออกเสียงให้ถูกต้อง ยังออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวสะกด และที่
สาคัญ นักศึกษากล่าวว่าไม่มีโอกาสได้สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยโอกาสที่กล่าว
ถึงนี้อาจถูกปิดกั้นโดยหลายปัจจัย อาทิ นักศึกษาไม่กล้าพูดหรือแสดงความเห็นเพราะกลัวพูดผิด กลัว
เสียหน้า จานวนผู้เรียนต่อห้องมากเกินไป การขาดครูที่สามารถสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ
เนื้อหาของรายวิชาส่วนใหญ่ เน้นพัฒนาทักษะอื่น เช่น การอ่าน คาศัพท์ ไวยากรณ์ หรือเนื้อสาระ
เฉพาะของรายวิชานั้น ๆ (ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ และธัญภา ชิระมณี, 2557) แม้จะมีการเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ โดยการตั้งคาถามชวนคิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนใน
แต่ละครั้ง นักศึกษามักจะไม่เลือกแสดงความคิดเห็น หรือมีผู้กล้าแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ
จานวนน้อย
ผู้ วิจั ย เล็ งเห็ น ปั ญหาการขาดโอกาสในการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ จึ ง ได้ ชี้ แ นะโอกาสการทดลองสนทนากั บ ผู้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษออนไลน์ จ านวน
1 ครั้ง ระยะเวลา 25 นาที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนักศึกษาจะได้ทดลองสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ที่ตนเลือก ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน EnglishCentral ซึง่ นักศึกษาจะได้รับ
การประเมินระดับทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านติวเตอร์อีกด้วย
EnglishCentral เป็นออนไลน์แพลตฟอร์ม (Online Platform) ที่ประกอบด้วย นวัตกรรม
คลิปวิดีโอขนาดสั้น ระบบการจดจาเสียงพูดหรือ IntelliSpeech และระบบการเรียนรู้คาศัพท์แบบ
ใหม่ รวมถึงการฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์กับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์มากกว่า 200 คน ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการสอนผู้เรียนทุกระดับสมิทธิภาพ (Proficiency) ผ่านเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยปัจจุบันมีผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ใช้
แพลตฟอร์ ม EnglishCentral เพื่ อ ฝึ ก สนทนาภาษาอั ง กฤษมากกว่ า 3 ล้ า นคน และมี หุ้ น ส่ ว น
(Partners) ที่มีชื่อเสียงร่วมพัฒนา EnglishCentral ให้เป็นที่รู้จัก อาทิ Google Ventures, Huawei,
Cambridge University Press, Oxford English & Business Academy แ ล ะ ELS Language
Centers ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีสาขาต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ผู้เรียนที่
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สนใจสมัครเรียนเพื่อฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์นั้นสามารถจัดเวลาเรียนเองได้
และเลือกบทเรียนที่สนใจได้เอง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง (Islam, 2011)
ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษผ่าน EnglishCentral นั้น จะต้องดาว
โหลดโปรแกรมหรื อ แอปพลิ เ คชั น Skype เพื่ อ พู ด คุ ย แบบ real time และส่ ง ข้ อ ความ โดยไม่ มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ (Islam, 2018) ซึ่ง Skype เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์ โดย
ผู้ เรี ย นสามารถเลื อ กใช้ ค อมพิว เตอร์ ที่ มี กล้ อง แล็ ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน เพื่อเข้าใช้ Skype ได้
ปัจจุบันผู้เรียนเลือกใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษามากขึ้น เพราะมีน้าหนักเบา มี
ความยืดหยุ่นสูง โต้ตอบได้ทันที ใช้งานได้นาน และพกพาไปที่ต่างๆ ได้ง่าย คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนด้วยตนเองได้ (Warshauer, 2011 & Gliksman, 2011
อ้างใน Zhang, 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรม Skype ผ่าน
EnglishCentral นี้ นับเป็นการแก้ปัญหาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนไม่ค่อยมีโอกาสสนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษจริง
Islam (2011) ได้กล่ าวว่าแก่ นของการเรี ยนภาษาอัง กฤษในปัจ จุบั นได้เ ปลี่ ย นเป็ น การ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา การเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว และ
เพื่อให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาอย่างเต็มที่ ผู้เรียนจานวนมากเลือกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อ มโลกให้ เ ล็ ก ลง ท าให้ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ พู ด ภาษาอั ง กฤษทั่ ว โลกได้ และการเรี ย น
ภาษาอั ง กฤษที่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ผู้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาที่ ส องต้ อ งการสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งแน่นอนว่า ผู้เรียนไม่สามารถพูดคุยกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพูดสื่อสารตัวต่อตัว ดังนั้นตามที่ Islam (2011) ได้กล่าวไว้ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเรียน
หรื อฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารภาษาอัง กฤษออนไลน์ จึงเป็นทางออกที่ช่ว ยชดเชยสภาพแวดล้ อ ม
ภาษาอังกฤษที่ขาดไปได้ รวมถึงการขาดโอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ชาวไทย (Noom-ura, 2013) และการขาดการสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อสารนอก
ห้องเรียน (Ulla, 2018)
ในแง่การศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก หรือ World Englishes นั้น ภาษาอังกฤษ
แบบฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ถื อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษแบบวงนอก (Outer Circle) กล่ า วคื อ ชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยการแบ่งตามบริบททางประวัติศาสตร์และสถานะของภาษาอังกฤษ
ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
(Kachru, 1982; สรรพร ศิริขันธ์, 2557) ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ชาวฟิลิปปินส์สื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาดั้งเดิม เช่น ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา เป็น
ต้ น (Prakaianurat & Kangkun, 2018) แม้ จ ะมี เ รื่ อ งการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษที่ บ างครั้ ง จะถู ก
แทรกแซงโดยภาษาแม่ คือ ภาษาตากาล็อก ก็ตาม
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ในประเทศไทย มีชาวฟิลิปปินส์อพยพเข้ามาทางานมากเป็นอันดับ 3 รองจากชาวจีนและ
อิน เดีย (Nicolas, 2011 อ้างใน Ulla, 2018) โดยเป็นกลุ่ มครูช าวต่า งชาติ ที่ส อนภาษาอั งกฤษใน
ประเทศไทยมากที่ สุ ด (Knell, 2017 อ้ า งใน Ulla, 2018) ดั ง นั้ น ภาพของชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ ส อน
ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งที่คุ้นตาของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยมายาวนาน
งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก เพราะความสาเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแง่
การใช้และการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ ดีนั้น ผู้เรียนต้องหาโอกาสใช้ ภาษาอังกฤษและมีวินัยที่จะ
ฝึ กฝนกับ ผู้ ใช้ภ าษาอังกฤษอย่ างต่อเนื่อง (ศิว นนท์ นิล พาณิช ย์ , ฤทัย ส าเนียงเสนาะ และนฤมล
สเนลโกรฟ, 2561) ดังนั้นไม่ว่าห้องเรียน รายวิชา หรือครูผู้สอน จะมีเป็นลักษณะบรรยาย (lecture)
เป็นหลัก หรือได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษไม่มากเท่าที่ควร แต่ในโลกดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียน
สามารถติดต่อ เรียนรู้ และสนทนาภาษาอังกฤษกับคนทั่วโลกได้ ย่อมเป็นทางออกที่ง่ายและสะดวก
เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นอกห้ องเรียนผ่านอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟน ได้ ทาให้โอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่เพียงปลายนิ้วมือ โดยแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
นี้จะเป็นตัวเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกแห่งความ
เป็นจริงที่นอกเหนือไปจากกาแพงห้องเรียน (Thiengthong & Lian, 2014)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นคู่สนทนา
ภาษาอังกฤษออนไลน์
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 6 คน และชั้นปีที่ 2 จานวน 7
คน สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จานวน 45 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือ
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน EnglishCentral โดยนักศึกษาทดลองสนทนาภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ชาว
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยจ านวน 1 ครั้ ง เป็ น ระยะเวลา 25 นาที ผ่ า นโปรแกรมหรื อ
แอปพลิ เ คชั น Skype ในคอมพิ ว เตอร์ หรื อ สมาร์ ท โฟน และจะได้ รั บ การประเมิ น วั ด ระดั บ ทาง
ภาษาอังกฤษ และคาแนะนาในการเรียนภาษาอังกฤษจากติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์
นักศึกษาที่เรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ นี้ จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มในรายวิชาที่
เรียนกับผู้วิจัย โดยเป็นคะแนนความร่วมมือในการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ซึ่งนักศึกษา
รับทราบข้อมูลการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนนี้ โดยในเบื้องต้นมีนักศึกษาที่สนใจและได้

680

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทดลองสนทนากับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์เป็นจานวนทั้งสิ้น 25 คน
โดยนักศึกษาทั้ง 25 คน หลังจากทดลองสนทนาภาษาอังกฤษและได้รับการประเมินทักษะ
ทางภาษาอั ง กฤษกั บ ติ ว เตอร์ ช าวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ล้ ว จะต้ อ งตอบแบบสอบถามอย่ า งสั้ น (Short
Questionnaire) โดยมีคาถามจานวน 4 ข้อ ได้แก่
1. นักศึกษาได้ฝึกฝนอะไรบ้างกับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์
2. นักศึกษาคิดว่าการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
3. นั กศึกษาคิดว่า ติว เตอร์ ฟิลิ ป ปินส์ ที่ช่ว ยฝึ ก การสนทนาทั กษะภาษาอัง กฤษ มี
คุณภาพเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอนชาวอังกฤษ/อเมริกันหรือไม่ อย่างไร
4. นักศึกษาคิดว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้ มี
โอกาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
บทความวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ต่ อ ผู้ เ รี ย นชาวไทยจ านวน 25 คน ต่ อ การฝึ ก สนทนา
ภาษาอังกฤษออนไลน์ และต่อติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน EnglishCentral
ซึ่งผู้เรียนจะสนทนาผ่านโปรแกรม Skype
ตัว อย่ างที่แสดงทัศนคติ ของผู้ เรียนชาวไทยต่อการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์
มีดังต่อไปนี้
“การเรี ย นภาษาอังกฤษออนไลน์ในครั้งนี้มีประโยชน์มากค่ะ ทาให้ ใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ ทาให้กล้าแสดงออก การเรียนสนทนาออนไลน์ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ซึ่ง
แตกต่างจากบรรยากาศในห้องเรียนที่จะรู้สึกประหม่า อายสายตาของเพื่อนๆ ร่วมชั้น จนไม่กล้าตอบ
หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ” (อ. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
“การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มีประโยชน์ เพราะได้พูดและฟังภาษาอังกฤษมากขึ้น ได้
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกับผู้สอน” (บว. นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
“การฝึกสนทนาออนไลน์มีประโยชน์มากค่ะ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ได้ฝึกฟังและพูด การดึง
คาศัพท์ต่างๆ มาใช้จริง และรู้สึกมีแรงผลักดันจากติวเตอร์ค่ะ” (ฟ. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
“การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์มีประโยชน์มากครับ ทาให้มีประสบการณ์ในการฝึก
สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า กล้าที่จะสื่อสาร และไม่
อายเวลาที่พูดผิด เกิดความพยายามในการสื่อสารให้เข้าใจ มีทักษะการฟัง การพูด การสื่อสารที่ดีมาก
ขึ้น เกิดความตื่นเต้นและสนุกเวลาคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้นครับ” (ก. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ ช่วยให้นักศึกษามี
โอกาสใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นคาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในเวลา
จริง (real-time communication) มากขึ้น ซึ่งการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่าน Skype นี้
ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งพยายามสนทนาโต้ ต อบให้ เ ข้ า ใจ ผลจากการตอบแบบสอบถามนี้
สอดคล้องกับงานของ Tsukamoto, Nuspliger & Senzaki (2009) ที่ศึกษาผู้เรียนชาวญี่ปุ่นในการใช้
Skype ในการสัมมนาเชิงอภิปรายภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศ พบว่าผู้เรียนมีแรงกระตุ้น
จากการใช้ Skype และได้ สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษมากขึ้ น นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ ฝึ ก สนทนา
ภาษาอังกฤษออนไลน์ ยังได้รับการแก้ไข ปรับปรุง การสื่อสารภาษาอังกฤษให้ ถูกต้องมากยิ่ ง ขึ้น
นักศึกษาได้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ได้รู้ ว่าตนเองสื่อสารไม่ถูกต้องอย่างไร
เช่น ยังเรียงลาดับคาในประโยคไม่ถูกต้อง ออกเสียงหรือลงเสียงหนักผิดพยางค์ การไม่เชื่อมเสียง หรือ
ใช้ไวยากรณ์หัวข้อต่าง ๆ ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
“การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ช่วยให้ผมได้ฝึกเพิ่มเติมจากห้องเรียน มีประโยชน์ กับ
ผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีเวลา เพราะจัดสรรเวลาเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ตามสะดวกเองได้ ” (ม. นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2)
“การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นสิ่งที่สาคัญมาก เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อออนไลน์
ที่หลากหลาย และสะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษ จากสิ่งที่ใช้อยู่ทุกวันก็จะ
เป็นประโยชน์และเห็นผลเร็วขึ้น” (กร. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
จากข้อความข้างต้นพบว่าการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ให้ความสะดวกสบายแก่
ผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถกาหนดเวลาเพื่อฝึกเองได้ ดังนั้นถ้าผู้เรียนมีวินัยและฝึกฝนต่อเนื่องตาม
ความต้องการและความสะดวกของตนเอง การเรียนภาษาอังกฤษจะประสบความสาเร็จได้ และยัง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (autonomy หรือ autonomous learning) (Islam, 2011)
ด้านทัศนคติต่อติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ที่นักศึกษาฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยนั้น
นักศึกษาแสดงทัศนคติดังตัวอย่างต่อไปนี้
“มีคุณภาพพอๆ กับอังกฤษและอเมริกัน และคิดว่าเหมาะกับคนไทยเพราะรู้สึกฟังง่ายกว่า
ขนาดตอนที่พูดเร็วก็รู้สึกว่าพอฟังรู้เรื่องกว่าติวเตอร์ชาวอังกฤษและอเมริกัน” (บร. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
“ผมคิดว่าความสามารถทางภาษาอาจไม่เท่าคนอังกฤษ อเมริกัน แต่ก็ทดแทนได้ เนื่องจาก
เรียนด้วยแล้วรู้ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง” (ว. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
“ดิฉันคิดว่าติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์อาจมีความแตกต่างด้านการออกเสียง เมื่อเปรียบเทียบ
กับชาวอเมริกัน ซึ่งอาจทาให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ แต่ ติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ดูมีอัธยาศัยดีกว่า
ชาวอเมริกัน” (ก. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
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“ถึงติวเตอร์จะเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่ก็ฟังออกง่าย มีความสามารถในการสอนและอธิบาย
ภาษาอังกฤษ เวลาสอนก็มีอารมณ์ที่ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส และพยายามอธิบายให้ผมเข้าใจในด้านการ
ออกเสียง และไวยากรณ์” (ก. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
ทัศนคติเชิงบวกต่อติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ในงานวิจัยปัจจุบัน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
พรเทพ คัชมาตย์ (2017) ที่ศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จานวน 97 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พบว่า ผู้เรียนชาวไทยมีความคิดในแง่บวกกับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ซึ่ง
รวมไปถึงชาวฟิลิปปินส์ เช่น ผู้สอนชาวฟิลิปปินส์เข้าใจความยากลาบากในการเรียนภาษาอังกฤษ
และอธิบายกฎเกณฑ์ทางภาษาอังกฤษได้ดี
“Teacher Tony จาก EnglishCentral มีคุณภาพเกือบเท่าคนอังกฤษ 100% แต่อาจติด
การออกเสียงตัว t เป็น ต ไปบ้าง” (อ. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
“คุณภาพทัดเทียมกันครับ แต่ในบางครั้งอาจออกเสียงต่างจากชาวอังกฤษเล็กน้อย ทาให้
เราฟังยากขึ้น” (ทร. นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
จากข้อความข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prakaianurat & Kangkun (2018) ที่ว่า
ด้ว ยเรื่ องการออกเสี ย งของชาวฟิลิ ปปิ นส์ ซึ่งพบว่า ชาวฟิลิ ปปินส์ ที่เลื อ กเป็นต้ นแบบในงานวิ จั ย
การศึกษาทัศนคติของผู้พูดชาวไทยวัยทางานต่อสาเนียงต่างๆ นั้น ออกเสียง /พ/ เป็น /ป/ เช่น ในคา
ว่ า airport และออกเสี ย ง /ต/ และ /ด/ แทนเสี ย งเสี ย ดแทรก /th/ ในค าว่ า thing และ then
ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามผู้เรียนชาวไทยในงานปัจจุบันไม่ได้มีทัศนคติแง่ลบกับการสื่อสารหรือสาเนียง
ของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจสอดคล้องกับผลวิจัยของ Prakaianurat & Kangkun (2018) ที่พบว่าความ
ชื่นชอบของผู้พูดชาวไทยวัยทางานต่อภาษาอังกฤษสาเนียงฟิลิปปินส์นั้น อยู่ในอันดับ 3 รองจาก
ภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกันและอัง กฤษ ในแง่ของสถานภาพทางสังคมและความสามารถ ความมี
เสน่ห์ และคุณลักษณะทางภาษา แม้มีความแตกต่างด้านการออกเสียงที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ ซึง่
อาจแตกต่างจากการออกเสียงที่เคยได้ยินหรือเรียนรู้มา
กล่าวสรุปจากผลวิจัยปัจจุบันได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยในงานวิจัยนี้มีทัศนคติในแง่บวกกับการ
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ เพราะได้มีโอกาสฝึกพูดโต้ตอบกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ และมีความ
สะดวกในการจัดสรรเวลาฝึก นอกจากนี้ผู้เรียนชาวไทยยังมีทัศนคติในแง่บวกกับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์
ที่สนทนาภาษาอังกฤษด้วย กล่าวคือมีคุณภาพและมีความสามารถในการสอน โดยอาจมีข้อคิดเห็นใน
ด้านการออกเสียงของติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ว่ายังมีอิทธิพลของภาษาแม่อยู่บ้าง
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยควรลงมือฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนให้มากขึ้น โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก หรือแม้กระทั้ง
การคิดและพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
นั้นค่อนข้างจากัด
2. ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษควรสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนให้ม าก
ขึ้ น โดยอาจแบ่ ง สั ด ส่ ว นและเลื อ กใช้ ภ าษาแม่ แ ละภาษาอั ง กฤษให้ เ หมาะสมกั บ รายวิ ช าที่ ส อน
นอกจากนี้ยังอาจแนะนากลยุทธ์การสนทนา (conversation strategies) เพื่อให้ผู้เรียนใช้ ระหว่าง
การสนทนาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดปัญหาด้านการสื่อสาร หรืออาจแทรก
คาศัพท์ สานวน วลี ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารสารและสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ
เพิ่มเติม
3. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ มี ช่ อ งทางการฝึ ก ฝนทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาสากลอย่างเหมาะสม ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนานักศึกษาไทยให้มีโอกาสใช้และ
สื่อสารภาษาอังกฤษในสังคมและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอลักษะการใช้ภาษา สานวน ภาพพจน์ รวมทั้ง
ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2558
จานวน 4 อัลบั้ม รวม 40 บทเพลง ผลการศึกษาพบลักษณะการใช้ภาษา ดังนี้ การใช้คาภาษาถิ่นใต้
พบว่ามีการใช้ภาษาถิ่นใต้มากทีส่ ุดถึง 20 บทเพลง การใช้คาต่างประเทศจานวน 6 บทเพลง การใช้คา
เรียกญาติพบ 3 บทเพลง การใช้คาบอกสถานที่พบ 3 บทเพลง และมีการใช้สานวน 3 บทเพลง มีการ
ใช้ภาพพจน์ถึง 7 ชนิด พบภาพพจน์อุปมามากสุดถึง 13 บทเพลง ภาพพจน์อติพจน์มีจานวน 11 บท
เพลง ภาพพจน์ น ามนั ย มี จ านวน 8 บทเพลง ภาพพจน์ อุ ป ลั ก ษณ์ จานวน 6 บทเพลง ภาพพจน์
บุคลาธิษฐาน และภาพพจน์สัทพจน์พบประเภทละ 4 บทเพลง และภาพพจน์ที่ถูกนามาใช้น้อยที่สุด
คือ ภาพพจน์ ป ฏิปุ จฉาพบ 3 บทเพลง ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลู กทุ่งบิวกัล ยาณี
อาร์สยาม ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนที่ปรากฏนั้นมี 2 แบบคือ ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตประเพณี
และภาพสะท้อนด้านความรัก ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตประเพณี ผลการศึกษาพบภาพสะท้อนวิถีชีวิต
ด้านการแต่งกายพบ 3 บทเพลง ด้านเศรษฐกิจพบ 3 บทเพลง ด้านอาหารการกินพบ 2 บทเพลง ด้าน
การศึกษาพบ 3 บทเพลง ส่วนด้านประเพณีพบ 3 บทเพลง ด้านวัฒนธรรมการละเล่นพบ 2 บทเพลง
ภาพสะท้อนด้านความรักผลการศึกษาพบภาพสะท้อนความรักที่ไม่สมหวังมากที่สุดถึง 13 บทเพลง
ความรักที่สมหวังและการคิดถึงคนรักนั้นมีเพียงอย่างละ 3 บทเพลง
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คาสาคัญ
ลักษณะภาษา, ภาพพจน์, ภาพสะท้อน, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
ABSTRACT
This research aims to propose language use, idiom, figurative language
including cultural reflection appearing in Thai country songs sung by Bew Kalayanee
R - Siam in 2006-2015. 40 songs compiling from 4 albums were used in the current
study. The findings were revealed that those songs were composed using various
aspects of language as follows: there were 20 southern-dialect songs, 6 foreign-word
songs, 3 words-of-relative songs, 3 locational-word songs, 3 idiom songs, 7 figure-ofspeech songs, 13 simile songs, 11 hyperbole songs, 8 metonymy songs, 6 metaphor
songs, 4 personification and 4 onomatopoeia songs, 3 rhetorical songs. Regarding the
compilation, southern dialect was most used and rhetorical was least used. The
Reflections that appear in Thai Country Songs of Bew Kalayanee R - Siam found that
there are 2 types of reflections: reflections of lifestyle, traditions and the reflection of
love. About the Reflections on lifestyle the findings show that; costume traditions
found in 3 songs, economic aspects found in 3 songs, food found in 2 songs,
education found in 3 songs. About the tradition found in 3 songs. Cultural play found
in 2 songs. The Reflections of love the findings show that mostly found unrequited
love in 13 songs, fulfilled love and missed of lovers found in each 3 songs.
Keywords:
language style, figure of speech, reflection, thai country song
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บทนา
เพลงลู กทุ่งนั บ ได้ว่าเป็ น สิ่ งที่ อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน มีวิวัฒ นาการมาจากเพลง
พื้นบ้าน มักมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสะท้อนภาพทางสังคม และวิถีชีวิตของคนตามช่วงเวลานั้น ๆ เพลง
ลูกทุ่งจึงถือได้ว่ามีส่วนสาคัญอย่างมากในการบันทึกเรื่องราวในอดีตของคนไทย เพลงลูกทุ่งจึงเป็น
เพลงที่สามารถเข้าถึงความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วเพลงลูกทุ่งยังมีความสาคัญอีก
ประการหนึ่ ง คื อ การใช้ ภ าษาที่ มี ค วามตรงไปตรงมาไม่ ซั บ ซ้ อ น เห็ น ได้ จ ากที่ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2534: 24) มีพระราชดารัสไว้ว่า
“...เนื้อเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิตจริงของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการเกิด
สงครามปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้เป็นอย่างดี ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจ และจาง่าย ฟังแล้วไม่
ต้องแปลความหมายเหนือไปกว่านั้นเพลงลูกทุ่งยังสรรหาคาที่กระทบกระเทียบเปรียบเปรย มีสานวน
กระแนะกระแหนเจ็บ ๆ คัน ๆ มาเสนอได้หลายรูปแบบเรียกได้ว่าเข้าถึงใจคนฟังได้ในเวลาอันรวดเร็ว
คุณสมบั ติในข้อที่ว่าบั นทึกเหตุการณ์ได้ดีนี้เองเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพลงชนิดอื่นทาได้ไม่ดี และมี
ความหลากหลายเท่าเทียมกับเพลงลูกทุ่ง....”
ปัจจุบันเพลงลูกทุ่งก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างสรรค์เนื้อเพลง
นั้นจะต้องใช้จิตนาการ การนาภาพพจน์ (Figures of Speech) มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์
บทเพลงจึงทาให้เพลงลูกทุ่งกลายเป็นที่นิยมและสร้างความหมายการรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น การใช้
ภาษาถิ่นก็ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดใี ห้แก่ผู้ฟังได้อย่างกว้างขว้าง
ภาษาถิ่นใต้เป็ นอีกภาษาหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์ บางอย่างแอบแฝงอยู่ในแต่ล ะถ้อยคาที่เปล่ ง
ออกมาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งภาษาถิ่นใต้ยังมีความหลากหลายของสาเนียงในแต่ละพื้นที่
ประพนธ์ เรื องณรงค์ (2559: 336) ได้กล่ าวว่าภาษาถิ่นใต้ถือได้ ว่าเป็นภาษาถิ่น ที่ใช้สื่ อสารกันใน
จังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ได้แบ่งสาเนียงภาษาถิ่นใต้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ภาคใต้ตอนบนและเขตพื้ น ที่ฝั่ งทะเลตะวันตก ชุมพร สุ ราษฎร์ธานี ระนอง พั งงา 2) กลุ่ มภาคใต้
ตอนกลางและเขตพื้น ที่ ฝั่งทะเลตะวันตกและตะวันออกได้แก่ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช
สงขลา และ 3) กลุ่มภาคใต้ตอนล่างและเขตพื้นที่ติดต่อกับมาเลเซีย คือบางอาเภอของจังหวัดสงขลา
ได้แก่ สะเดา จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อยรวมทั้งจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสซึ่ง
เรียกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังมีภาษาถิ่นใต้ที่ประกอบด้วยภาษาถิ่นย่อย เช่น ภาษาถิ่น ตาก
ใบ หรือภาษาถิ่นเจ๊ะเห (จังหวัดนราธิวาส) ด้วยเหตุนี้อาจเห็นได้ว่าภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาที่มีสาเนียง
หลากหลายซึ่ ง แตกต่ า งกั น ออกไป โดยทั่ ว ไปเราจะได้ ยิ น ส าเนี ย งของผู้ ค นภาคใต้ ส่ ว นใหญ่ จ ะ
ตรงไปตรงมาและรวดเร็ว การใช้สาเนียงในถิ่นภาคใต้สามารถเห็นได้ชัดจากศิลปินของถิ่นภาคใต้ซึ่งมี
ศิลปินหลายท่านที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็น อันดา อาร์สยาม, เจี๊ยบ เบญจพร, ดาหลา สาวสตูล,
สนธยา ชิตมณี, จุมพล ทองตัน, สมพงษ์ จิตรเที่ยง และอีกมากมาย แต่ที่โดดเด่นและได้รับการตอบ
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รับจากแฟนเพลงอย่างต่อเนื่องคือบ่าววี อาร์สยาม ศิลปินที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านผลงานเพลง
ลูกทุ่งถิ่น ภาคใต้ฝ่ายชายที่สามารถครองใจผู้ฟั งฝ่ายชายได้อย่างแนบแน่น บทเพลงของบ่าววี อาร์
สยามนั้นส่วนใหญ่จะเน้ นเนื้อหาความรัก การสู้งานในมุมมองของฝ่ายชายโดยมีภาษาถิ่นใต้เข้ามา
ปะปนในบทเพลงเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย นอกจากบ่าววี อาร์สยามที่มีชื่อเสียงด้านผลงานเพลงลูกทุ่ง
ถิ่นใต้แล้วยังมีศิลปินฝ่ายหญิงที่ได้รับความนิยม มีเอกลักษณ์โดดเด่นอีกคนได้แก่ บิว กัลยาณี อาร์
สยาม โดยเธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงที่สะท้อนมุมมองของผู้หญิง เนื้อหาบทเพลงของ
เธอนั้นมีภาษาถ้อยคาสานวนโวหารโดดเด่นมีภาพสะท้อนที่แสดงเอกลักษณ์ของภาคใต้นอกจากนี้ยังมี
เนื้อหาที่ลึกซึ้งในด้านของสังคม
บิว กัลยาณี อาร์สยาม มีชื่อจริงว่า กัลยาณี เจียมสกุล เป็นชาวจัง หวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษา
อยู่ระดับปริญญาตรีทั้งที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ และมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ สาขาการตลาด บิว กัลยาณี ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยเคยได้ร่วมร้อ ง
ประสานเสียงอยู่ในวงดนตรีและได้เข้าร่วมร้องเพลงในอัลบั้มครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทาให้
ผู้ดูแลค่าย มีดีเรคคอร์ด ในเครืออาร์สยามเชิญเข้ามาร่วมงานและเซ็นสัญญาเป็นนักร้อง จนในที่สุดก็มี
ผลงานชิ้นแรกในชีวิตชื่ออัล บั้ม โนบรา-โนราห์ ในปี 2549 ได้รับการตอบรับและความชื่นชมจากผู้ฟัง
ศิลปินสาวใต้น้าเสียงดี มีเอกลักษณ์ กับแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต เพราะมีสาเนียงการร้อง การเอื้อนที่มี
เสน่ห์เป็นแบบฉบับของตนเอง สามารถปรับวิธีการร้องจะให้ออกแนวหวานซึ้ง น่ารัก สนุกสนานได้
ตามอารมณ์เพลง จึงเป็นพรสวรรค์ และความสามารถเฉพาะตัวที่ทาให้โดดเด่น แตกต่าง จนทาให้
แฟนเพลงทุกภาคทั่วประเทศต่างให้ การสนับสนุนผลงานทุก ๆ อัล บั้มที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังได้รับ
รางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงดาวรุ่งยอดนิยม สตาร์ เอนเตอร์ เทนเมนท์อวอร์ด 2006 และรางวัลศิลปิน
เพื่ อชี วิ ตหน้ าใหม่ ย อดนิ ย มฝ่ ายหญิ ง มหานคร อวอร์ด ส์ ครั้งที่ 3 อีก ด้ ว ย และล่ าสุ ด เมื่ อ วัน ที่ 6
มีนาคม 2562 บิว กัลยาณี อาร์สยาม ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ สตรีทางานดีเด่น ประจาปี 2562 เนื่องในวันสตรี
สากล ซึ่งบทเพลงแต่ละบทเพลงของบิว กัลยาณี อาร์สยาม ไม่ว่าจะท่วงทานองเพลงช้าหรือเร็วจะมี
การใช้ภาพพจน์ในการประพันธ์และมีการใช้ภาษาถิ่นใต้ที่เป็น เอกลักษณ์ของคนใต้อยู่มากมาย อีกทั้ง
เนื้ อ หาของเพลงก็ มั ก จะสะท้ อ นสั ง คม และรู ป แบบของความรั ก ปรากฏแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งทาให้ผู้ฟังซาบซึ้งในบทเพลงจนทาให้ บิว กัล ยาณี อาร์สยาม เป็นนักร้องที่ได้รับ
ความนิยมจนถึงปัจจุบัน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

689

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
บทเพลงของ บิว กัลยาณี อาร์สยาม สะท้อนลักษณะการใช้ภาษาถิ่นใต้ และสะท้อนวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนภาคใต้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษะการใช้ภาษา สานวน และภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ
บิว กัลยาณี อาร์สยาม
2. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนวิถีชีวิตของคนภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว
กัลยาณี อาร์สยาม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นรวบรวมเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ
1.1 รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนมาของวรรณกรรมเพลงลูกทุง
1.2 รวบรวมเพลงลูกทุงของบิว กัลยาณี อารสยามตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘
1.3 รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการใชภาษาและภาพพจน
1.4 รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับภาพสะทอนในวรรณกรรมเพลงลูกทุง
2. ขั้นศึกษาขอมูล
2.1 ศึกษาความเปนมาของวรรณกรรมเพลงลูกทุง
2.2 ศึกษาเพลงลูกทุงของบิว กัลยาณี อารสยาม ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘
2.3 ศึกษาการใชภาษาและภาพพจนในวรรณกรรมเพลงตามขอบเขตที่กาหนด
2.4 ศึกษาการใชภาพสะทอนในวรรณกรรมเพลงตามขอบเขตที่กาหนด
3. ขั้นวิเคราะหภาษาและภาพพจนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุง
4. ขั้นวิเคราะหภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรม
5. ขั้นสรุปผลการศึกษาคนควาและเสนอผลงานวิจัย โดยใชวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ลักษณะภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม พบว่ามีการใช้ลักษณะ
ภาษาดังนี้
1. การใช้คาภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคา สาเนียงของผู้คน
ภาคใต้ส่วนใหญ่จะตรงไปตรงมาและรวดเร็ว ในบางครั้งอาจจะดูเหมือนขาดความอ่อนโยนไม่เหมือน
ภาษาถิ่นเหนือ เพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนภาคใต้จึง
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มักจะใช้คาหรือภาษาท้องถิ่นมาใช้ในการประพั นธ์เพลง จากการศึกษาบทเพลงทั้ง 4 อัลบั้ม จานวน
40 บทเพลง พบว่ามีภาษาถิ่นใต้ปะปนอยู่เป็นจานวนมาก ดังนี้
ตัวอย่าง “…ถ้าพี่รักน้อง พี่ต้องหัดแหลง หัดแหลงนะพี่ ลองแหลงดูซี พี่จะติดใจคาใต้เป็นคา
ที่น่ารัก ไม่ยาก ไม่ยากจนเกินไป อยากเป็นเขยใต้ แหลงได้ไหมพี่ ...” (เพลงรักน้องต้องหัดแหลง: บิว
กัล ยาณี อาร์ ส ยาม) จากบทเพลงพบว่ามีการใช้คาว่า “แหลง” ซึ่งตามพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้มี
ความหมายว่า การพู ด , คุย , การแถลง (มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ นครศรีธรรมราช, 2551: 534) ซึ่งใน
ความหมายของบทเพลงนั้นหมายถึงฝ่ายหญิงที่กาลังบอกให้ฝ่ายชายหัดพูดภาษาถิ่นใต้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการใช้คาภาษาถิ่นใต้
คา

ความหมาย

คา

ความหมาย

แกงพุงปลา

น.แกงกระเพาะปลา

ลอกอ

ว.ไม่มีแก่นสาร, ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

นุ้ย

น.น้องสาว, สรรพ. ใช้เป็นบุรุษที่ 1, 2

อ้อร้อ

ก.อาการที่แสดงออกจนเกินไปใช้กับเพศหญิง

บ่าว

ว.หนุ่ม, ชายหนุ่มที่มีอายุเป็นรุ่นพี่

หยอบ

ก.แอบ, ซ่อน

แหลง

ก.คุย, พูด, แหลง

พลิกเหมีย

ก.เท้าแพง

พรือ

ว.อย่างไร, ยังไง

ท้องเล

น.ทะเล

หวังเหวิด

ก.กังวล, ห่วงใย

แล

ก.มอง,ดู

หรอย

ว.อร่อย, ถึงอกถึงใจ

หนังลุง

น.หนังตะลุง

หยบ

ก.หลบ, แอบ, ซ่อน

เหม็ด

ก.หมดสิ้น

หลบ

ก.กลับ

หม้าย

ก.ได้ไหม (ใช้ถาม)

2. การใช้คาต่างประเทศ มีการนาคาทับศัพท์จากต่างประเทศมาใช้ในบทเพลงเพื่อให้ภาษา
ของวรรณกรรมเพลง มีความหลากหลาย ทันสมัยตามความนิยมขณะนั้นจึงทาให้เข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย ติด
หูมากขึ้น
ตัวอย่าง “...สาวรามฯ ใจแกร่ง จะขอแข่งกับความอ้างว้าง สาวรามฯ ซะอย่าง ใจชัวร์ไม่กลัวไม่
ถอย สาวรามฯ คนนี้ รู้ดียังมีคนคอย พ่อแม่รอหน่อย นุ้ยไม่ทาให้ผิ ดหวัง …” (เพลงสาวรามยามเย็น :
บิว กัลยาณี อาร์สยาม)
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการใช้คาต่างประเทศ
คา

ความหมาย

ชัวร์

การมั่นใจ แน่ใจ

ซัมเมอร์

ฤดูร้อน, ช่วงหน้าร้อน

ติวเตอร์

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้ ในด้านของวิชาต่าง ๆ

แพ็ก

การแพ็กของ, การบรรจุของลงในหีบห่อ

เฮิร์ท

การทาให้รู้สึกทาให้เจ็บปวด, ทาให้เจ็บใจ, ทาให้เสียใจ

เวิร์ก

ใช่, ได้, ได้ผล, ได้เรื่อง

โลชั่น

เครื่องสาอางที่ใช้ทาบริเวณผิวกายเพื่อบารุงให้ผิวนั้นมีความสดชื่นไม่เหี่ยวย่น

ช็อปปิ้ง

การเดินดูและซื้อของตามร้านห้างสรรพสินค้าในร้าน, เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า

3. การใช้คาเรียกญาติ เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏบ่อยครั้งในเพลงลูกทุ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่สนิทสนม เนื่องจากเนื้อหาในบทเพลงมักเป็นเรื่องใกล้ตัว จึงนิยมใช้ภาษาง่ายๆ บอก
เล่าเรื่องราวประกอบกับสังคมชนบทส่วนใหญ่มีความเป็นเครือญาติสูง อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้ชิดกัน
ตัวอย่าง “...คิดถึงพี่บ่าว คิดถึงน้องบ่าวและพ่อแม่ แต่เพื่อความฝันนุ้ยไม่แคร์ ต้องจบ
รามฯ แน่แค่ ไม่กี่ปี คิดถึงปักษ์ใต้ ไม่ได้หลบไปนานเต็มที พ่อจ๋าแม่จ๋าคงสบายดี...” (เพลงสาวรามยาม
เย็น: บิว กัลยาณี อาร์สยาม)
4. คาบอกสถานที่ เช่น ชื่อจังหวัด ชื่อสถานที่ หรือชื่อของหมู่บ้าน พบว่าจะกล่าวถึงสถานที่
ในแถบภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อระบุให้ผู้ฟังรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
ตัวอย่าง “…อันดามันมีน้าใส ที่ดามขวานไทยมีน้าใจงดงาม อบอุนจริงใจ ในทุกโมงทุกยาม
ยังหรอยทุกคา ในความทรงจาผู มาเยือน หากใครหนาวอุ นไอมี บานเรานี้ไมเคยไรเพื่อน...” (เพลง
เพียงสองเรา : บิว กัลยาณี อารสยาม) จากตัวอยางมีการใชคาบอกสถานที่โดยในบทเพลงไดมีการถา
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ยทอดเรื่องราวของการเชิญชวนใหผูคน ที่ไดฟงใหมาเที่ยวภาคใตโดยในบทเพลงมีการกลาวถึงสถานที่
คือ ทะเลอันดามัน ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม ของภาคใต
5. สานวน สุภาษิตไทย รวมถึงคาพังเพยนั้น นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย
นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทยเรา สานวนไทย สุภาษิตไทยและคาพังเพยนั้น เกิด
จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้คนที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จน
มีการนาสิ่งที่เกิดขึ้นมา เรียบเรียงถ้อยคาใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
ของบิว กัลยาณี อาร์สยาม ก็มีการนาสานวนมาใช้ในการประพันธ์เพลงดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง “…ได้คาหนังคาเขา ยังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ เธอทาฉันเจ็บหัวเหม็ด สมควรแก่
เหตุที่จะเลิกรา ก็เธอมันชอบเปลืองตัว ไม่อยากเกลือกกลั้ว ให้เปลืองน้าตา คาแหลงเธอไร้ราคา อย่า
มาปั้นนาเป็นตัว…” (เพลงคนดีขอบแก้ไข คนหลายใจชอบแก้ตัว: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) “ปั้นน้าเป็น
ตัว” เป็นสานวนสุภาษิตที่หมายถึงการสร้างเรื่องเท็จให้เห็น เป็นจริงจังขึ้นมา คานี้มักใช้กับคนที่มีนิสัย
ชอบโกหกเป็นนิสัย พูดจาเชื่อถือไม่ได้ โดยเปรียบไว้กับการปั้นน้าเป็นตัว ในที่นี้กล่าวถึงผู้หญิงที่จับได้
ว่าคนรักของตนไปมีคนอื่นแล้วยังมาโกหกปั้นน้าเป็นตัว
นอกจากนี้ ยั งพบการใช้ ภ าพพจน์ ซึ่งภาพพจน์ ถื อได้ว่าเป็ น ส่ ว นส าคัญ อี กประการหนึ่ งที่
สามารถช่วยแสดงออกด้านการสื่อความรู้สึกของบทเพลงได้เป็นอย่างดี การใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งก็เป็นอีกกลวิธีที่สามารถทาให้ผู้ฟังนั้นสามารถรับสาร และเกิดความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งกว่า
การกล่าวตรงไปตรงมาเพราะเป็นสุนทรีทางอารมณ์ และยังเป็นภาษาที่สร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ
และสามารถสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ฟั งอย่างลึกซึ้ง ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด 7
ชนิด ซึ่งจะได้อธิบายตามลาดับความถี่ที่พบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้
1. ภาพพจน์อุปมา เป็นการเปรียบเทียบอะไรก็ตามไม่ว่าจะคนหรือสัตว์สิ่งของรวมถึงสิ่งที่
เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ โดยการเปรียบเทียบนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกัน
และมักใช้คาเชื่อมได้แก่คาว่า เหมือน เสมือน ดั่ง ดุจ ประดุจ ประหนึ่ง ละม้าย เสมอ ปาน เพียง ราว
ราวกับ เทียบ เทียม
ตัวอย่าง “...หนุ่มใต้เขาว่าใจแข็ง หัวใจเคยแกร่งเหมือนดั่งหินผา วันนี้ใจกร่อนเมื่อเจอะสาว
โนบราทิ้งสาวโนราห์ให้น้าตาตกใน…” (เพลงโนบรา-โนราห์ : บิว กัลยาณี อาร์สยาม) คาว่า “ดั่ง”
เป็นคาที่แสดงถึงการเปรียบเทียบหัวใจของชายหนุ่มที่หญิงสาวเคยกล่าวถึงว่าแต่ก่อนนั้นเคยมีหัวใจที่
มั่นคงต่อคนรักดั่งหินผาที่มีความแข็งแรงและคงทน แต่เมื่อเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปหัวใจของชายหนุ่ม
กลับเริ่มกร่อนเมื่อได้พบเจอกับหญิงคนใหม่
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2. ภาพพจน์อติพจน์ การกล่าวเกินจริง ซึ่งเป็นความรู้สึกหรือความคิดของผู้กล่าวที่ต้องการ
ย้าความหมาย ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหนักแน่นจริงจัง เน้นความรู้สึกให้เด่นชัดและน่าสนใจ โดยไม่เน้นความ
เป็ น จริงเพราะต้องการให้ ผู้ รับ สารเกิดความซาบซึ้งและประทั บใจ ซึ่งอาจจะมากเกินไปหรือน้อย
เกินไปก็ได้เพื่อเน้นความรู้สึกมากกว่าความเป็นเหตุเป็นผล มุ่งเร้าอารมณ์และความรู้สึกสะเทือนใจ
เป็นสาคัญ
ตั ว อ ย่ าง “...เก็ บ เอ าค ว าม เห งา ใส่ ก ระเป๋ าไป ทิ งท ะเล ฝากไป กั บ เรื อ ตั งเก
แล้วอย่าหันเหหวนคืนกลับมาให้ไปให้ไกล...” (เพลงอย่าลืมว่ารัก: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) “เก็บเอา
ความเหงา ใส่กระเป๋าไปทิ้งทะเล” จะเอาความเหงาใส่กระเป๋าแล้วเอาไปทิ้งลงทะเล แต่ในความจริง
แล้วเราไม่สามารถทาได้เพราะความเหงาเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้น เป็นการเน้นความรู้สึ กให้
น่าสนใจอีกทั้งยังใช้ภาษาที่ดึงดูดเพื่อให้เกิดความสวยงามและความไพเราะลงไปในบทเพลง
3. ภาพพจน์นามนัย คือการใช้คาหรือสิ่งซึ่งบ่งบอกคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดง
ความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมดหรือใช้ภาพพจน์ของสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกด้วยชื่อที่คล้ายคลึงหรือชวนให้
คิดถึง
ตัวอย่าง “...น้องเจ็บหัวใจ เจ็บหัวใจอย่างแรง เมื่อพี่มาเปลี่ยนแปลง เสียแรงที่ไว้ใจ ยิ่งคิดยิ่ง
เศร้า นั่งกอดเข่าเดียวดาย สาวโนราห์ปักษ์ใต้ ต้องพ่ายสาวโนบรา…” (เพลงโนบรา-โนราห์ : บิว
กัลยาณี อาร์สยาม) “สาวโนราห์ปักษ์ใต้ ต้องพ่ายสาวโนบรา” เป็นการแสดงความหมายโดยนัยโดย
การกล่าวชื่อแทนเป็นหญิงสาว ในเนื้อเพลงเป็นการแฝงความหมายโดยนัยการกล่าวถึงโนราห์เป็น
ความหมายโดยนัยหมายถึงสาวชาวใต้ โดยคาว่าสาวโนบรา หมายถึง หญิงสาวที่แต่งตัวไม่สุภาพชอบ
โชว์ คือการดึงลักษณะเด่นหรือลักษณะบางส่วนของสิ่งนั้นมากล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คาธรรมดา ๆ
หรือคาซ้าซาก เพื่อทาให้บทเพลงมีการสื่อความหมายที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสื่อให้
เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งได้อย่างเห็นได้ชัด
4. ภาพพจน์อุปลักษณ์ การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรง ๆ ใช้การกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเองโดยจะใช้คาว่า คือ และเป็น เป็นการ
เปรียบเทียบโดยนาเอาลักษณะ สาคัญของสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ มาเปรียบเทียบทันทีโดยไม่ต้องมี
คาเชื่อม
ตัวอย่าง “… เพียงสบตาก็รู้ ว่าฉันอยู่ตรงไหนมีสิทธิ์ได้เข้าใจเธอยามที่เหงา อยากให้เธอโทร
หาทุ ก คื น เธอรู้ ห รื อ เปล่ า เป็ น แค่ เบอร์ ชั่ ว คราวแม้ ป วดร้าวฉั น ก็ ยอม...” (เพลงเบอร์ส ารอง: บิ ว
กัลยาณี อาร์สยาม) เป็นการเปรียบเทียบผู้หญิงที่ไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนของผู้ชายคนนั้นแต่เป็นได้แค่
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เบอร์ชั่วคราว เพราะเบอร์ชั่วคราวเป็นเพียงเบอร์ที่มีคนโทรเข้ามาเพียงบางครั้งที่ต้องการเท่านั้นและ
จะไม่โทรมาอีกหากไม่ต้องการคุย กล่าวถึงผู้หญิงที่เป็นได้แค่ตัวสารองทั้ง ๆ ที่รู้ว่าความสัมพันธ์ต้อง
หลบ ๆ ซ่อน ๆ ปวดร้าวมากเพียงใดแต่ก็ยอมเพียงเพราะรักผู้ชายคนนั้น
5. ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน เป็นการพรรณนาหรืออาจจะกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่
ว่า จะเป็นสัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ ความคิด หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนามธรรมราวกับว่าสิ่งต่างดังกล่าวเป็น
มนุษย์มีนิสัยมีรูปร่างอากัปกิริยาและพฤติกรรมเหมือนมนุษย์
ตัวอย่าง “...ฝากลมให้ลอยไปหา กระซิบเขาว่าดีใจ อบอุ่นแค่ไหนที่ผูกพัน จากใจที่เคยรอน
แรม เคยล้มเคยลุกคลุกคลานได้มีคืนวันอุ่นกายอุ่นใจ...” (เพลงขอบคุณอุ่นไอ: บิว กัลยาณี อาร์สยาม)
“ฝากลมให้ลอยไปหา กระซิบเขาว่าดีใจ” เป็นคาที่แสดงถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิต ที่ผู้แต่งสร้างให้มีชีวิตโดย
การบอกให้ลมไปกระซิบบอกคน เป็นการเลียบแบบพฤติกรรมมนุษย์ ใช้การฝากกับสิ่งต่างๆเพื่อให้ทา
อาการอย่างใดอย่างหนึ่งกับตัวละครในบทเพลง
6. ภาพพจน์สัทพจน์ การเลียนเสียงธรรมชาติ คือ การใช้คาที่เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น
เสียงลมพัด เสียงน้าไหล เสียงร้องของสัตว์ รวมทั้งเสียงดนตรี เสียงเครื่องยนต์และเสียงกิริยาอาการ
ต่าง ๆ
ตั ว อย่ า ง “...เสี ย งกลอนหนั ง ลุ ง ย่ ารุ่ ง ลอยตามลมมา แว่ ว ประสานเสี ย งปี่ โ นราห์
สาเนียงลีลา อี ออ อี แอนอนฟังแต่เสียง…” (เพลงปักษ์ใต้ยังรอ: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) “อี ออ อี
แอ” ป็นการเลียนเสียงธรรมชาติของเครื่องดนตรีก็คือ ปี่โนราห์ เป็นเครื่องดนตรีของคนภาคใต้โดยมี
เสียง อี ออ อี แอ ตามตัวอย่างในประโยคของบทเพลง แสดงถึงการผิดหวังในความรักจึงมีการใช้คาที่
แสดงอาการเศร้าใจมากกว่าการใช้เสียงดนตรี
7. ภาพพจน์ปฏิปุจฉา หรือ คาถามเชิงวาทศิลป์ คือ การตั้งคาถามแต่มิได้หวังคาตอบ หรือ
ถ้ามีคาตอบก็เป็นคาตอบที่ทั้งผู้ถามและผู้ตอบรู้ดีอยู่แล้ว นักเขียนจะใช้คาถามเชิงวาทศิลป์เพื่อเร้ า
อารมณ์ผู้อ่าน หรือสื่อความหมายและข้อคิดที่ต้องการ
ตัวอย่าง “…เหนื่อยหม้ายพี่บ่าว ตรากตราทางานทุกวัน เหงื่อไหลโทรมกายอย่างนั้น น้องรู้
พี่ทาเพื่อใคร นกกลับคืนรังตกเย็นน้องนั่งอยู่หัวบันได แกงถุงซื้อรอพี่ชาย กลับมากินพร้อมหน้าพร้อม
ตา...” (เพลงไม่ใช่น างฟ้าแต่อยากพาพี่ ขึ้นสวรรค์ : บิว กัลยาณี อาร์ส ยาม) “เหนื่อยหม้ายพี่บ่ าว
ตรากตราทางานทุกวัน ” เป็นการตั้งคาถามเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกเป็นห่วงผู้ชายที่เป็นคนรักที่ต้อง
ทางานอย่างเหน็ดเหนื่อยทุกวัน ก็เพื่อคนรักของตนเอง แสดงถึงความเข้าอกเข้าใจในความรักซึ่งเมื่อ
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คนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ต่างทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันขณะที่ผู้ชาย
ทางานอย่างหนักแต่ผู้หญิงก็ไม่ลืมที่จะดูแลคนรักของตน
ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม
พบว่าในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม นั้นปรากฏภาพสะท้อนทางสังคม
และวัฒ นธรรมของชาวไทยภาคไต้ไว้ดังนี้ ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตวัฒ นธรรมประเพณี และภาพ
สะท้อนด้านความรัก
ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตประเพณี
1. ภาพสะท้อนด้านอาหาร
ตัวอย่าง “...แกงพุงปลาน้องยังไม่ลืม เฝ้าฝันแม้ยามค่าคืน ยังหวังทุกวันเวลา…” (เพลงปี่ซัง
ข้าว: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) จากภาพสะทอนที่ปรากฏในบทเพลงปซังขาว สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต
ของคนภาคใตในดานอาหารการกิน นั่นก็คือ แกงพุงปลา หรือแกงไตปลา เปนอาหารขึ้นชื่อของถิ่น
ภาคใตโดยแกงพุงปลานั้น เปนการถนอมอาหารแบบหมักดองชนิดหนึ่ง โดยใชกระเพาะ ของปลา เชน
ปลาทู ปลาลัง ปลาดุก เปนตน
2. ภาพสะท้อนเครื่องแต่งกาย
ตัวอย่าง “...ก่อนอยู่บ้านเรา พี่ก็ยังดีอยู่หรอก ได้ไปบางกอก พี่ก็เริ่มจะเละลืม น้องสาวนุ้ย
อย่าลืมสาวชาวเล ที่นุ่ งผ้าปาเต๊ ะ พี่ แลไม่เตะสายตา…” (เพลงลื มสาวปาแต๊ะ :บิ ว กัล ยาณี อาร์
สยาม) จากภาพสะทอนที่ปรากฏในบทเพลงลืมสาวปาแตะ สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนภาคใต
ในดานการแตงกายของคนภาคใต ในบทเพลงมีคาวาผาปาเตะ เปนคาที่ใชเรียกชื่อผาชนิดหนึ่งที่มี
วิธีการทาโดยใช เที ยนปดสวนที่ไมตองการใหติดสี ซึ่งเปนผาที่แสดงความเปนเอกลั กษณของคน
ภาคใต้
3. ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ
ตัวอย่าง “…หวังเหวิดจังหู้บ้านเราสวนพร้าวสวนยาง เสียงเพลงกระซิบคอยสั่ง แว่วดังตาม
สายลมมา...” (เพลงปี่ซังข้าว: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) จากภาพสะทอนที่ปรากฏในบทเพลงปซังขาว
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนภาคใตในดานการประกอบอาชีพเศรษฐกิจ บทเพลงสะทอนใหเห็น
วาคนทองถิ่นภาคใตนั้นประกอบอาชีพทาสวนมะพราว ทาสวนยางพารา เป็นหลัก
4. ภาพสะท้อนครอบครัว
ตัวอย่าง “…ดัดจริตนิด นิดก็แลดี พ่อไม่ตีเพราะว่าพ่อนักเลง หวงลูกสาวจนบ่าว บ่าว เขา
เกรงถ้าพี่ ข่ม เหงหั ว ใจ น้ อ งจะฟ้ องพ่ อ …” (เพลงอ้อ ร้อ พองาม: บิ ว กั ล ยาณี อาร์ส ยาม) จากภาพ
สะทอนที่ปรากฏในบทเพลงออรอพองาม สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของครอบครัวคนภาคใต ในบท
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เพลงหญิ งสาวไดกลาววา พอของตนนั้ น หวงลู ก สาวจนไมมี ช ายใดกลามาจี บ พ่ อ ซึ่ง เปนหั ว หนา
ครอบครัวเปนคนที่มีลักษณะนักเลงและหวงลูกสาว
5. ภาพสะท้อนการศึกษา
ตัวอย่าง “…สาวรามฯ ใจแกร่ง จะขอแข่งกับความอ้างว้าง สาวรามฯ ซะอย่าง ใจชัวร์ไม่กลัว
ไม่ถอย สาวรามฯ คนนี้ รู้ดียังมีคนคอย พ่อแม่รอหน่อย นุ้ ยไม่ทาให้ผิดหวัง...” (เพลงสาวรามยามเย็น:
บิว กัลยาณี อาร์สยาม) สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนภาคใตในดานการศึกษา โดยบทเพลงกล่าวถึง
หญิงสาวที่ตองหางไกลบานเพื่อเดินทางมาศึกษาในเมืองหลวง สะทอนใหเห็นถึงคานิยมของคนใตมัก
จะสงลูกเขามาเรียนในเมืองหลวงอาจจะดวยเหตุผลที่วาอาจทันสมัยและก้าวหน้ากว่า
6. ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมประเพณี
ตัวอย่าง “...เดือนสิบทุกปี ยังมีจัดงานทาบุญ สองหนุ่มสาวมีรักเป็นทุน อิงไออุ่นเที่ยวงาน
ด้วยกันแลหนังกลางแปลง เขม้าหมุ นชิงช้าสวรรค์ สอยกาชาดคืนนั้น ได้รางวัลเป็นกล่องดวงใจ...”
(เพลงกล่องดวงใจ: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนภาคใตดานประเพณี ที่
สาคัญนั่นคือประเพณีสารทเดือนสิบ เปนงานบุญประเพณีของคนภาคใตโดยในบทเพลงก็จะกลาวถึง
กิจกรรม ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในงาน
7. ภาพสะท้อนด้านการละเล่น ความบันเทิง
ตัวอย่าง “...เสียงปี่ซังข้าว ยังแว่วดังในใจเรื่อยมา จากบ้านนามาอยู่ไกล น้องไม่เป็นอื่น …”
(เพลงปี่ซังข้าว: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนภาคใตที่ผูกพันกับของเลน
พื้นบานนั้นก็คือ ปซังขาว เปนการนาวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐเปนของเลน ภาคใตมีการเลนปซังขาว
คือ นาซังขาวมาทาเป็นปสาหรับเปา ในบทเพลงเปนการกลาวใหเห็นวาหญิงสาวยังไมลืมถิ่นฐานของ
ตนเมื่อตองจากถิ่นฐานที่เคยอาศัยมา
ภาพสะท้อนด้านความรัก
1. ภาพสะท้อนความรักที่ไม่สมหวัง
ตัวอย่าง “...แล้วพี่ก็ลืม พี่ก็ลืมโนราห์ ไปเจอะสาวโนบรา สาวโนราห์เลยจ๋อย อยู่ดงสายเดี่ยว
เกาะเกี่ยวเอวลอย ทิ้งให้คนคอยนั่งใจลอยน้าตาคลอใยพี่ไม่จา พี่ไม่จาสัญญา บอกไม่นานหลบมา ถึง
เวลาสู่ขอ อยู่ในเมืองใหญ่ หาเงินมาให้พอ หนุ่มเมืองสะตอ ใยหนอลืมสัญญา...” (เพลงโนราห์โนบรา :
บิว กัลยาณี อาร์สยาม) สะทอนใหเห็นถึงความรักที่ไมสมหวังตองผิดหวังจากคนรัก ในเนื้อหาของบท
เพลงเปนการกลาวถึงฝายหญิงตอวาฝายชาย โดยฝายชายไปทางานในเมืองหลวง และไดไปพบรักใหม
กับหญิงอีกคน ฝายหญิงจึงตัดพอวาฝายชายนั้นไมรักษาสัญญาที่ใหไวกับตนวาจะกลับมาสูขอ
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2. ภาพสะท้อนความคิดถึง
ตัวอย่าง “...คิดถึงบ้านจัง ตอนนี้นุ้ยนั่งอยู่หน้ารามฯ เหงาใจวังเวงยามพลบค่า ทั้งที่หน้าราม
ฯผู้คน คิดถึงพี่บ่าว คิดถึงน้องบ่าวและพ่อแม่ แต่เพื่อความฝันนุ้ยไม่แคร์ ต้องจบรามฯแน่แค่ ไม่กี่ปี
คิดถึงปักษ์ใต้ ไม่ได้หลบไปนานเต็มที พ่อจ๋าแม่จ๋าคงสบายดี นุ้ยอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วง...” (เพลงสาว
รามยามเย็น: บิว กัลยาณี อาร์สยาม) สะทอนใหเห็นถึงความรักความคิดถึง โดยในเนื้อหาของบทเพลง
เปนการกลาวถึงหญิงสาวที่ตองห่างบ้านห่างครอบครัวเพื่อมาเรียนในกรุงเทพมหานคร

3. ภาพสะท้อนที่สมหวังในความรัก
ตั ว อย่า ง “...ขอบคุ ณ ที่ ค อยจั บ มื อ โทรง้อ โทรตื้ อ ยามงอน คอยสั่ งคอยสอนและห่ ว งใย
ขอบคุณที่เป็นคนดี ที่รักนุ้ยนี้ด้วยใจ ตอบแทนคืนไปด้วยใจตื้นตัน จะอยู่คู่กันจนวันที่ฟ้าและดินมลาย
ถนอมดวงใจซึ่ งกัน และกั น เมื่อ ใจได้ พบรักจริง...” (เพลงขอบคุ ณ ไออุ่น : บิ ว กัล ยาณี อาร์ส ยาม)
สะทอนใหเห็นถึงความรักที่สมหวัง เนื้อหาของบทเพลงเปนการกลาวถึงหญิงสาวที่รู สึกขอบคุณฝาย
ชายที่คอยสั่งสอนและหวงใย ขอบคุณความรักที่ฝ ายชายมีใหฝายหญิงมาโดยตลอดและเธอสัญญา
วาจะไมเปลี่ยนใจไปจากฝายชาย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการใชลักษณะภาษาและภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของ
บิว กัลยาณี อารสยาม ตั้งแตป พ.ศ. 2549-2558 จานวน 40 เพลง สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ลักษณะการใชภาษาพบ ทั้งหมด 6 แบบดังนี้ การใชคาภาษาถิ่นใต การใชคาบอกสถานที่ การใชคา
เรียกญาติ การใชคาตางประเทศ การใชสานวน และการใชภาพพจน ผลการศึกษาพบวามีการใชภาษา
ถิ่นมากสุดถึง 20 เพลง โดยในบทเพลงนั้นจะปะปนไปดวยคาภาษาถิ่นใตอยูในบทเพลง เพื่อใหบท
เพลงสามารถเขาถึงผู ฟ ง และสรางความสนิ ท สนมผานบทเพลงไดดวย ในบทเพลงพบภาษาตาง
ประเทศเขามาปะปนในบทเพลงรองลงมาจากภาษาถิ่นใตถึง 6 บทเพลง โดยมีการแทรกภาษาตาง
ประเทศเขาไปในเนื้อหาของบทเพลงเพื่อใหบทเพลงนั้นดูโดดเดนและทันสมัยขึ้น นอกจากภาษาตาง
ประเทศแลว ยังพบการใชคาเรียกญาติ การใช้คาบอกสถานที่ และพบการใชภาษาสานวนในบทเพลง
3 บทเพลง เท่า ๆ กัน ดังนั้น อาจสรุปไดวาผูประพันธเลือกใชคาภาษาถิ่นใตมาใชในการประพันธ
เพื่อที่จะแสดงเอกลักษณของความเปนท้องถิ่นภาคใต อาจจะดวยเหตุผลที่วาผูขับรองเปนคนที่มีถิ่น
กาเนิดอยูทางภาคใตหากประพันธเพลงที่มีภาษาใตปะปนเขา ไปดวยอาจสามารถเขาถึงผูฟงไดงายขึ้น
และแสดงเอกลักษณของนักรองไดเปนอยางดี ลักษณะภาษาการใชภาพพจนพบวามีการใชภาพพจน
ถึง 7 ชนิ ด โดยพบภาพพจนอุป มามากสุ ดถึง 13 บทเพลง ในบทเพลงมักมี การเปรีย บเที ยบสิ่ งที่
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เหมือนกันหรือสิ่งที่ไมจาเปนตองนามาเปรียบเทียบ โดยมั กจะใช คาวา เหมือน ดุจ คลาย ประหนึ่ง
ราวกับ เพีย ง ดั่ง มาเปนคาเชื่อมในการประพันธบทเพลงผู ประพันธอาจเลือกเอา วิธีการนาเสนอ
ภาพพจนการเปรียบเทียบมาใชเพื่อทาใหผูฟงเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ภาพพจนที่ถูกใชรองลงมา คือ
ภาพพจนอติพจนมีจานวนถึง 11 บทเพลง ภาพพจนที่ถูกใชรองลงมาคือภาพพจนนามนัยพบ 8 บท
เพลง ภาพพจนอุปลักษณจานวน 6 บทเพลง บุคลาธิษฐานและสัทพจนจานวน 4 บทเพลง ภาพพจน
ที่ ถูกใชนอยที่ สุ ด คื อภาพพจนปฏิ ปุ จฉาพบจ านวนทั้ งหมด 3 บทเพลง การที่ ผู ป ระพั น ธเลื อ กใช
ภาพพจนปฎิปุจฉามาใชในบทเพลง นอยที่สุดอาจเปนเพราะวาการใชคาถามที่ไมตองการคาตอบ
อาจจะยังไมสามารถเขาถึงอารมณเพลงของคนใตมากนัก เพราะการนาเอาคาถามที่ไมตองการคาตอบ
มาใชในการทาใหผูฟงเห็นภาพนั้นอาจจะยากที่ผูฟงจะเขาใจ ความหมาย จึงทาใหภาพพจนปฎิปุจฉา
นั้นถูกใชนอยที่สุดและอาจจะเปรียบเทียบใหผูฟงเห็นภาพไดไมเทาการนาเอาการเปรียบเทียบอุปมา
มาใชในการประพัน ธ จากการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับ งานวิจัยของเกศราพร พรหมนิมิตกุล
(2553) ไดศึกษาความงามของภาษาในเพลงลู กทุ ง โดยศึกษาจากเพลงฮิตติดชารตลูกทุ งมหานคร
ประจาเดือนมีนาคม 2553 จานวน 40 เพลง สรุปผลการศึกษาไดวาการใชภาษาใน บทเพลงลูกทุงมี
การใชคา เรียบงายโดยทั้งมีการใชคาภาษาถิ่น การใชคาบอกสถานที่ การใชคาทาใหเกิดอารมณ การ
ใชค าสั มผั ส การใชคาซ้ํา การใชค าซอน การใชคาตางประเทศ การใชคาตัด และการใชค าสแลง
นอกจากนี้ยังมีการใชภาพพจนที่ชวยสรางสุนทรียภาพความงามและจินตาการใหแกผูฟงโดยการใช
ภาพพจน 7 ลักษณะ คือ ภาพพจนอุปมา สัญลักษณ บุคค ลาวัต ปฏิทรรศน อติพจน สัทพจน และ
ปฏิปุจฉา ในดานการใชสานวนมีทั้งสานวนเกาและสานวนใหม จากผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับ
ลักษณะภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของบิว กัลยาณี อารสยาม ซึ่งบทเพลงลูกทุงนั้นไมจา
เปนตองใชคาสวยหรูเพียงแตตองใชคางาย ๆ และสามารถเขาถึงอารมณผู ฟงไดเปนอยางดี ภาพ
สะทอนดานวิถีชีวิตประเพณีที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของบิว กัลยาณี อารสยาม ตั้งแตป
พ.ศ. 2549-2558 จานวน 40 เพลง สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ ภาพสะทอนที่ปรากฏนั้นมี 2
แบบคือ ภาพสะทอนดานวิถีชีวิตประเพณี และภาพสะทอนดานความรัก ผลการศึกษาพบวาในบท
เพลงจะสะทอนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นภาคใต โดยภาพสะทอนวิถีชีวิต
ประเพณีพบมากที่สุดจะเปนดานวิถีชีวิตปจจัยสี่ของคนทองถิ่นภาคใต ไมวาจะเปนดานอาหารพบ 2
บทเพลงในสวนของดานอาหารนั้นจะกลาวถึงอาหารขึ้นชื่อของถิ่นภาคใตคือเมื่อเอย ชื่ออาหารไปคนก็
จะรูเลยวาเปนอาหารของคนภาคใต ดานการแตงกายพบ 3 บทเพลงในสวนของดานการแตงกาย นั้น
พบวาผูประพันธนั้นนาเอาผาปาแตะซึ่งแสดงเอกลักษณของคนถิ่นภาคใตมาใสลงในบทเพลงเพื่อแสดง
ถึง เอกลั กษณการแตงกายของคนถิ่น ใต ดานเศรษฐกิจ พบ 3 บทเพลงในสวนของเศรษฐกิ จนั้ น
พบวาคนทองถิ่นภาคใต นิยมปลูกตนยาง ดานครอบครัวสังคมพบ 3 บทเพลง ในดานของครอบครัว
นั้นในบทเพลงกลาวถึงพอที่เปนหัวหนา ครอบครัว และบทเพลงยังสะทอนใหเห็นถึงคนถิ่นใตนั้นรัก
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การศึกษา พบ 2 บทเพลงโดยพบภาพ สะทอนคื อคนถิ่ นใตสวนใหญนิ ยมสงลู กใหเขามาเรียนใน
เมืองกรุงซึ่งที่เรียนนั้น ก็คื อ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สวนดานวัฒ นธรรมประเพณีนั้นพบบทเพลง
สะท้อนวัฒนธรรมการสูขอกอนแตงงานโดยคนทองถิ่นภาคใตนั้นจะยึดมั่นถือมั่นวาเมื่อจะแตงงานนั้น
จะตองใหฝายชายมาสูขอ ประเพณีการทาบุญเดือนสิบของคนทองถิ่นภาคใตโดยมีการจัดงานและรวม
ทาบุญใหแก่ผูที่ลวงลับไป และอีกประเพณีที่พบคือประเพณีการราวงเวียนครก เปนประเพณีที่จัด
ขึ้นมาเองของคนถิ่นภาคใตเพื่อความบันเทิงและวัฒนธรรมการละเลนและความบันเทิงพบ 2 บทเพลง
คือวัฒ นธรรมการเลน ปขาว การขี่ชิงชา การดูห นัง กลางแปลง การดูมโนราห ผลการศึกษาภาพ
สะทอนดานของความรักที่ปรากฏในบทเพลงของบิว กัลยาณี อารสยาม พบวาปรากฏภาพสะทอนใน
เรื่องความรักที่ไมสมหวังมากที่สุด โดยสวนมากในบทเพลงจะเปนการกลาวถึงความรักที่ตองผิดหวัง
เสียใจจากการที่คนรักไปมีคนอื่น มีมากถึง 13 บทเพลง และความรักที่สมหวังและการคิดถึงคนรักนั้น
มี เพียงอยางละ 3 บทเพลง อาจกลาวไดวาที่ผูประพันธเลือกบทเพลงที่เกี่ยวกับความรักที่ไมสมหวัง
มาประพันธลงในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของบิว กัลยาณี อารสยาม มากที่สุดอาจจะเปนเพราะวาบท
เพลงอกหักสามารถเขาถึงผูฟงไดงายและภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงนั้นก็ล วนเกิดขึ้น
จริงในสังคมไทย จึงทาใหผูประพันธเลือกใช้ภาพสะทอนที่ไมสมหวังในความรักมาใชในการประพันธ
บทเพลง โดยบทเพลงของบิว กัลยาณี อารสยามนั้น นอกจากจะสะทอนภาพวิถีชีวิตที่ปรากฏในบท
เพลงแลว บทเพลงของเธอยัง คงมีบางสวนที่มีภาพสะทอนคลายกับ ชีวิตของบิว กัลยาณี อารสยาม
กอนที่จะประสบความสาเร็จ ไมวาจะเปนความยากจนที่ปรากฏในบทเพลง เพราะวาบิว กัลยาณี อาร
สยาม เคยมีฐานะที่คอนขางยากจน อีกทั้งบทเพลงของเธอยังสะทอนถึงการชวยเหลือ ครอบครัวตั้ง
แตยังเด็กจนโต สวนในดานของความรักผู ประพันธเลือกที่จะแตงบทเพลงที่ไมสมหวังมากที่สุด อาจ
จะดวยเหตุผลที่วาเสียงรองของบิว กัลยาณี อารสยาม นั้นมีการถายทอดผานอารมณเพลงในดานของ
ความรัก ที่ไมสมหวังไดอยางลึกซึ้งและกินใจผูฟงจึงทาใหผูประพันธเลือกที่จะประพันธบทเพลงที่ไม
สมหวังในความรัก ออกมาใหบิว กัลยาณี อารสยามมากที่สุด จนไดรับการยอมรับอยางทุกวันนี้ จาก
การศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ ญาณิกา ออมณฑา (2548) ไดศึกษาการศึกษาภาพสะท
อนสังคมจากบทเพลงของ สลา คุณวุฒิ ที่ขับรองโดยไมค ภิรมยพร โดยไดรวบรวมเนื้อหาเพลงจาก
เทปบันทึกเสียงจานวน 66 เพลงจาก 10 อัลบั้ม สรุปผลการศึกษาพบวาภาพสะทอนดานวิถีชีวิตพบ 2
ประเด็น 1) ดานวิถีชีวิต ปจจัย 4 แบงออกเปนสองประเด็น คือดานการทามาหากิน และดาน ปจจัยสี่
ในการดาเนินชีวิต 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ภาพสะทอนดานคานิยม การศึกษาและดานนันทนาการ 4) ด
านประเพณี จากผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุง บิว
กัลยาณี อารสยามซึ่งสะทอนภาพสังคมในแตละดานออกมาผานบทเพลงและสิ่งเหลานี้ลวนเกิดขึ้นจริง
ในสังคม
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การศึกษามีมุมมองที่กว้างขวาง ควรศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษา และ
ภาพสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของศิลปินคนอื่น ๆ เพื่อให้เห็น
มุมมองการประพันธ์บทเพลงใช้กลวิธีด้านภาษาจนทาให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังเป็นจานวนมาก
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บทคัดย่อ
จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญของภาคตะวันออก
จึงมีความจาเป็นในการวางแผนการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวโดยนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเฉพาะพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จ
ในการจั ด การการท่ องเที่ ย ว และศึ ก ษาปั จจั ยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ต่ อ ความส าเร็จ ในการจัด การการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของเทศบาลเมื อ งอ่ างศิ ล า มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่าง 2 กลุ่ ม ได้ แก่ นั ก ท่ องเที่ ย ว และ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ด้วยวิธีกาหนดโควตาในอัตรา 1:1 คิดเป็นประชาชนจานวน
200 ชุ ด และนั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวน 200 ชุ ด ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอย เพื่ อ หาพยากรณ์ ค่ า
ความสัมพัน ธ์ของตัวแปรปั จ จัย แห่ งความส าเร็จ ผลการส ารวจภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรีย งลาดับ จากมากไปหาน้ อย ดังนี้ ด้านการมีส่ วนร่วมของประชาชน ด้านภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ นและ
วัฒนธรรมในชุมชน ด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและองค์กร
เอกชน ด้ านการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของชุ ม ชน และด้ า นผู้ น าชุ ม ชน ตามล าดั บ และจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ด้านผู้นาชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ด้านการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ด้านภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น และวั ฒ นธรรมชุม ชน และด้ านการสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
คาสาคัญ
ความสาเร็จ, การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน, เทศบาล
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ABSTRACT
Chonburi province is remarkable on tourism potential of the East. Therefore,
it is necessary to plan the development and management of tourism by leading to
sustainable development. By this research, study on specific areas of Angsila
municipality. Objectives to study the level of success in Tourism Management and
the factors related to success in community-based tourism of Angsila municipality.
The sample 2 groups including tourists and the people in the area with quotas at a
rate of 1: 1, 200 people and 200 tourists. Using a linear regression analysis to find out
the value of the variable relationship forecast factors for success. Overall, the survey
results at a high level, which can be sorted by descending below; the participation of
the public, the intelligence and culture of locality, the tourism management, the
Government and private organizations supporting, the collaborative learning
community and community leaders, respectively. And from the hypothesis testing
found that all sides are the factors that affect success in community-based tourism
management.
Keywords
Success / Community-Based Tourism / Municipality
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อความเจริญก้าวหน้า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเป็นที่เชื่อกันว่าความสาคัญของการท่องเที่ยวจะมีมาก
ขึ้นในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และการท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งที่มา
ของเงินตราต่างประเทศที่สาคัญที่สุด การเดินทางท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมาแต่
โบราณกาล และได้ พั ฒ นาการมาเป็ น ล าดั บ ยิ่ ง มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งก็ยิ่งทาให้การเดินทางท่องเที่ยวขยายวงกว้างออกไป โดยมีวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ หลากหลายกันไม่ว่าเพื่อธุรกิจ เพื่อนันทนาการ และเพื่อศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็น
การเดิน ทางท่ องเที่ย วซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมอั นเป็ น ส่ ว นบุ คคลเหล่ านี้ได้เติ บโตรวมกัน เป็ นกลุ่ มก้ อนขึ้ น
จนกระทั่งต้องอาศัยเทคนิควิชาการเฉพาะ การวางแผน การจัดองค์การ และการตลาด รวมเข้าแล้ว
เรียกว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของนานาประเทศในปัจจุบัน (สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์, 2554)
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จังหวัดชลบุ รี รองรับ ปริมาณนักท่องเที่ยวจานวนมาก การวางแผนการพัฒ นาและการ
จัดการการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจาเป็นต้องนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้อย่ างเป็ น ธรรม นั กท่ องเที่ยวควรได้รับความพึ งพอใจในขอบเขตที่ ไม่ มีการท าลาย
ทรัพยากร เกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าของทรัพยากร คือ มีเป้าหมายให้ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก
ที่สุด ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี จึง
ต้องมีการบูรณาการหลายภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) เทศบาลเมือง
อ่างศิลา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกในภาคตะวันออก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นจานวนมาก เทศบาลเมืองอ่างศิลาจึงมีหน้าที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่าวอ่างศิลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงคมนาคมให้มีการเดินทางที่สะดวกแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และถือเป็นการพัฒ นาการท่องเที่ยวใน
ท้ อ งถิ่ น สู่ ค วามยั่ งยื น (เทศบาลเมื อ งอ่ างศิ ล า, 2561) จากความส าคั ญ ของการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในพื้นที่ท้องถิ่น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะนาไปพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของเทศบาลเมือง
อ่างศิลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของเทศบาลเมืองอ่างศิลา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยว และประชาชน ใช้วิธีการคานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล ,
2543) เมื่อคานวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาเป็นจานวน 385 คน แต่ในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยผู้วิจัยจะสุ่มตัวอย่างอีกครั้งด้วยวิธีกาหนดโควตาในอัตรา

704

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1:1 ระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยคิดเป็นประชาชนจานวน 200 ชุด และนักท่องเที่ยว
จานวน 200 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaires) ที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ
การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ทา
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ กษาดั งนี้ 1) การวิเคราะห์ ข้อ มูล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณาในการวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ค วามถี่
(frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความสาเร็จในการจั ดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ 3) การ
วิเคราะห์ เพื่ อ อ้ างอิ งผลการทดสอบจากกลุ่ ม ตั ว อย่ างไปยั งกลุ่ ม ประชากรโดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน
พยากรณ์ ค่ าความสั ม พั น ธ์ข องตั ว แปรปั จ จั ย แห่ งความส าเร็จ ด้ ว ยวิเคราะห์ ก ารถดถอย (Linear
Regression) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 หรือความเชื่อมั่น 95%
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.7
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
54.5 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.0 ประกอบอาชีพ ค้าขาย / ธุรกิจ
ส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.0 และมีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 32.8
ผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นที่มีผลต่อ ปัจจัยความสาเร็จในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X =3.54) เมื่อพิจารณาในรายข้อสามารถเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน, ความความคิดเห็นด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนในสัดส่วนที่เท่ากัน ( X =3.58) ความความคิดเห็นด้านบริหาร
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จัดการการท่องเที่ยว ( X =3.57) ความความคิดเห็นด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและองค์กร
เอกชน ( X =3.56) ความความคิ ด เห็ น ด้ านการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของชุ ม ชน ( X =4.53) และความ
ความคิดเห็นด้านผู้นาชุมชน ( X =3.41) ตามลาดับ
ผลการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา พบว่า มี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา อยู่ในระดับมาก ( X =3.68)
และสามารถสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา
เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ได้ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กั บ ความคิ ด เห็ น ด้ านผู้ น าชุ ม ชน พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 5 ตั ว ร่ว มกั น อธิ บ ายความผั น แปรของ
ความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร้อยละ 28.7 โดยพบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยที่ 3 ผู้นาในชุมชนอ่างศิลาเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่ 5 ผู้นาในชุมชนอ่างศิลาเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปัจจัยที่ 1 ผู้นาในชุมชนอ่างศิลาเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และปัจจัยที่ 4 ผู้นาในชุมชนอ่างศิลาเป็นผู้ที่มี
ความสร้างสรรค์การทางาน ความรู้ใหม่ และความคิดใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับ
ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ร่วมกันอธิบายความผัน
แปรของความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร้อยละ 26.5 โดยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยที่ 2 ประชาชนในชุมชนอ่างศิลาได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก การบริการร้านอาหาร เป็นต้น และปัจจัยที่ 5 ประชาชนในชุมชนอ่าง
ศิลามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กับความคิดเห็นด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ร่วมกันอธิบายความผัน
แปรของความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่ างศิลา ได้ร้อยละ 25.6 โดยพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 เทศบาลเมืองอ่างศิลาดูแลความสะอาดของแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ ย่ างสม่ าเสมอปั จ จั ย ที่ 4 เทศบาลเมื อ งอ่ างศิ ล ามี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, หมายเลขติดต่อ เป็นต้น และปัจจัยที่ 2
เทศบาลเมืองอ่างศิลาจัดพื้น ที่ เพื่ออานวยความสะดวกในการจอดรถบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
พอเพียง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กับความคิดเห็นด้านการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ร่วมกันอธิบายความผันแปรของ
ความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร้อยละ 30.5 โดยพบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่ อ ความพึ งพอใจ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ที่ 1 ชุ ม ชนอ่ า งศิ ล ามี ส่ ว นร่ว มในการวางแผนการพั ฒ น าการ
ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 4 ประชาชนในชุมชนอ่างศิลามีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และปัจจัยที่ 3
ประชาชนในชุมชนอ่างศิลามีการทางานเป็นทีม และมีการทางานที่เป็นระบบ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กับ ความคิดเห็ นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒ นธรรมชุมชน พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร้อยละ
29.8 โดยพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยที่ 5 ชุมชนอ่างศิลามีการอนุรักษ์แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น ภาพโบราณวั ด เสม็ ด เป็ น ต้ น ปั จ จั ย ที่ 1 ชุ ม ชนอ่ า งศิ ล ามี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย (แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม) และ
ปัจจัยที่ 4 ชุมชนอ่างศิลามีการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีดั้ งเดิม เช่น ประเพณีกองข้าว เป็นต้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กับความคิดเห็นด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว
ร่วมกันอธิบายความผัน แปรของความสาเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้
ร้อยละ 30.6 โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยที่ 5 ภาคเอกชนมีบริการต่าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก การบริการร้านอาหาร เป็นต้น และ
ปัจจัยที่ 1 ภาครัฐจัดให้มีศูนย์ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านผู้นาชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ สาราญ
(2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ระดั บ และปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน อ าเภอสามชุ ก จั งหวั ด
สุพรรณบุรี โดย ศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์
สาราญ (2557) ศึกษาเรื่อง ระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี โดย ศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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3. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(2549) ได้กาหนดองค์ประกอบพื้นฐานในการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว คือ การบริหารจัดการ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ หรือการจัดการท่องเที่ยว
4. ด้านการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของชุม ชน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ ลั ดดาวั ล ย์ ส าราญ
(2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ระดั บ และปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน อ าเภอสามชุ ก จั งหวั ด
สุพรรณบุรี โดย ศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
5. ด้านภูมิปั ญญาท้องถิ่นและวัฒ นธรรมชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัล ย์
สาราญ (2557) ศึกษาเรื่อง ระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี โดย ศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และปาริฉัตร
สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี (2553) ที่กล่าวว่าคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ ความ
สวยงาม ลั ก ษณะเด่ น ในตัว เอง ความเก่ าแก่ ท างประวัติ ศ าสตร์ค วามส าคั ญ ทางลั ท ธิและศาสนา
บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ
6. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลัดดาวัลย์ สาราญ (2557) ศึกษาเรื่อง ระดับและปัจจัยที่ส่ งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
และปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี (2553) ที่กล่าวว่า ความสะดวกในการเข้าถึง
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมและสนั บสนุนให้ ผู้นาชุมชนความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์
โปร่งใส มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และมีความสร้างสรรค์ก ารทางาน
ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นประสบ
ความสาเร็จ
2. เทศบาลเมืองอ่างศิลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสาคัญกับสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก การบริการร้านอาหาร เป็นต้น รวมไปถึงการจัด
ช่องทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ทาให้การจัดการการท่องเที่ยวประสบความสาเร็จ
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3. เทศบาลเมืองอ่างศิลาต้องดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ มี
ช่องทางในการติดต่อให้กับนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, หมายเลข
ติดต่อ เป็นต้น และจัดพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกในการจอดรถบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างพอเพียง
4. เทศบาลเมืองอ่างศิลาควรจัดให้มีการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้ประชาชน
ในชุมชนอ่างศิลามีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการทางานเป็นทีม และมีการทางานที่เป็น
ระบบ จะทาให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ซึ่งมีผลต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
5. ควรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น รวมไปถึงการ
สืบ ทอดวัฒ นธรรมและประเพณี ดั้ งเดิม เช่น ประเพณี กองข้าว ให้ คงอยู่และสร้างเป็นอัตลักษ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความสนใจและจานวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
6. เทศบาลเมื อ งอ่ างศิล าควรส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนมี บ ริก ารต่ าง ๆ เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ แก่นั กท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก การบริการร้านอาหาร เป็นต้น โดย
ควบคุมและดูแลทั้งมาตรฐานและคุณภาพการบริการ โดยจะทาให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นต่อ
นักท่องเที่ยวและมีทางเลือกด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดจานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบพิธียกหฺมฺรับ ที่ปรากฏในตาบลเสาเภา อาเภอ สิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช และประการที่สอง เพื่อศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมยกหฺมฺรับ
ผลการศึกษาพบว่า พิธียกหฺมฺรับเป็นพิธีกรรมที่มีมานานแล้วในประเพณีสารทเดือนสิบ โดยมีการสืบ
ทอดมากันตั้งแต่บรรพบุรุษ และอีกทั้งยังคงเป็นความเชื่อที่คนรุ่นหลังถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา เพราะ
เชื่อว่าเป็นการทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไป
แล้ว และยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีอีกด้วย
ในส่วนขององค์ประกอบ ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบพิธียกหฺมฺรับ ที่ปรากฏ
ในตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้ วัน
เวลา สถานที่ และวัตถุสิ่งของ มีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของการประกอบพิธี คือ 1) ขั้นตอนและวิธีการ
เตรียมการในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ 2) ขั้นตอนและวิธีการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
นอกจากนี้ยังพบความเชื่อที่แฝงอยู่ในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ โดยเฉพาะขนมที่ใช้
ประกอบพิ ธีมีความเชื่อว่า ขนมลาเป็น สั ญ ลั กษณ์ แทนเครื่องนุ่งห่ ม ขนมพองเป็ นสั ญ ลั กษณ์ แทน
พาหนะ ขนมบ้าแทนสัญลักษณ์ลูกสะบ้า ขนมดีซาแทนสัญลักษณ์เป็นเงินตรา และขนมกง (ไข่ปลา)
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แทนสัญลักษณ์เป็นเครื่องประดับ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เนื่องจากเป็นของใช้ที่จาเป็นของบรรพ
บุรุษผู้ล่วงลับ
คาสาคัญ
พิธียกหฺมฺรับ, ความเชื่อ, ประเพณีสารทเดือนสิบ
ABSTRACT
This research aims to study the elements, procedures and methods of the
ceremony that appears in Sao Phao Subdistrict, Sichon District, Nakhon Si Thammarat
Province Moreover, it also aims to study about the ritual believes. The finding shows
that Thai Ghost Festival has been held for a long time. It was passed on by the
ancestors. People in this generation still keep this tradition going because they
believe that it is a merit-making for their grandparents, relatives and ancestors who
have passed away and express the gratitude towards them as well.
There are 3 important elements in Thai Ghost festival procession including
date place and objects. Important Steps and methods of the ceremony are 1)
Preparation for the ceremony. 2) Steps of how to run the ceremony.
In addition, it is found that the desserts used in the ceremony convey
different meanings. Khanom La (a dessert made from rice flour) is a symbol of
clothes. Khanom Pong (a dessert made from sticky rice) is a symbol of vehicle.
Khanom Ba (a dessert made from sweet potato) is a symbol of snuffbox beans.
Khanom Dee Sum ( a donut-like dessert made from rice flour) is a symbol of money
and Khanom Kong (a dessert made from green beans) is a symbol of jewelry. These 5
desserts are indispensable for this ceremony because they’re all necessary items for
ancestors.
Keywords:
Thai Ghost festival procession, belief, Thai Ghost festival
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บทนา
ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นวัฒ นธรรมอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่สืบทอดอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสังคมในพื้นที่ราบ หรือสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่
ในที่ สู ง ความเชื่ อ เป็ น องค์ ป ระกอบส่ ว นหนึ่ งของวั ฒ นธรรมที่ เกิ ด จากความกลั ว และความไม่ รู้
โดยเฉพาะความเชื่อพลังอานาจ สิ่งเหนือธรรมชาติ อิทธิพลของศาสนา คาสอนหรือลัทธิความเชื่อที่
ผสมผสานกันระหว่างสิ่งเหนือธรรมชาติกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ชีวิต วิญญาณ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่
ทาให้ เกิดความดี ความชั่ว ความสุขและความทุกข์ มนุษย์จึงสร้างพิธีก รรมขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนใน
ชุมชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการควบคุมและกล่อมเกลาความประพฤติของคนในชุมชนให้อยู่ใน
กรอบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม มีการถ่ายทอดให้คนในชุมชนประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อ
มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อกันมา จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา (ปราณี วงษ์เทศ, 2543: 206226)
ความเชื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เนื่องจากได้รับวัฒนธรรมความเชื่อจากที่อื่น จึงทาให้
มีความแตกต่างกันในของเรื่องของพิธีกรรมแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม
ประเพณีและเผ่าพันธุ์ที่สืบทอดวิถีการดารงชีวิตตามความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการเวลา ปัญหาที่เกิดจากการดารงชีวิตประจาวันบางปัญหาที่เกินขีดความสามารถของ
มนุษย์จะแก้ไขได้ จึงสร้างความเชื่อขึ้นมา โดยเชื่อว่าพลังอานาจลึกลับแฝงเร้นเหนือธรรมชาติบันดาล
ให้เป็น ซึ่งพลังอานาจนั้นอาจเป็นเทพเจ้า ภูตผี วิญญาณ สัตว์ป่า พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว ดิน
น้า ลม ไฟ ดังนั้ น เพื่อป้ องกันภัย พิบัติไม่ให้ เกิดกับตน มนุษย์จึงวิงวอนขอความช่วงเหลือจากพลั ง
อานาจลึกลับ โดยเชื่อว่าถ้าเซ่นไหว้บูชาหรือประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อในแต่ละสังคม
(จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2530: 101)
วัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่งนั้นจะมีภาพรวมของลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของสังคม
นั้น ๆ ในหลายสิ่งหลายอย่างที่รวมกันเป็นวัฒนธรรมนั้น “ประเพณีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมและลักษณะองค์ประกอบนี้จะปรากฏอยู่ในทุก ๆ ขั้น ตอน
ของการดารงชีวิต จนกลายเป็นกระบวนการทางสังคม” (ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ และคณะ, 2524:
49)
ประเพณีเป็นรากฐานส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดวัฒนธรรม แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งให้เจริญ
งอกงามในลักษณะที่ยอมรับถือว่าดีงาม (นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, 2524: 7)
คนในประเทศไทยนั้น รวบรวมขึ้นจากคนหลากหลายท้องถิ่น ทั้งชาวภาคเหนือ ชาวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวภาคกลาง และชาวภาคใต้ ถ้ากล่าวรวมกันหมดนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นชาวไทย
ด้วยกัน แต่ถ้ากล่าวแยกออกเป็นท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นภาค จังหวัด ตาบลและหมู่บ้านก็แตกต่างออกไป
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ไม่มากก็น้อย มีทั้งที่เหมือนกันและไม่เหมือนกัน เข้าทานองเดียวกับลักษณะของประเพณี คือ กล่าว
รวม ๆ ก็เหมือนกัน แต่ถ้ากล่าวแยกก็มีทั้งที่เหมือนกันและไม่เหมือนกัน (เสฐียรโกเศศ, 2514: 3)
ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่มีความสาคัญต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
อย่างมาก เนื่องจากชาวนครศรีธรรมราชมีความเชื่อว่าเป็นประเพณีทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษ จึงเป็ นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและถือเป็นช่วงเวลาที่ญาติพี่น้อง
ได้มาพบปะสังสรรค์ ในแต่ละท้องที่อาจมีพิธีกรรมการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปบ้าง หากประกอบพิธีใน
วันแรม 10 ค่า เดือน 10 จะเรียกว่า วันหฺมฺรับเล็ก ซึ่งไม่ค่อยนิยมกัน ส่วนใหญ่นิยมประกอบพิธีในวัน
แรม 13 ค่า เดือน 15 เดือน 10 ซึ่งเรียกว่า วันหฺมฺรับใหญ่ พิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบหากไม่
มีหฺมฺรับประเพณีนี้จะไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นพิธีกรรมที่ต้องเริ่มก่อนเสมอ
ประเพณีสารท หมายถึง เทศกาลทาบุญสิ้นเดือนสิบ โดยนาพืชพรรณธัญญาหารมาปรุงเพื่อ
ถวายแด่พระสงฆ์ อีกความหมายหนึ่ง สารท หมายถึง ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นในเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1223)
พิธีกรรมการจัดหฺมฺรับเป็นการจัดขึ้นในปลายเดือนสิบ เป็นระยะเริ่มฤดูฝนชาวบ้านมุ่งหมาย
จะให้เสบียงเลี้ยงสงฆ์ในฤดูกาล อันยากต่อการบิณฑบาต จึงใช้วิธี “สลากภัต” คือจัดใส่ภาชนะตกแต่ง
เรียกว่า “สารับ” หรือ “หฺมฺรับ” หฺมฺรับ เป็นหัวใจของการทาบุญเดือนสิบเป็นพิธีก รรมที่ไม่สามารถ
ขาดได้ การจัดหฺมฺรับเป็นการเตรียมเสบียงอาหารบรรจุภาชนะ เพื่อนาไปถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาล
เดือนสิ บ และเชื่อว่าเป็ น การอุทิศส่ วนกุศล ให้ แก่บ รรพชนหรือญาติพี่ น้องที่ล่ วงลั บไปแล้ว ได้น า
กลับไปใช้สอยในนรกภูมิ หลังจากถูกปล่อยตัวมายังโลกมนุษย์ช่วงเวลาหนึ่ง และต้องถึงเวลากลับไปใช้
กรรมตามเดิมหรือชาวบ้านเรียกว่า “รับตายาย” และ “ส่งตายาย” ฉะนั้นบรรดาลูกหลานก็จะต้อง
จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ฯลฯ ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง แล้วจัดใส่ภาชนะ ตกแต่งประดับด้วย
ดอกไม้ให้สวยงาม การทาบุญเดือนสิบจะมีวันที่ถูกกาหนดเพื่อดาเนินการเรื่อง หฺมฺรับ อยู่หลายวันและ
จะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน กล่าวคือ วัน หฺมฺรับเล็ก ตรงกับ แรม1 ค่า เดือน 10 เชื่อกันว่าเป็นวันแรกที่
วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับมาเยี่ยมลูกหลานซึ่งลูกหลานจะจัดสารับ
หรือหฺมฺรับ มีทั้งอาหารคาว หวาน ไปทาบุญที่วัดเป็นการตอบรับ บางท้องถิ่นเรียกว่า “วันรับตายาย”
วันยกหฺมฺรับ เป็นวันที่ลูกหลานร่วมกันแบกหามไปถวายที่วัดหรือจัดเป็นขบวนแห่ (สมปราชญ์ อัมมะ
พันธ์, 2548: 44)
การจัดหฺมฺรับ ซึ่งเรียกกันว่า “วันหลองหฺมฺรับ”เป็นวันแต่ละครอบครัวจะร่วมกันนาข้าวของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ มาจัดเป็นหฺมฺรับ ในการจัดหฺมฺรับนั้นไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่ลาดับการจัดของลงหฺมฺ
รับ จะเหมือ น ๆ กั น และหั ว ใจหลั กของการจั ดหฺ มฺ รับ คือ ขนม 5 อย่าง ซึ่ งขนมแต่ ล ะอย่ างล้ ว น
ประกอบไปด้วยคติความเชื่อ
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การยกหฺมฺรับ เป็นการนาหฺมฺรับพร้อมภัตตาหารไปวัด วัดที่ไปมักจะเป็นวัดใกล้บ้านหรือวัด
ที่ตนศรัทธา การยกหฺมฺรับไปวัดอาจต่างคนต่างไปหรืออาจจัดเป็นขบวนแห่
หัวใจหลักของประเพณีสารทเดือนสิบคือความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังต้องมี
พิธีกรรมที่สาคัญอย่างการจัดหฺมฺรับและการยกหฺมฺรับ ซึ่งเป็นพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และหัวใจของ
การจัดหฺมฺรับ คือ ขนม 5 อย่าง แต่จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สังเกตได้ว่า คนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ค่อยมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมและความหมายของขนมต่าง ๆ เท่ากับคนรุ่นก่อน จึงทาให้คนยุค
ใหม่มอี าจละเลยต่อพิธีกรรมการจัดหฺมฺรับและการยกหฺมฺรับมากขึ้น
เนื่องจากในอดีตขนมทั้ง 5 อย่างของประเพณีสารทเดือนสิบ ต้องช่วยกันทาทั้งครอบครัว
เพราะมีกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและใช้เวลามาก แต่ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีได้ช่วยให้การ
ทาขนมที่มีกระบวนการยุ่งยากกลายเป็นขนมที่มีวางขายทั่วไปตามตลาด จึงทาให้ประเพณีที่ลูกหลาน
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทาของเซ่นไหว้บรรพบุรุษและสร้างความสามัคคีของคนในครอบครัวลดน้อยลง
ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงเลือกทาการศึกษาเรื่องพิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการ
ประกอบพิธียกหฺมฺรับ : กรณีศึกษา ตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออธิบาย
องค์ป ระกอบ และขั้น ตอนในพิธีกรรม โดยมุ่งทาความเข้าใจในด้านของความเชื่อ ซึ่งคนสมัยใหม่
อาจจะละเลย แม้จะมีการนามาปฏิบัติอยู่บ้าง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในเรื่องพิธีกรรม
ต่าง ๆ จึงมีการทาให้ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากหน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบไม่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง อาจทาให้วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
มีการเสื่อมถอยไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะเลือนหายไป สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้เพราะพื้นที่นี้ยังคงอนุรักษ์
การท าขนมเดื อ นสิ บ โดยชาวบ้ า นบางส่ ว นและบางพื้ น ที่ ใ นต าบลเสาเภา อ าเอสิ ช ล จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชยังคงมีการรักษาไว้และมีวันของการจัดงานแตกต่างจากตาบลอื่น ๆ เพื่อจะได้เป็น
แนวทางที่จะอนุรักษ์ประเพณีประจาจังหวัดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คง
อยู่ต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
พิธียกหฺมฺรับ เป็นประเพณีสาคัญที่สะท้อนความเชื่อ แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบพิธียกหฺมฺรับ ที่ปรากฏ
ในตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อศึ กษาคติ ความเชื่อ เกี่ยวกับ การประกอบพิ ธีย กหฺ มฺรับ ที่ ปรากฏในตาบลเสาเภา
อาเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช
1.1แหล่งข้อมูล
รวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1.1.1 จดบันทึกการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุ ผู้มีอายุ 60
ปีขึ้นไป ผู้มีอายุระหว่าง 25-59 ปี และผู้มีอายุระหว่าง 13-24 ปี
1.1.2 บันทึกเทป
รวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
1.2 วิธีการศึกษาค้นคว้า
1.2.1 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่
1.2.2 การจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเทป
1.2.3 การศึกษาจากหนังสือ ตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และการน าเสนอข้ อ มู ล แบบพรรณนาวิ เคราะห์ โดยมี
ภาพประกอบเกี่ยวกับการประกอบพิธียกหฺมฺ รับ ตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุสิ่งของเครื่องใช้สาหรับการ
ประกอบพิธี ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการประกอบพิธียกหฺมฺรับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสาคัญต่อ
การศึกษาค้นคว้าเรื่องพิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
ผลการวิจัย
การศึกษาพิธีกรรมและคติความเชื่อเกี่ยวกับในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ ที่ปรากฏในตาบล
เสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการลง
พื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่ พบผลการศึกษาดังนี้
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1. องค์ประกอบ ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
1.1 องค์ประกอบในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
องค์ประกอบในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ ที่ปรากฏในตาบลเสาเภา อาเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย วันเวลา สถานที่ และวัตถุสิ่งของ
1.1.1 วั น เวลา เป็ น ช่ ว งของการท าบุ ญ เดื อ นสิ บ จะมี วั น ที่ ถู ก ก าหนดเพื่ อ
ดาเนินการเรื่อง หฺมฺรับ อยู่หลายวันและจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป กล่าวคือ วันหฺมฺรับเล็ก ตรงกับวัน
แรม 1 ค่า เดือน 10 (วันรับตายาย) เชื่อกันว่าเป็นวันแรกที่วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ได้กลับมายังโลกมนุษย์ ซึ่งลูกหลานจะจัดสารับ อาหารคาวหวาน ไปทาบุญที่วัดเป็นการต้อนรับ หรือ
เรียกว่าวันรับตายาย วันจ่าย ตรงกับวันแรม 13 ค่า เดือน 10 เป็นวันที่ชาวบ้านต้องเตรียมข้าวของ
สาหรับหฺมฺรับ โดยไปตลาดเพื่อจับจ่ายข้าวของ วันยกหฺมฺรับ ตรงกับวันแรม 14 ค่า เดือน 10 เป็นวันที่
ลูกหลานร่วมกันแห่หฺมฺรับที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ไปถวายที่วัด วันหฺมฺรับใหญ่หรือวันหลองหฺมฺรับ
ตรงกับวันแรม 15 ค่า เดือน 10 เป็นวันที่นาอาหารคาวหวานไปทาบุญเลี้ยงพระที่วัดครั้งใหญ่ ทาพิธี
บังสุกุล อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ และตั้งเปรตเพื่ออุทิศให้กับวิญญาณที่ไม่มีลูกหลานมา
ทาบุญให้และในขณะเดียวกัน ก็ทาพิธีฉลองสมโภชหฺมฺรับที่ยกมา เวลาที่จัดทาพิธีช่วงเช้าก่อนเที่ยง
(พระใบฎีกาเอกชัย จารุธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562)
1.1.2 สถานที่ สถานที่ที่ใช้สาหรับการประกอบพิธียกหฺมฺรับจะจัดกระทาที่วัด
ใกล้บ้านของแต่ละหมู่บ้านนั้น ๆ โดยจะมีพวกญาติโยมทั้งหลายที่มาก่อนก็จะมีการจัดเตรียมเก็บกวาด
สถานที่ จัดเตรียมข้าวของต่าง ๆ ก่อนที่พระสงฆ์จะเข้ามาสวดเพื่อทาพิธีต่อไป (พระสรายุทธอภิชชโว,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒) การจัดสถานที่นั้น ชาวบ้านจะช่วยกันแบ่งหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
เพื่อการประกอบพิธี ที่ยังสามารถประกอบพิธียกหฺมฺรับได้ที่สมาคม หรือบริเวณใดที่ทุกคนในหมู่บ้านมี
มติเลือกสถานที่นั้นตามความสะดวกอีกด้วย
1.1.3 วั ต ถุ สิ่ ง ของ วั ต ถุ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ นการประกอบพิ ธี ย กหฺ มฺ รั บ
ประกอบด้วย โคมหรือกะละมัง (ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้) และขนมทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนม
บ้า ขนมดีซา และ ขนมกง(ไข่ปลา) และอื่น ๆ (นวลศรี อิ่มแช่ม, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2562)
1.2 ขั้นตอน และวิธีการในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
ขั้น ตอนการ และวิธี ก ารประกอบพิ ธีย กหฺ มฺ รับ ที่ ป รากฏในต าบลเสาเภา
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 ขั้นตอนและวิธีการเตรียมการในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
จากการศึกษาขั้นตอน และวิธีการเตรียมการในการประกอบพิธียกหฺมฺ
รับในตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การเตรียมการ มีการจัดหาข้าวของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจัดหฺมฺรับ แต่ละบ้านแต่ล ะครัวเรือนก็จะมีสิ่งของต่าง ๆ ที่จะใช้ในการ
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จั ดหฺ มฺรั บ เพิ่ม เติม ไม่ เหมือนกัน เมื่อขาดอะไรไป ก็ จะต้ องรีบ หา ช่ว งเดือนสิ บ จะมีข้าวของต่าง ๆ
มากมาย หลากหลายวางเรียงขายเป็นพิเศษในวันก่อนการจัดหฺมฺรับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัน
จ่าย”
1.2.2 ขั้นตอนและวิธีการในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
1) การจัดหฺมฺรับ ส่วนใหญ่จะจัดกันในวันแรม 14 ค่า เดือน 10 การ
จัดหฺมฺรับจะใช้ภาชนะจัดตามสะดวก เช่น กะละมัง ถัง ถาด เป็นต้น สาหรับของที่ใส่จัดหฺมฺรับก็จะมี
อาหารคาวหวาน ผลไม้ต่าง ๆ และขนม 5 อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมกง ขนมดีซา
(หนูชม รู้จา, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562)
2) การยกหฺมฺรับและการถวายภัตตาหาร เมื่อจัดหฺมฺรับเรียบร้อยแล้วก็
จะมีการยกหฺมฺรับไปวัด พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วย การยกหฺมฺรับไปวัดและตั้งเปรต
ในวันแรม 14 ค่า วันแรม 15 ค่า เดือน 10 (หนูชม รู้จา, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562)
3) การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุล ทาในวันแรม 15 ค่า ในวันนี้เป็นการ
ฉลองหฺมฺรับเรียกว่า “วันหลองหฺมฺรับ” และยังเป็นการทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว (หนูชม รู้จา, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562)
4) การตั้งเปรต เมื่อยกหฺ มฺรับและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์จะมี
การชิงเปรต ชาวบ้านเรียกว่า “หลาเปรต” จะนาอาหารที่จะตั้งไปไว้บนหลาเปรต เมื่อตั้งอาหารบน
หลาเปรตแล้ ว ก็ จ ะน าเอาสายสิ ญ จน์ ม าผู ก เพื่ อ บั งสุ กุ ล เสร็ จพิ ธี ก็ จ ะมี ก ารชิ งเปรต (หนู ช ม รู้ จา,
สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562)
2. คติความเชื่อเกี่ยวกับการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความสาคัญของพิธียกหฺมฺ
รับ ในประเพณีสารทเดือนสิบ ทาให้เห็นว่าพิธียกหฺมฺรับมีอยู่ในบางจังหวัดของภาคใต้ และโดยเฉพาะ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมนี้มาจากประเทศอินเดีย ดังนั้น
ประเพณีสารทเดือนสิบจึงมีความสาคัญต่อคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษาค้นคว้า
ได้จาแนกข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ พิธียกหฺมฺรับ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และคติความเชื่อต่าง ๆ โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
2.1 ความเป็นมาของการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สืบเนื่องมาจากการจัดงานวันวิสาขบูชาในปี พ.ศ. 2465 ที่วัดพระมหาธาตุฯ
พลโทสมเด็จพระเจ้ าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (เมื่อครั้งดารงพระยศเป็นกรมขุน)
อุป ราชมณฑลปั กษ์ใต้โปรดเกล้ าฯ ให้ พ ระยารัษฎานุป ระดิษฐ์ ฯ (สิ น เทพหั ส ดิน ณ อยุธ ยา) ผู้ ว่า
ราชการจั งหวัด นครศรี ธ รรมราชจั ด การซ่ อมแซมพระวิห ารหลวง แต่ งงบประมาณในก่ อสร้างไม่
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เพียงพอ พระยารัษฎานุป ระดิษฐ์ฯ (สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา) จึงจัดให้มีการออกร้านจาหน่ายสินค้า
และเล่นการพนันบางประเภทเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ปรากฏว่าได้เงินค่าประมูลร้านและการพนันนับ
หมื่นบาทสามารถนาไปซ่อมแซมพระวิหารในครั้งนั้นได้เพียงพอ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 พระภัทรนาวิกธรรมจารูญ (เอื้อน ภัทรนาวิก)
ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นนายกศรีธรรมราชสโมสร (ปัจจุบันคือสโมสร
ข้าราชการ) เห็นว่าควรว่าจะจัดสร้างศรีธรรมราชสโมสรให้เป็นตึกถาวรสง่างาม แต่ก็ขัดข้องเรื่องเงินที่
จะใช้ในการก่อสร้างจึงได้ปรึกษาหารือกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ (สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ให้
กาหนดเอางานทาบุญเดือนสิบมาเป็นช่วงที่จัดงาน “งานเดือนสิบ” จึงเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกที่สนาม
หน้ า เมื อ งนครศรี ธ รรมราชในปี พ.ศ. 2566 นั่ น เอง คณะกรรมการจั ด งานเดื อ นสิ บ ในครั้ ง นั้ น
ประกอบด้วยพระยารัษฎานุป ระดิ ษฐ์ (สิน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา พระภัทรนาวิกธรรม
จารูญ (เอื้อน) เป็นประธานกรรมการ หลวงนิติกฤตประพันธ์ (ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง) หลวง
อรรถกัลป์ยาณวินิจ (อัยการจังหวัด) ขุนวิโรจน์รัตนากร ขุนบวรรัตนารักษ์ ขุนประจักษ์รัตนกิจ ขุน
สุมนสุขภาร ทั้งข้าราชการจังหวัดและอาเภอทุกแผนก และพ่อค้าคหบดีอีกหลายคนเป็นกรรมการ
งานครั้งนั้นจัดเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน โดยเริ่มงานตั้งแต่วันแรม 12 ค่า ในงานมีการออกร้าน มีมหรสพ
กีฬา และการพนันอีกหลายประเภท เช่น ชนโค ตกเบ็ด ปาหน้าคน ยิงเป้า บิงโก สะบ้าชุด และมวย
เป็นต้น การเก็บค่าผ่านประตูผู้ใหญ่คนละ 10 สตางค์ เด็ก 5 สตางค์ มีรายได้จากการจัดงานครั้งนี้
เกือบสามพันบาท จึงนารายได้นี่ไปสร้างศรีธรรมราชสโมสรในบริเวณสนามหน้าเมืองตามเป้าหมาย
ในปีถัดมาคือ พ.ศ. 2467 คณะกรรมการจัดงานเดือนสิบได้ปรับปรุงงานให้
สนุกยิ่งขึ้น คือนอกจากมีการออกร้านและการพนันเช่นปีแรกแล้ว ยังอนุญาตให้ออกลอตเตอรี่ในงาน
และการเชิญชวนกรมกองต่าง ๆ อาเภอและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดให้ออกร้าน มีการสั่ง
คณะนักมวยฝีมือดีจากกรุงเทพฯ มาชกในงานด้วย ปรากฏว่าในปีนี้สามารถเก็บค่าผ่านประตูและค่า
ประมูลร้านได้เกือบหมื่นบาท ในปีต่อ ๆ มา ศรีธรรมราชสโมสรก็ได้จัดงานเดือนสิบนี้เรื่อยมา จนมีเงิน
สร้างตึกศรีธรรมราชสโมสรสาเร็จในปี พ.ศ. 2469 และมีรายได้บารุงสโมสรจนมีเครื่องใช้ไม้สอยครบ
ครัน และมีเงินฝากธนาคารเป็นจานวนหลายหมื่นบาท และในปี พ.ศ. 2482 คณะกรรมการจังหวัดได้
มอบให้เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดงานเดือนสิบเพื่อนารายได้บารุงเทศบาลเมือง ส่วนในปี
พ.ศ. 2484-2488 งดจั ดงานเดือนสิ บเพราะอยู่ในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่ อมาในปี พ.ศ. 2504
คณะกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดงานเดือนสิบเอง หลังจากนั้นจังหวัดก็ได้จัดงานเดือน
สิบ ติดต่อกัน เรื่อยมา โดยร่วมมือกับ เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช และหน่ว ยงานต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้, 2542: 1337-1339)
จากประวัติความเป็นมาดังกล่าว ยังมีพิธีกรรมที่น่าสนใจนั่นคือ พิธีกรรมยกหฺมฺรับซึ่งจัด
ขึ้นในประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลเข้ามาจากประเทศอินเดียตั้งแต่สมัย อดีต
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โดยมีความเชื่อเรื่องบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่จัดทาขึ้นเพื่ออุทิ ศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย
จึงขอนาเสนอตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
“เชื่อว่าเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารทาความชั่วไว้ เมื่อ
อดีตชาติตายไปเป็นเปรต ต่อมาศาสนาของพระพุทธเจ้าเข้ามาเผยแพร่ถึงพระโคดมมาขอแบ่งส่วนบุญ
พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มาแสดงลักษณะต่าง ๆ ให้พระเจ้าพิมพิสารตกใจ ตื่นบรรทม
ปรึกษากับมเหสีจะทาอย่างไร ภัยอาจจะเกิดขึ้นต้องไปหาโหรประจาเมือง แต่มเหสีบอกว่าให้ไปหา
พระเจ้าโคดมหรือพระพุทธเจ้า เมื่อไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสนา ว่าอดีตชาติญาติของ
พระเจ้าพิมพิสารได้ทาความชั่วแล้วกลายเป็นเปรต พระเจ้าพิมพิสารรู้ดังนั้นก็ทาบุญ ถวายสังฆทาน
กรวดน้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ เรื่องนี้จึงเป็นคติให้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาให้เห็นคุณงาม
ความดีของญาติของตน เมื่อญาติของตนกลายเป็นเปรตก็ให้มาทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ให้ทาน เดือน
สิบเป็นประเพณีที่สืบทอดมาหรือที่เขาเรียกว่ารับตายาย ส่งตายาย” (พระครูอิทรวัชรคุณ, สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2562)
ตัวอย่างที่ 2
“เป็ นการสืบ ทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีเรื่องเล่าว่าตั้งแต่สมัยก่อนเล่าต่อ ๆ กันมาว่า
ประเพณี ส ารทนี้ เป็ น งานบุ ญ ของคนใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธ รรมราช ได้ รับ อิท ธิพ ลมาจาก
ประเทศอินเดีย เมื่อก่อนชาวอินเดีย ชาวอาหรับพวกนี้เข้ ามาทางใต้เยอะ มาค้าขาย ถึงมีการซึมซับ
ด้านความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานทางศาสนาพุท ธเข้าไปกัน มีจุดประสงค์
เพื่อที่จะทาบุญอุทิศกุศลให้แก่คนตายหรือบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแล้ว ซึ่งในเดือนสิบเชื่อว่าจะเป็น
การปล่ อ ยตั ว มาจากนรก จึ งมี ก ารไปรั บ ตายยายส่ ง ตาย เพื่ อ ท าบุ ญ ไปให้ ” (ดวงพร ทองเอี ย ด,
สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2562)
จากบทสัมภาษณ์พบว่าเป็นการเล่าต่อ ๆ กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยเชื่อว่าความ
เป็ น มาได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากประเทศอิ น เดี ย มี ค วามเชื่ อ ทางศาสนาพราหมณ์ โดยผสมผสานกั บ
พระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันจุดประสงค์ของประเพณีสารทเดือนสิบคือ การทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
ตัวอย่างที่ 3
“เชื่อว่าไม่ค่อยรู้ รู้แค่ว่าเป็นการสืบทอดต่อ ๆ กันมา มีประเพณีนี้นานแล้วพอถึงเดือน
สิบก็ไปทาบุญที่วัด มีการประกวดหฺมฺรับ มีการไปชิงเปรต เป็นการทาบุญให้ปู่ ย่า แม่เฒ่า พ่อเฒ่าที่
ตายไปแล้ว” (นันธมน พริกเบ็ญจะ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562)
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ตัวอย่างที่ 4
“เมื่อก่อนเป็นการถือว่าต้องมีหฺมฺรับ หฺมฺรับนี้คือการยกให้บรรพบุรุษ เปรตชนทั้งหลายที่
เกี่ยวข้อง เป็นการนามาถวายที่วัด เป็นความเชื่อของคนแต่ก่อน เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ญาติโยมได้เข้า
มาทาบุญ ให้แก่บรรพบุรุษที่ล่ วงลับไปแล้ ว หากดับหฺมฺรับมาแล้ วก็เหมือนมาทาบุญให้ แก่บรรพชน
เพื่อให้บรรพชนได้รับบุญกุศลนั้น แต่ก็ต้องมีขนมที่เป็นหัวใจหลักของหฺมฺรับ อาทิ ขนมพอง ขนมลา
ขนมบ้ า ขนมดีซา ขนมกง(ไข่ป ลา) นี้ ถึงถือว่าเป็ น หฺ มฺ รับ อย่างสมบู รณ์ นอกจากขนมก็ต้องมีพ วก
อาหารแห้ง ผลไม้ต่าง ๆ” (พระใบฎีกาเอกชัยจารุธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562)
2.2 คติความเชื่อเกี่ยวกับขนมในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ
ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์แทนเรือ แพ ที่บรรพบุรุษใช้ข้ามห้วงมหรรณพ เหตุเพราะ
ขนมพองมีลักษณะคล้ายแผ่ จึงเปรียบเสมือนแพ ที่มีน้าหนักเบาลอยน้าและขี่ข้ามได้
ขนมลา เป็นสัญลักษณ์แพรพรรณ เครื่องนุ่งห่ม เพราะขนมลามีลักษณะเป็นเส้นใยที่
ถักทอเป็นผืนผ้าแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม
ขนมบ้ า เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนลู ก สะบ้ า ส าหรั บ ใช้ เป็ น ของเล่ น ต้ อ นรั บ เทศกาล
สงกรานต์ เพราะขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสะบ้า การละเล่นที่นิยมมากในสมัยก่อน
ขนมดีซา เป็นสัญลักษณ์แทนเงิน เบี้ย สาหรับใช้ส อย เพราะรูปทรงของขนมคล้ายเบี้ย
ขนมกง (ไข่ปลา) เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ เพราะมีทรงกลมคล้ายกาไล แหวน
(นิตยา กนกมงคล, 2552: 30)
ความเชื่อเกี่ยวกับขนมในการประกอบพิธี ยกหฺมฺรับ โดยมีความเชื่อที่สอดคล้องกับการ
ทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเป็นการสมมุติขึ้นมา
ว่าขนมแต่ละอย่างมีความเชื่อที่สอดคล้องกั บลักษณะรูปแบบของขนม ดังบทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
“ก่อนอื่นต้องบอกว่าหฺมฺรับนี้คือการจัดของต่าง ๆ ใส่ลงไปในหฺมฺรับใส่พวกอาหารคาว
หวาน จะใส่เป็นชั้น ๆ แต่ต้องมีขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซา ขนมกง ขาดไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องมี
ในหฺมฺรับ เพราะว่า พองนี้คือเปรียบเหมือนเรือ ขนมลาเปรียบเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ ขนมบ้าเปรียบ
เหมือนลูกสะบ้า ขนมกงนี้เปรียบเหมือนเครื่องประดับ ขนมดีซาเปรียบเหมือนเงินตรา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ห้ามขาดเพราะเป็นสิ่งจาเป็นทั้งหมดที่บรรพบุรุษต้องใช้ในโลกอีกโลกหนึ่ง เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผู้ตาย ผู้ตายก็จะมารับบุญที่ได้กระทาไปให้” (สมพงศ์ แซ่อึ่ง, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562)
ตัวอย่างที่ 2
“เชื่อว่าเป็นการทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว ถ้าพูดถึงหฺมฺ
รับก็ต้องนึกถึงขนม 5 อย่าง เช่น ขนมพอง หมายถึงเรือหรือแพ ขนมลา หมายถึงเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า
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ขนมบ้ า หมายถึงลู ก สะบ้ า ขนมดีซ า หมายถึ งเงิน ทอง หรือ สตางค์ ขนมกงหรือไข่ป ลา หมายถึ ง
เครื่องประดับ ตกแต่งร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการทาบุญตั้งเปรต เป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน หรือที่เรียกว่าหลาเปรต” (นวลศรี อิ่มแช่ม, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2562)
จากตัวอย่างที่นาเสนอพบว่าความเชื่อของแต่ละคนมีความแตกต่างกันน้อยมากในเรื่อง
ของความหมายในขนม ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือเป็นการทาบุญอุทิศ
ผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง หรือแม้กระทั่งสัมภเวสีต่าง ๆ ก็จะ
ได้รับผลบุญเช่นเดียวกัน โดยหัวใจหลักพิธีกรรมยกหฺมฺรับคือขนมเดือนสิบ 5 อย่าง ได้แก่ ขนมลา
ขนมพอง ขนมบ้า ขนมดีซา และขนมกง (ไข่ปลา)
จากบทสัมภาษณ์พบว่าความเชื่อของผู้คนในช่วงอายุต่าง ๆ นั้น กล่าวคือ ความเชื่อ
ของคนช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 25-59 ปี มีความเชื่อคล้ายกันในด้านของการทาบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของตนเอง ทั้งการประกอบพิธีกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ส่วนช่วงอายุ 13-24 ปี
ไม่ค่อยทราบเรื่องราวหรือความเชื่อต่าง ๆ ในพิธีกรรมยกหฺมฺรับ แต่ยังคงเคารพนับถือบรรพบุรุษของ
ตนเอง และยึดถือปฏิบัติพิธีกรรมยกหฺมฺรับในประเพณีสารทเดือนสิบตามพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่
คุณค่าของประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. คุณค่าด้านจิตใจ ประเพณีสารทเดือนสิบมีสาระสาคัญและคุณค่าทางสังคม จิตใจ
และวิถีการดาเนินชีวิตของสังคมหลายประการ คือ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ
โดยราลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้เลี้ยงดูลูกหลานและให้การศึกษาอบรมเป็น
อย่างดี เพื่อตอบแทนบุญคุณดังกล่าวลูกหลานจึงทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เป็นการเปิดโอกาสได้ รวม
ญาติที่อยู่ห่างไกล ได้มาพบปะซักถามสารทุกข์สุกดิบต่อกัน และได้มีโอกาสทาบุญร่วมกัน เป็นการ
สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่ญาติมิตร ทั้งยังก่อให้เกิดความสบายใจเมื่อได้ทาบุญ
2. คุณค่าด้านศาสนา พิธีกรรมยกหฺมฺรับเป็นการทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงสอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักพระพุทธศาสนา เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ในสังสารวัฏ เป็นการน้อมนาให้ผู้ประกอบพิธีกรรมยึดมั่นในการทาความดี ละเว้นความชั่ว และทา
จิตใจให้ผ่องใส
3. คุณค่าด้านหัตถกรรม ประเพณีสารทเดือนสิบนอกจากการทาบุญแล้วยังมีการ
ประกวด และขบวนแห่ที่ ชาวบ้านร่วมกันจัดทาขึ้นอย่างสวยงามตระการตา สร้างสรรค์วัสดุสิ่งของ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ทาเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ก่อให้เกิดความตื่นเต้นและดึงดูดสายตาของ
ผู้พบเห็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามยิ่งใหญ่ของประเพณีสารทเดือนสิบ
4. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่สาคัญหากไม่มี
ความจาเป็นใด ๆ ลูกหลานจะไม่ละเลยที่จะร่วมใจกัน ประกอบพิธีกรรมนี้ขึ้นเพื่ออุทิศบุญ กุศลให้แก่
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ จึงต้องมีการตระเตรียมข้าวของต่าง ๆ การตระเตรียมสถานที่ การเดินทางกลับมา
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ยังบ้านเกิดของตน นอกเหนือจากการทาบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วยังมีการประกวด และขบวนแห่หฺมฺรับ
นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ: กรณีศึกษา
ตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
ประเพณีสารทเดือนสิบจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เป็นประเพณีที่วิวัฒ นาการมาจากประเทศอินเดียในประเพณีเปรตพลีของความเชื่อแบบพราหมณ์
เป็นการปฏิบัติที่มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยมีการประกอบพิธี “วันหฺมฺรับใหญ่ ”
โดยมีขั้น ตอนการปฏิบัติและการประกอบพิธี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนและวิธีการเตรี ยมการในการ
ประกอบพิธียกหฺมฺรับ ขั้นตอนและวิธีการประกอบพิธียกหฺมฺรับ ก่อนวันประกอบพิธียกหฺมฺรับจะเป็น
การจับจ่ายซื้อของ เรียกว่า “วันจ่าย” ส่วนขั้นตอนและวิธีการประกอบพิธียกหฺมฺรับ มี 4 ขั้นตอน คือ
1) การจัดหฺมฺรับ เป็นการจัดเตรียมสิ่งของใส่ภาชนะตามสะดวก ภาชนะที่นิยมใช้ เช่น ถาด กะละมัง
ตะกร้า เป็นต้น สาหรับสิ่งของที่ใส่จะมีพวกอาหารคาว หวาน ผลไม้ต่าง ๆ และสิ่งสาคัญ คือ ขนม 5
อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซา ขนมกง 2) การยกหฺมฺรับและการถวายภัตตาหาร
เป็นการยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว้แล้วไปวัดพร้อมทั้ งถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ 3) การฉลองหฺมฺ
รับและบังสุกุล เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 4) การตั้งเปรต เป็น
การนาอาหารไปตั้งหรือห้อยไว้บนหลาเปรต
จากการศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับการประกอบพิธียกหฺมฺรับพบว่าประเพณีสารทเดือนสิบ
เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยผสมผสานกับพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน โดยมี
คณะกรรมการจังหวัดได้มีการมอบหมายให้เทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดงานเดือนสิบนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นการนารายได้บารุงเทศบาล จากนั้นจังหวัดก็ได้จัดงานเดือนสิบต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน โดย
ร่วมมือกับเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด ประเพณีสารทเดือนสิบ
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยมีพิธีกรรมที่สาคัญคือการยกหฺมฺรับ คติความเชื่อของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในพื้นที่ตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชในกลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ
25-59 ปี มีความเชื่อที่เหมือน ๆ กันคือจุดประสงค์หลักคือ การทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว โดยมีการสมมุติความเชื่อของขนมขึ้นมาว่า ขนมพองแทนสัญลักษณ์ พาหนะ ขนมลา
แทนสัญลักษณ์เครื่องนุ่งห่ม ขนมบ้าแทนสัญลักษณ์ลูกสะบ้า ขนมดีซาแทนสัญลักษณ์เงินตรา ขนมกง
(ไข่ปลา)แทนสัญลักษณ์เครื่องประดับ ส่วนในกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่ ในช่วงอายุ 13-24 ปี ไม่
ค่อยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็ นมาและความเชื่อต่าง ๆ ในพิธี ยกหฺมฺรับ แต่ยังคงเคารพนับถือ
บรรพบุรุษของตน และยึดถือปฏิบัติขนบธรรมเนียม และประเพณีตามพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่กันมา
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เรื่อย ๆ ประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประเพณีที่มีคุณค่าหลายด้านจาแนกได้
4 ประเภท ดังนี้ 1) คุณค่าด้านจิตใจ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 2) คุณค่าด้าน
ศาสนา เป็นการทาบุญอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา 3)
คุณค่าด้านหัตถกรรม สืบสานภูมิปัญญาการนาเอาวัสดุสิ่งของในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นรูปทรงต่าง ๆ
ในการประกอบพิ ธี 4) คุ ณ ค่ าด้ านเศรษฐกิ จ เป็ น การเชิ ญ ชวนให้ ผู้ ค นทั้ งนอกและในจั งหวัด มา
ท่องเที่ยว เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในภูมิภาคอื่น ๆ
เช่น ด้านการประกอบพิธีกรรม และคติความเชื่อที่แฝงอยู่ เป็นต้น
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คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์
CULTURAL VALUES THAT APPEAR IN THE CREMATION RITUAL
PRATEPWITTAYAKHOM
(KOON PARISUTTO) DUE TO NOK HASADI LINK STRUCTURE CREMATORIUM
BASED
กฤตนันท์ ในจิต1 พิมลพรรณ ผึ้งต้น2 และพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ3
Kittanan Naichit1 Pimolpan Phuengton2 and Phitchayanee Choengkriri Chaiya3
1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ ในการศึ ก ษาด้านคติความเชื่ อในการฌาปนกิจ ศพโดยใช้ เ มรุ
รูปแบบนกหัสดีลิงค์ คณะผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาพิธีกรรมในการฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม (คูณ
ปริสุทฺโธ) โดยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 2 ประการ 1. เพื่อศึกษาลาดับพิธีกรรมฌาปนกิจ
ศพโดยใช้เมรุ น กหั ส ดีลิ ง ค์จ ากอดีต – งานฌาปณกิจศพพระเทพวิท ยาคม (คูณ ปรสุ ทฺโ ธ) และ
2. เพื่อทราบถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกในการฌาปนกิจศพ
พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) ผลการศึกษาพบว่า การฌาปนกิจศพพระเทพ ได้ปรากฏคุณค่า
ในด้านต่าง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าที่ปรากฏในเชิ งศิลปวัฒนธรรม โดยในการจัด
งานดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ผลงานต่างมุ่งหวังให้มีนัยสาคัญทางพระพุทธศาสนา อัตลักษณ์ของผู้วายชนม์
และการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางศิ ล ปะ โดยคณะผู้ ศึ ก ษาสามารถจ าแนกคุ ณ ค่ า ดั ง กล่ า วไว้ ดั ง นี้
1. การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ศิลปะอีสานในการจัดสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์ 2. การเผยแพร่พิธีก รรม
ฌาปนกิจศพโดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์อย่าง 3. การสร้างพิธีกรรมให้มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน บ้าน
วั ด โรงเรี ย น 4. การผนวกศิ ล ปะให้ มี นั ย ความหมายในหลั ก ค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนา
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5. การสร้างสรรค์มหรสพเพื่อสื่อถึงพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) และ 6. คุณค่าด้านจิตใจของ
ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม
การศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าในพิธีกรรมนั้นเป็นการสร้างแรงศรัทธาผ่านพิธีกรรม
เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการกระทาความดีที่แม้ว่าผู้วายชนม์การพิจารณานี้ตรงตามพุทธศาสนาว่า
“มรณานุสติ” เชื่อมโยงระหว่าง “บริบททางสั งคม” ที่หมายให้เป็นไปในเชิงสั ญลั กษณ์ได้รั บรู้ ถึง
สถานะของผู้มีบุญบารมี คุณงามความดี และการยอมรับทางสังคมที่จะสามารถจัดงานฌาปนกิจศพ
โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์ได้ อันเป็นการบ่งบอกได้ถึงคุณค่าที่ยังคงสถานะสืบต่ออยู่ได้ก็ด้วยศรัทธาที่เป็น
ส่วนเชื่อมระหว่าง “บุคคล” และ “พิธีกรรม”
คาสาคัญ:
นกหัสดีลิงค์, พระเทพวิทยาคม, ศิลปวัฒนธรรม
ABSTRACT
The study Cultural values that appear in the cremation ritual
Pratepwittayakhom ( Koon Parisutto) due to Nok Hasadi Link structure crematorium
based structured as a crematorium’s Funeral customs of any communities can reflect
some cooperation and carelessness as well as present details of local arts, behaviors,
rituals, intellectual wisdoms and beliefs. Furthermore, relevant customs and practices
cultivate belief. One of the cultures that will be passed on forever relates to the death.
To decorate any crematorium using Nok Hasadi Link structure shows the social rituals
of cremation that distinguish the class of people. Due to Isarn culture related to the
cremation.
It is believed that those who have done good all their life should be admired
and imitated. The second value is that: Such the rituals' practices are aimed to remind
people that there is nothing permanent and things become being, then existing and
finally ending. The last value is related to social context. According to Nok Hasadi Link
structure employed in the rituals, this reflected the prosperity of both Kingdoms.
In addition, such the funeral rituals could well spread the dead's virtue over their own
kingdoms. In conclusion, the value is relevant to Buddhism faith which helps maintain
the relation between people and local customs.
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บทนา
ความเชื่อของชาวอีสาน หรือถิ่นอีส านนั้น ปัจจุบันยังคงได้รับอิทธิพลความเชื่อดั้งเดิม
มาจากล้านช้าง ซึ่งแผ่อาณาเขตของความเชื่อสอดแทรกแนบแน่นอยู่ในสายเลือดใหญ่ของชาวอีสาน
นั้นก็คือ แม่น้าโขงที่เป็น จุดเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมแนวราบลุ่ ม ก่อเกิดอารยธรรมมากมายหลาย
รูปแบบ ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ในปัจจุบันนี้ การเกิด การตาย ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมถิ่นอีส าน
“การเสียชีวิต” หรือการตายลงคงบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวนั้นมักจะประกอบพิธีการของศพใน
บ้านเรือนของตน และบ้านที่จัดงานก็จะเรียกว่า “เฮือนดี” และมีการจัดแต่งตั้งโลงศพ, หีบศพ ใน
รูปแบบตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง หากแต่ผู้ที่มาร่วมงานนั้นก็จะไม่นิยมบอกว่าตนเองไปงาน
ศพ แต่จะบอกกันว่าไปเฮือนดี เป็นต้น (บาเพ็ญ ณ อุบล, 2546)
หากแต่ผู้พิราลัยมีสถานะเป็นถึงเจ้าแขวงอันสืบเชื้อสายมาแต่เดิม (อัญญาสี่) ก็จะนิยมสร้าง
ปราสาทศพถวายเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศในวาระสุดท้ายเป็นรูป “นกสักกะไดลิงค์” และจะมีพิธี
การมากมายหลายลาดับ ซึ่งนกสักกะไดลิงค์นี้ ก็คือนกหัสดีลิงค์ มี และยังคงรักษาข้อปฏิบัติดังกล่าว
สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตามตานานที่เล่าสืบต่อมาว่า “... กล่าวว่าตานานเมื่อหลายพันปีย้อนหลังเจ้า
นครตักกะศิลาเชีย งรุ้งแสนหวีฟ้ามหานคร ได้สวรรคตลงพระมเหสีจึงนาพระศพไปประกอบพิธีที่
ทุ่งหลวง ขณะนั้นเองนกสักกะไดลิงค์ได้บินลงมาโฉบจับหมายจะนาพระศพไปกินตามความเคยชิน
เมื่อพระมเหสีตกพระทัยดังกล่าวได้ประกาศหาให้ผู้มีฝีมือไปต่อสู้แย่งพระศพกลับคืนมาแต่ก็ถูกนกโฉบ
จับไปหมดทุกราย ยังมีธิดาองค์หนึ่งแห่งตักกะศิลานครนามว่า “เจ้านางสีดา” ได้ขันอาสาองค์ไปปราบ
นกสักกะไดลิงค์เจ้านางได้ใช้ศรดังกล่าวอาบยาพิษ แล้วยิงไปถูกตัวนกยักษ์นั้นถึงแก่ชีวิต ชาวนครจึงได้
อัญเชิญพระศพไว้บนตัวของนกยักษ์นั้น แล้ วถวายเพลิงไปพร้อมกัน...” ซึ่งในไตรภูมิก็มีการกล่าวว่า
นกหัสดีลิงค์นั้นมีถิ่นอาศัยที่ป่าหิมพานต์ หัวเป็นนกผสมช้างมีงวง งา ลาตัวเป็นนกขนาดใหญ่ ขาและ
เท้าเป็นสิงห์ หางอย่างหงส์หรือไก่ บินสูงได้ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (พระอริยานุวัตร, 2536: 24)
จากคติความเชื่อ ดั ง กล่ าวจึง ได้ จาแลงนกสั ก กะไดลิ งค์ ขึ้น มาในรู ปแบบสถาปัตยกรรม
ในรูปแบบเมรุที่ใช้สาหรับฌาปนกิจศพ หมายรวมเป็นที่สาหรับเผาศพโดยตรง แต่มีธรรมเนียมของการ
สืบทอดทางวัฒนธรรมความเชื่อและมีระเบียบแบบแผนของงานเรียกว่า “พิธีกรรมฆ่านกสักกะได
ลิงค์” ซึ่งในสมัยโบราณทางภาคอีสานจะกระทาพิธีเผาศพบนนกสักกะไดลิงค์ เฉพาะเจ้าผู้สืบเชื้อสาย
จาปาสัก โดยจัดที่ทุ่งศรีเมือง จวบจนพระเจ้าน้องยาเธอฯ กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ เสด็จมาเป็น
ข้าหลวงประจาหั วเมืองอุบ ลราชธานี จึงมีพระประสงค์จะยกเลิกพิธีกรรมดังกล่าวด้วยดูเป็นการ
เลียนแบบอย่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมวงศ์อย่างกษัตริย์ในกรุงเทพมหานคร ที่จะอัญเชิญ
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ไปถวายเพลิงที่ท้องสนามหลวง แต่กรมหลวงสรรพสิทธิ์ยังคงโปรดให้จัดถวายการเผาศพนี้ต่อพระเถระ
ชั้นผู้ใหญ่สืบมา
พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ถือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ด้วยการดารง
ตาแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ตลอดการดารงสมณ
เพศได้กอปรประโยชน์ในบวรพระพุทธศาสนาอเนกอนันต์ ส่งเสริม สงเคราะห์สาธารณะประโยชน์
มากมายหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาโดยที่พระเดชพระคุณท่านสละทุน แม้นการ
มรณภาพมาถึงในวิสัยปกติได้ทาพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าเพื่อมอบร่างกายของตนเอง ให้เป็นวิทยาทานใน
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในสถานะ
ครูใหญ่ (อาจารย์ใหญ่) เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 ทั้งนี้ได้ถึงวาระอันสมควรแก่การ
ฌาปนกิจเพื่อบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายในโอกาสดังกล่าว คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้น้อม
ใจกันจัดงานฌาปนกิจเพื่อบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายในรูปแบบ “ปราสาทนกหัสดีลิงค์” แบบฉบับล้าน
ช้างโบราณ หรืออีสานดั่งเดิมในอดีต
ดังนั้นคณะผู้ศึกษาค้นคว้าได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้กาหนดจุดประสงค์ใน
การศึ ก ษาค้ น คว้ า คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมในพิ ธี ก รรมฌาปนกิ จ ศพโดย นกหั ส ดี ลิ ง ค์ ใ นงาน
พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) โดยมุ่งถึงความเข้าใจทางคุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่มีตั้งแต่สมัยดั้งเดิม
จนถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหม่ ถึงแม้ว่าสภาพสังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
แล้วก็ตามแต่พิธีกรรมฌาปนกิจศพก็ยังคงมีความเชื่อที่ยังคงเหลืออยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน
วัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อศึกษาลาดับพิธีกรรมฌาปนกิจศพโดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์จากอดีต – งานฌาปณกิจ
ศพพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
2. เพื่อทราบถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกในการ
ฌาปนกิจศพ พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
วิธีการดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาและรวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็ น มาและแนวความเชื่อของการฌาปนกิจศพโดยใช้เมรุนกหั สดีลิ งค์ อาทิ ประชุม
จดหมายเหตุภาคที่ 4 ตารา เอกสารทางวิชา รวมถึงหนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้ว ยการสั มภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) โดยได้มีการสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้ างจากผู้ เชี่ย วชาญในด้านวั ฒ นธรรมอีส าน ร่ว มถึงผู้ ที่เคยจัด การฌาปนกิจ ศพโดยใช้ เ มรุ
นกหัสดีลิงค์
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3. วิเคราะห์และสรุปผล นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร ร่วมถึงข้อมูลทาง
ด้านเอกสารทั้งหมดวิเคราะห์เพื่ออภิปรายผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลการศึกษาค้นคว้า
การฌาปนกิจพระสงฆ์ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ อีกทั้งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและ
ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนโดยมาก เมื่อมรณภาพลงย่อ มส่งผลต่อสภาพจิตใจอันเป็นปกติ
วิสัยของปุถุชนที่จะแสดงความโทมนัสเมื่อผู้ที่เป็นที่รัก เคารพ และศรัทธา ได้ล่วงลับไปในมรณกาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ผู้เป็นเสมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อถึงกาลมรณภาพ
ศิษยานุ ศิษย์ ย่ อมแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสี ยใจ และแสดงความกตัญญูรวมถึงความเคารพที่
จะสามารถกระทาได้ในวาระสุดท้ายผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่า “บาเพ็ญกุศล” และ “ฌาปนกิจศพ”
ปราณี วงษ์ เ ทศ (2534: 6-8) ได้ ใ ห้ ข้ อ อรรถาภิ บ ายว่ า พิ ธี ศ พในประเทศไทย
จากหลักฐานทางโบราณคดีทาให้ทราบถึงความเชื่อเกี่ยวกับการตายในดินแดนที่เป็นประเทศไทย
ปัจจุบันว่า ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนปัจจุบันนั้นมนุษย์นั้นได้มีความเชื่อ
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณหลังความตายโดยในยุคสมัยก่อน การฝังศพมีการกาหนดทิศทางให้หัน
ศีรษะผู้ตายไปทางทิศตะวันตกอย่างเป็นแบบแผน หลักฐานเหล่า นี้แสดงให้ชัดว่ามนุษย์นั้นได้มีความ
เชื่อว่า วิญญาณอยู่ ในร่ างกายของคนและเป็นสิ่ ง ที่มี ความส าคั ญที่สุ ดต่ อชีวิตคนเมื่ อ ใดที่ ค นตาย
วิญญาณที่อยู่ในร่างจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นผีที่อาจจะเป็นผีดีผีร้ายก็ได้ตามลักษณะการตาย โดยมนุษย์
จะสัมพันธ์ติดต่อได้ก็ด้วยการประกอบพิธีก รรมดังนั้นพิธีกรรมที่ถือว่าเริ่มแรกสุดของมนุษย์จึงน่าจะ
เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย มีการเซ่นไหว้ศพหรือการนาอาหารข้าวของเครื่องใช้ไปบูชา ดังนั้น
จะเห็นว่าหลุมศพในสมัยประวัติศาสตร์จะเต็มไปด้วยเครื่องเซ่นไหว้ จะเห็นถึงความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนบนหลุมศพเพราะบ่งบอกถึงสถานะความแตกต่างจากฐานะในสังคมได้ ในสมัยพุทธกาลตามที่มี
บั น ทึ ก พระศพแห่ ง องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ จั ด พิ ธี ก ารแบบเผาไหม้ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“อัคคนิสังสการ” ดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อได้รับพระพุทธศาสนามาเป็นสรณะวิสัยจึงได้ถือคติการเผา
ศพด้วยไฟเพื่อหมายส่งดวงวิญญาณให้สู่สุคติภูมิอันวงบตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
การจัดงานศพพระสงฆ์สมณศักดิ์ หรือพระเถระผู้ได้รับความเคารพนับถือในภาคอีสานนั้น
ย่อมได้รับการจัดงานอย่างพิเศษด้วยแรงศรัทธาของผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งบางครั้งยังได้รับพระราชทาน
เพลิงศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย ซึ่งการที่สถานะของพระสงฆ์ในภาคอีสานที่รับ เอา
ธรรมเนียมเดิมมาจากล้านช้างนั้นจึงได้มีความเชื่อประเภทหนึ่งที่ถวายต่อพระสงฆ์สมณศักดิ์ หรือพระ
เถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพนับถือ เมื่อมรณภาพลงย่อมได้รับการแสดงออกถึงความศรัทธาและ
ได้รับการจัดฌาปนกิจอย่างพิเศษโดย “เมรุนกหัสดีลิงค์” การประกอบพิธีศพแบบเมรุนกหัส ดีลิงค์
เป็ น การแสดงน้ าใจของผู้ คน เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้ ว ายชนม์ ที่มีเชื้อสายของเจ้านายตามต านาน
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หรื อพระเถระผู้ ใหญ่ ซึ่งมีความส าคัญ ที่ส ร้างคุณงามความดี สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
บ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวที อันเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง ซึ่งแต่เดิม นั้นประกอบเฉพาะผู้สืบเชื้อ
สายอัญญาสี่เท่านั้นที่จะได้รับการฌาปนกิจด้วยเมรุนกหัสดีลิงค์ โดยที่เจ้าประเทศราชที่มีความสาคัญ
ในอดีตนั้นคือ “อุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช” ตามธรรมเนียมของเจ้านายเมือง อุบลราชธานี
เมื่อถึงแก่อสัญกรรมแล้วจะมีการสร้างเมรุเป็นรูปนกหั สดีลิงค์ตามโบราณราชประเพณีของเมืองเชียง
รุ้งแสนหวีฟ้า สืบมาถึงยุคเมืองอุบลราชธานี
ในคราวที่เกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามประเทศ ประเทศราชต่าง ๆ ถูกลดสถานะ
ลงเป็นหัวเมือง อุบลราชธานีซึ่งเป็นประเทศราชมาแต่เดิมได้ล ดสถานะลงเป็นเมืองอุบลราชธานี
ขึ้น ตรงต่อการปกครองของกรุ งเทพมหานคร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
รั ช กาลที่ 5 ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ให้ พ ระเจ้ า น้ อ งยาเธอ กรมหลวงสรรพสิ ท ธิ์ ป ระสงค์
เป็นข้าหลวงเสด็จไปรับราชการที่มณฑลลาวกาว ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมณฑลอีสาน ครอบคลุมท้องที่
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อานาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครจาปาศักดิ์
และกาฬสิ น ธุ์ และตั้งกองบั ญชาการที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2436
โดยทรงรับผิดชอบทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน (ระลึก ธานี, 2550: 34)
ด้ ว ยเหตุ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น (ประยุ ท ธ สารั ง , 2560: 2) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในหัวเมืองอีสาน จึงส่งผลให้กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ มีอิทธิพลในด้าน
ต่าง ๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมืองอุบลราชธานีมากมายหลายด้าน ดังเช่นการปรับปรุงระบบ
การทหาร ระบบส่วยอากร หรือแม้แต่ธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง เช่น ให้มีการยกเลิกประเพณีการ
เผาศพเจ้านายพื้นเมืองด้วยเมรุนกหัสดีลิงค์ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เนื่องจากเห็นว่าคล้ายคลึงกับพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง แต่ให้แห่ขบวนศพผ่านบริเวณทุ่งศรีเมืองแทน
เป็นต้น ถึงแม้อานาจจากส่วนกลางทาให้อานาจเจ้านายท้องถิ่นเริ่มมีบทบาทน้อยลงในด้านการเมือง
การปกครอง แต่สถานภาพทางด้านสังคมก็ยังคงมีความสาคัญอยู่ การให้ความเคารพนับถือรวมทั้งการ
ให้ ค วามย าเกรงของประชาชนก็ ยั ง มี อ ยู่ เพราะในจารี ต ค่ า นิ ย มของท้ อ งถิ่ น หรื อ ฮี ต คองดั้ ง เดิ ม
โดยเฉพาะในคติความเชื่อเกี่ยวกับชนชั้ นปกครองผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพยกย่องว่าเป็นบุคคลที่
สถานภาพที่สูงส่งคือ เจ้านายในระบบอัญญาสี่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินเป็นผู้นาในการ
สร้างบ้านแปงเมือง และเป็นต้นตระกูลหรือเจ้าโคตรที่สาคัญในการดูแลความอยู่ดีกินดีของประชาชน
และชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ ชาวบ้านมีความศรัทธาและเลื่อมใส คือ พระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเถระ
ชั้นสูง ชั้นหลักคาเมืองขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นผู้นาทางศีลธรรมแนะนา สั่งสอนให้ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติ
ดีตามฮีตคองโบราณ อันจะทา ให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองและเมื่อชนชั้นสองกลุ่มนี้เสียชีวิตลง
ความเคารพศรัทธาของประชาชนก็ยังไปแสดงออกในพิธีกรรมการปลงศพซึ่งหากเป็นการปลงศพของ
ผู้คนในระดับชาวบ้านโดยทั่วไปจะจัด พิธีกรรมด้วยการฝังหรือเผา ถ้าหากเป็นเจ้านายหรือพระเถระ
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ผู้ ใหญ่ที่มีความสาคัญ ชาวบ้ านชาวเมืองจะมีการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพอย่างสมเกียรติ
และศักดิ์ศรีด้วยการสร้างเมรุที่มีลักษณะเป็นรูปปราสาทบุษบกประกอบเมรุด้วยรูปนกหัสดีลิงค์หรือ
นกสักกะไดลิงค์ในภาษาอีสานเพราะมีความเชื่อว่าเจ้านาย และพระเถระผู้ใหญ่คือผู้ที่ได้รับการยกย่อง
ในสังคมว่าเป็นชนชั้นสูง เมื่อสิ้นชีพหรือมรณภาพแล้ว จะไปจุติในภพภูมิที่สูงกว่า มนุษย์ หรือเป็นเทพ
สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ บนเขาสุเมรุ ตามความเชื่อโบราณอันเกี่ยวเนื่องกับโลกทัศน์จักรวาลวิทยา
ความเชื่อซึ่ งปรากฏในไตรภู มิ โดยได้ปรากฏมีห ลั ก ฐานบั นทึ ก ความเชื่ อ เรื่ องดั งกล่ าวปรากฏใน
สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมในสถาปัตยกรรม นั้นย่อมแสดงว่าความเชื่ อมโยงดังกล่าวมีนัยสาคัญ
หมายให้แสดงออกถึงคติบางประการเกี่ยวกับการปลงศพ
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าได้มีการอนุญาตให้พระเถระที่ทรงคุณธรรม เมื่อมรณภาพให้จัด
ประเพณีการทาศพแบบนกหัสดีลิงค์ได้ด้วย โดยเริ่มจากธรรมบาลผุย หลักคาเมืองเจ้าอาวาสวัดมณี
วนาราม เนื่องจากกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงศรัทธาเลื่อมใสท่านธรรมบาลว่าเคร่งครัดในพระ
ธรรมวินัย มีความรู้ในพระปริยัติแตกฉานไม่แพ้พระเถระทางกรุงเทพฯ เมื่อท่านธรรมบาล (ผุย) ถึงแก่
มรณภาพเสด็ จ ในกรมสั่ งให้ ส ร้ า งเมรุ รูป นกหั ส ดี ลิ ง ค์ ถ วายเป็ นเกี ยรติย ศและให้ เ ผาที่ ทุ่ ง ศรีเมือง
พระสงฆ์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่จึงได้รับเกียรติยศให้ขึ้นนกตั้งแต่นั้นมา หลังจากนั้นแล้วไม่มีการเผาศพ
ที่ทุ่งศรีเมืองอีกเลย (บาเพ็ญ ณ อุบล, 2546: 128) นอกจากนั้นคณะผู้ศึกษายังได้ค้นคว้าเพื่อให้ทราบ
ถึงการฌาปนกิจพระสงฆ์ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ หรือระดับพระสังฆาธิการในอดี ตระหว่าง
พ.ศ. 2550-2562 พบว่ามีการฌาปนกิจในรูปแบบเมรุนกหัสดีลิงค์สืบเนื่องกันมา และเมื่อศึกษาถึง
ประวัติของพระสงฆ์รูปนั้น ๆ ได้ทราบถึงสถานะ เกียรติคุณ และประวัติอันเกี่ยวเนื่องซึ่งล้วนแต่ได้รับ
ความเคารพนับถือจากประชาชนโดยมาก ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระครูสถิตธรรมประยุต (ญาท่านเหลื่อน) ตาแหน่งรักษาการเจ้ า คณะ
ตาบลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระครูปภัศรคุณ (ญาท่านบุญเลิศ)
พระสังฆาธิการพระธรรมทูต
ประจาสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๕ พระศีลวิสุทธาจารย์ (พรหมมา ญาณจารี) ที่ ป รึ ก ษาเจ้ า คณะจั ง หวั ด
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗ พระสินิพัฒนาภรณ์ (สมหมาย โชติปัญโญ) เจ้าคณะอาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันทธีโป)
พระราชาคณะชั้ น หิ รั ญ บั ฏ
สมณศักดิ์ที่รองสมเด็จพระราชาคณะ ราชทินนามพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
ที่ ป รึ ก ษาเจ้ า คณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
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ดังจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์สมณศักดิ์ในภาคอีสานที่ได้รับเกียรติประกอบพิธีฌาปนกิจโดยใช้
เมรุ น กหั ส ดี ลิ ง ค์ ซึ่ ง มี ส มณศั ก ดิ์ ตั้ ง แต่ ชั้น พระครู ขึ้ นไป จนสู ง สุ ด ถึ ง ชั้น รองสมเด็ จพระราชาคณะ
ทั้งฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และฝ่ายมหานิกาย ต่างประกอบคุณงามความดีบาเพ็ญนหิตานุหิตประโยชน์
แก่ป ระชาชน โดยไม่เลื อกชั้น วรรณะ คุณงามความดีศีล จริยาวัตรที่ถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
กาหนดอย่างครบถ้วน ส่งผลให้ประชาชน ชาวบ้าน ข้าราชการน้อยใหญ่ ต่างมีความศรัทธาในพระสงฆ์
รูปนั้น ๆ การที่พระสงฆ์สมณศักดิ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รวบรวมไว้ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2562 นั้น เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าการประกอบพิธีฌาปนกิจศพพระเถระระดับพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานสมณ
ศักดิ์ล้วนเป็นงานที่มีความสาคัญยิ่งโดยความเชื่อแต่ครั้งอดีตที่ยึดถือกันปฏิบัติเป็นธรรมเนียม เป็นการ
ถวายเกี ย รติ สู ง สุ ด ในวาระสุ ด ท้ า ยที่ จ ะไ ด้ น้ อ มส่ ง ดวงวิ ญ ญาณของพระเถระให้ สู่ สุ ข ติ ภู มิ
หรือที่สัมปรายภพอันสงบ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูที่ศิษยานุศิษย์จะได้กระทาถวาย
ต่อพระเถระที่ตนนับถือ
พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์ที่พระเทพ (วิปัสสนาธุระ) ได้รั บพระราชทานสมณศักดิ์ประกอบพัดยศสีขาว
พิเศษซึ่งหมายถึงผู้ที่แตกฉาน หรือเป็นพระสงฆ์ผู้ถือวิปัสสนาธุระเป็นหลัก และนอกจากการปฏิบัติ
สมถะวิ ปั ส สนาแล้ ว นั้ น หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ทฺ โ ธ ยั ง มี อั ต ชี ว ประวั ติ ที่ น่ า ศึ ก ษาในด้ า นต่ า ง ๆ
ด้วยการบาเพ็ญ สาธารณะประโยชน์น้อยใหญ่นานัปการ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชน ชาวบ้าน ตลอดทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งความสาคัญได้
หลายประการ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านพระศาสนา ด้านการแพทย์ และการสาธารณะประโยชน์
อื่น ๆ อีกทั้งพระเทพวิทยาคมเป็น พระภิกษุส งฆ์ผู้ ปฏิบัติดีปฏิบัติ ช อบมีผู้ คนให้ ความเคารพนั บถื อ
มากมายทั่ว ทั้งในและต่างประเทศ คณะผู้ ศึกษาจึงเล็ งเห็ นความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับการ
บ าเพ็ ญ กุ ศ ลหลั ง จากที่ พ ระเทพวิ ท ยาคม บริ จ าค ร่ า งกายตนเองให้ แ ก่ ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นล่วงมาในปัจฉิมวาระ และได้มีมติถวายเกียรติแด่พระเทพวิทยาคมตามความ
เชื่อโบราณของชาวอีสานนั้นก็คือการฌาปนกิจศพโดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์ ด้วยความสาคัญ ดังที่กล่าว
มาแล้วนั้นคณะผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้ศึกษาในด้านสัมภาษณ์ข้อมูลในด้านการลาดับพิธีการจากอาจารย์
ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ครูช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานเมรุนกหัสดีลิงค์ และการประกอบพิธีกรรมโดย
สรุปดังนี้
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ภาพที่ 1 แสดงแบบร่างเมรุนกหัสดีลิงค์ งานฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

แบบร่างเมรุในลักษณะรูปแบบนกหัสดีลิงค์ ครั้งที่ 1 ดังภาพข้างต้นนี้ เป็นการผสมผสาน
ระหว่างการนาศิลปะของถิ่นภาคเหนือ และศิลปะของถิ่นภาคอีสานนามาประกอบเป็นเมรุโดยจะ
สังเกตได้ว่าตัวนกหัสดีลิงค์นั้นจะมีหัวเป็นช้าง หางเป็นหงส์ ตัวบุษบกที่ประกอบอยู่บนหลังตัวนกหัสดี
ลิงค์ก็มีรูปแบบเป็นผาสารท หรือปราสาทถิ่นภาคเหนือ แต่ผสมผสานในส่วนย่อมุมเป็นลักษณะเอวขัน
หรือเอวขั้น อันเป็นศิลปะของชาวอีสาน ส่วนยอดปราสาทนั้นเมื่อพิจารณาตามแบบร่างมีการนาศิลปะ
อีสานประเภทเครื่องสักการะนั้นก็คือขันหมากเบ็งจ์เป็นเครื่องบูชาสูงสุดของชาวอีสาน คณะกรรมการ
ร่างแบบเมรุนกหัสดีลิงค์จึงนากลีบของขันหมากเบ็งจ์มาทาเป็นยอดปราสาทและมีฉัตรสามชั้นประดับ
อีกขั้นหนึ่งเรีย กว่าส่ว นยอด แบบร่างเมรุในครั้งที่ 1 ต้องถูกยกเลิ กไปเนื่องมาจากคณะกรรมการ
จัดสร้างมองว่าจะต้องให้มีลักษณะของศิลปะอีสานให้มากที่สุดและจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัต
ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ ข องหลวงพ่ อ คู ณ และจะต้ อ งเรี ย บง่ า ย (ยุ ท ธพงศ์ มาตย์ วิ เ ศษ, สั ม ภาษณ์ ,
30 เมษายน 2562)
จากนั้ น คณะกรรมการจั ด สร้ า งเมรุ น กหั ส ดี ลิ ง ค์ เ พื่ อ ใช้ ป ระกอบการฌาปนกิ จ
พระเทพวิทยาคมจึงได้มีการปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งครั้งแรกในการดาเนินงานนั้นได้รับการ
ถกเถียงทางด้านศิลปะ มติในที่ประชุ มจึงได้หารือเพื่อคัดเลือกช่างชาวอีสานผู้ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การจั ด สร้ า งเมรุ น กหั ส ดี ลิ ง ค์ จึ ง ได้ ใ ห้ อ าจารย์ ยุ ท ธพงศ์ มาตย์ วิ เ ศษ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด สร้ า ง
โดยคานึงถึงหลักการต่าง ๆ ดังนี้ เป็นศิลปะอีสาน มีความหมายสื่อถึงหลวงพ่อคูณ และสุดท้ายคง
ความเรียบง่าย
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ภาพที่ 2 แสดงภาพการประกอบพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงค์ โดยร่างทรงเจ้านางสีดารุ่นที่ 6
(ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ, 2562)

การฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม
พ.ศ. 2562 ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง (พระอารามหลวง) หรือ ภายในพื้นที่พุทธมณฑล
อีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยลาดับการพิธีตั้งแต่การสวดพระอภิธรรมนับเป็นเวลา 7 วัน จวบจนวัน
พระราชทานเพลิงศพ (โดยพิธีการสาหรับครูใหญ่ทุกร่าง) จากนั้นจึงเคลื่อนสรีระสังขารไปยังเมรุ
นกหัสดีลิงค์ ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์และประกอบพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงค์ตามแบบวิถีอีส าน
โบราณ โดยมีการเชิญนางเทียม หรือร่างทรงเจ้านางสีดารุ่นที่ 6 ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้านางสีดา
ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวงศ์ของนางเทียมที่เก่าแก่ที่สุด และถือเป็นสายตรงของเจ้านางสีดา
การฌาปนกิจศพครั้ งนี้ ถือได้ว่าเป็ นการจัดพิธีศพเพื่อถวายพระมหาเถระองค์สาคัญในยุคปัจจุ บัน
อีกรูปหนึ่งก็ว่าได้ นอกจากการเป็นพระสงฆ์ผู้ดารงสมณศักดิ์ชั้นเทพที่ พระเทพวิทยาคม วิ. ซึ่งคาว่า วิ.
ย่อมาจากวิปัสสนาธุระ และพระสงฆ์ผู้จะได้รับพระมหากรุณาจะต้องเป็นพระผู้ป ฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
และเป็ น พระวิ ปั ส สนาจารย์ อี ก ประการหนึ่ง ด้ ว ย ตลอดทั้ ง การสาธารณะสงเคราะห์ ก ารบริจาค
ทานด้านสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดบริจาคมากกว่า 4,000 ล้านบาท นั้นเป็นเหตุปัจจัย
อย่างยิ่งที่ควรเคารพและควรยกย่องพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) ว่าเป็นพระเถระองค์สาคัญของ
ประชาชนชาวไทย ฉะนั้นการที่ได้จัดงานฌาปนกิจศพโดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษบก นับได้ว่าเป็น
การสมเกียรติตามนัยความหมายที่ได้กล่าวอ้างมาในข้างต้นแล้วนั้น และนอกจากนี้การการประกอบ
พิธีกรรมที่มีลาดับขั้นตอนเฉพาะต่าง ๆ ล้วนปรากฏคุณค่าทางศิลปวั ฒนธรรม ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าได้
วิเคราะห์ พร้อมทั้งอภิปรายดังที่ได้ศึกษาและค้นคว้ามาโดยลาดับดังนี้
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การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ศิลปะอีสานในการจัดสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์
ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) ได้ให้สัมภาษณ์ต่อคณะผู้ศึกษาว่า
การจัดสร้างนกหัสดีลิงค์ในงานหลวงพ่อคูณครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการถ่ายทอดศิลปะอีสานให้ออกมาใน
ลั ก ษณะร่ ว มสมั ย หากแต่ ยั ง คงความดั ง เดิ ม อยู่ ห ลายประการ ซึ่ ง ศิ ล ปะอี ส านนั้ น ที่ ป รากฏผ่ า น
องค์ป ระกอบต่าง ๆ ล้ ว นมีความหมายและนัยยะส าคัญที่สื่ อออกมาได้อย่างแยบคลาย กล่ าวคือ
คณะผู้จัดทาและจัดสร้างนกหัสดีลิงค์ได้ใช้กรรมวิธีโบราณดั้งเดิมในการจัดสร้างตัวนก นับตั้งแต่การใช้
วัส ดุไม้ไผ่ น ามาต่อเป็ น โครงส่ ว นต่าง ๆ ของตัว นกหั ส ดีลิ งค์ และนอกจากนั้นยังได้ส านไม้ไ ผ่ เ พื่ อ
ประกอบเป็ น ตั ว ของนกปี ก หั ว ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น กรรมวิ ธี โ บราณของอาจารย์ ค าหมา แสงงาม
ที่ได้ถ่ายทอดต่อลูกศิษย์มารุ่นต่อรุ่นนอกจากการอนุรักษ์แล้วนั้นยังถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะของอีสานในรูปลักษณ์ใหม่ แต่ยังสามารถคงความสาคัญ หรืออัตลักษณ์ของงานอีส านผ่ าน
องค์ประกอบต่าง ๆ และการจาแลงปีกของนกให้มีขนคล้ายกลีบดอกคูณเพื่อสื่อถึง (คูณ ปริสุทฺโธ)

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างส่วนหัวนกหัสดีลิงค์ของเมรุนกหัสดีลิงค์ศิลปะ พ.ศ. 2468
และ พ.ศ. 2562 (กรมศิลปากร, 2468 และ ยุทธพงศ์ มาตย์วิเซษ, 2562)

ภาพที่ 4 แสดงการผสานศิลปะของยอดบุษบกระหว่างยอดปราสาทเขมร ยอดพระธาตุพนม และศิลปะอีสาน
และการสร้างสรรค์ขนบนปีกนกหัสดีลิงค์เป็นกลีบดอกค฿ณ (ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ)
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จึงนับได้ว่าคุณค่าในการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์งานศิลปะการจัดสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์ของ
ชาวอี ส านในครั้ ง นี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น คุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด จากการร่ ว มใจ ตลอดทั้ ง ความศรั ท ธาที่ มี
ต่อองค์หลวงพ่อคูณ หรือ พระเทพวิทยาคม ซึ่งการที่ความสวยงามของศิลปะดังกล่าวเป็นไปได้อย่าง
ลงตัว และสามารถสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของศิลปะอีสาน จึงถือได้ว่าเป็นคุณค่าที่ปรากฏ
ให้เห็นถึงความผสมผสานระหว่างศิลปะหลายแขนงแต่ยังคงสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัว และ
สวยงาม
การเผยแพร่พิธีกรรมฌาปนกิจศพโดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์อย่างกว้างขวาง
การเผยแพร่ พิธี กรรมฌาปนกิจ ศพพระเทพวิ ท ยาคม (คูณ ปริสุ ทฺโ ธ) ในครั้งนี้ถือ ได้ ว่ า
มีความส าคัญเป็ นอย่ างยิ่ ง เพราะนอกจากการสื่ อข่าวต่าง ๆ ผ่ านสื่ อหลั กของส านักข่าวผ่านช่อง
โทรทัศน์หรือการเขียนข่าวเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อหลัก ๆ ของการทาข่าวทั้งในอดีต
และปัจจุบันแล้วนั้นการฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกในครั้งนี้
นับได้ว่าเป็นการเผยแพร่พิธีกรรมอันเป็นศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา ให้ประชาชน
ได้รับรู้รับทราบได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่
พิธีกรรมดังกล่าวนั้นก็คือ ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสื่ อเฟซบุ๊ก และช่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเว็ปไซต์ยูทูบ ซึ่งนับได้ว่าทั้งสองสื่อดังกล่าว เป็นสื่อโซเชียลที่ได้รับการสนใจ
ของบุคคลทั่วไปในขณะนี้ โดยในวันดังกล่าว 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปนกิจศพ
เป็ น จ านวนมากต่ า งมี ก ารเผยแพร่ ภ าพต่ า ง ๆ ตามสื่ อ โซเชี ย ลอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมงาน
ต่างรับชมผ่านทางซื่อโซเชียลในการถ่ายทอดสด โดยมีผู้รับชมมากกว่าสองหมื่นครั้ง (http//;www.
youtube.tnn16.co.th, 29 เมษายน 2562) จึงนับได้ว่าเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลให้ผู้คนได้รับ
ทราบถึ ง ประเพณี พิ ธี ก รรม ของวั ฒ นธรรมอี ส าน เป็ น ช่ อ งทางที่ ผู้ ค นทุ ก เพศ ทุ กวั ย สามารถ
เข้ารับชมและร่วมศึกษาไปได้ในคราวเดียวกัน
การสร้างพิธีกรรมให้มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน
ในการจัดสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) ถือได้ว่าเป็นการ
ที่ช่วยให้เกิดความสาเร็จในเบื้องปฐม ในส่วนเบื้องปลายของงานนั้นก็คือพิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพ
วิทยาคม การเข้ามามีส่วนร่วมของบวร บ้าน วัด โรงเรียน จึงมีส่วนชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะด้วยสถานะ
ของผู้วายชนม์นั้นก็คือองค์ประกอบหลักทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของวัดหรือทางศาสนา
นั้นย่อมมีมาโดยตรงเป็นต้นอยู่แล้ว หากแต่การจัดงานในครั้งนี้ยังปรากฏการมีส่วนช่วย และส่วนร่วม
ในด้านต่าง ๆ อาทิการมีจิตอาสาในด้านการจัดทาดอกไม้จันทน์ การตกแต่งเมรุให้สวยงามและการออ
กร้านโรงทานเพื่อบริการประชาชน ร่วมถึงการเป็นช่างภาพจิตอาสา ซึ่งทุกอย่างภายในงานครั้งนี้เป็น
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การเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยได้ปรากฏถึงการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา ประชาชน
มากมายให้ความสนใจมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จึงนับได้ว่าการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น
เป็นการสร้างพิธีกรรมให้มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และเป็นคุณค่าอีกประการ
หนึ่งที่งดงาม
การผนวกศิลปะให้มีนัยความหมายในหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
องค์ประกอบของเมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกในการฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม นั้นถูก
กาหนดโดยครูช่างผู้สร้างสรรค์ให้มีนัยสาคัญทางพระพุทธศาสนาหลายประการ ซึ่งประการแรกที่เห็น
เป็นสาคัญนั้นก็คือ ตัวนกหัสดีลิงค์หัวไปทางทิศตะวันออก และการวางศพของหลวงพ่อคูณได้หั น
ศรีษะของท่านไปในทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของเขาพระสุเมรุ ฐานแปดเหลี่ยมฐานแรกที่รองรับ
นกหัสดีลิงค์เปรียบเสมือนคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือมรรคมีองค์ 8 และใน
ส่วนถัดมาคือยอดบุษบกที่ถือได้ว่าเป็นยอดสูงสุดของเมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษกบก ในงานฌาปนกิจ
พระเทพวิทยาคม ซึ่งครูช่างได้สร้างสรรค์ให้มียอดรองจานวน 4 ยอดหมายถึง อริยสัจ 4 ประกอบไป
ด้ ว ยทุ ก ข์ สมุ ทั ย นิ โ รจ มรรค และยอดเหนื อ สุ ด มี จ านวน 1 ยอด หมายถึ ง หลั ก ธรรมสู ง สุ ดของ
พระพุทธศาสนานั้นคือนิพพาน เป็นการน้อมส่งดวงวิญญาณของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ
ปริสุทโธ ในวาระท้ายสุดนี้เพื่อหวังให้ท่านได้เข้าสู่นิพพานอันเป็นภูมิที่สงบสูงสุดในพระพุทธศาสนา ครู
ช่างจึงรังสรรค์ให้สื่อออกมาในยอดบุษบกดังกล่าวเพื่อเป็นนัยความหมายทางพระพุทธศาสนาผนวก
เข้ากับ การสร้ า งสรรค์ผ ลงานทางศิ ล ปะ ถ่ายทอดสู่ เ มรุ น กหั ส ดีลิ งค์ เ ทิน บุษ บก ในการฌาปนกิ จ
พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ)
การสร้างสรรค์มหรสพเพื่อสื่อถึงพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
ในงานฌาปนกิจพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) ถือได้ว่าเป็นการสร้างองค์ประกอบต่าง
ๆ ภายในงานเพื่ อ สื่ อ ถึ ง พระเทพวิ ท ยาคม หรื อ หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ทฺ โ ธ เพื่ อ เป็ น การร าลึ ก ถึ ง
ในวาระสุดท้ายของการจัดงานนับตั้งแต่ การจัดสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์ และรวมไปถึงการจัดทาเอกสาร
หนังสือต่าง ๆ ก็ล้วนสื่อให้ราลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงพ่อคูณได้สั่งสมมา และในท้ายสุดของการ
ฌาปนกิจโดยเมรุนกหัสดีลิงค์นี้ คณะผู้ศึกษาได้พบว่ามีการสร้างสรรค์มหรสพด้วยศิลปวัฒนธรรม
อีสาน นั้นก็คือการราถวายหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยในการแสดงดังกล่าวยังได้นาคาสอนของหลวง
พ่อคูณมาสร้ างสรรค์ ในลั ก ษณะบทกลอน และเพลงโคราช ซึ่งเพลงโคราชนี้ เป็ นเอกลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของหลวงพ่อคูณ โดยได้มีการ
แสดงระหว่างการฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม
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คุณค่าด้านจิตใจของผู้เข้าร่วมพิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม
จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรพบว่าพระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคมเป็นพระสงฆ์ผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การที่ได้รับเกียรติในการฌาปนกิจโดยเมรุนกหัสดีลิงค์เทินบุษบก ถือได้ว่ามีคุณค่า
หลายประการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้รับเกียรติดังกล่าวย่อมส่งผลมาจากการสั่งสม
บุญบารมีในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แจ้งในประวัติพระเทพวิทยาคมมาตั้ งแต่ต้นแล้วว่าพระเดช
พระคุณท่านเป็นพระผู้ให้อย่างแท้จริง สิ่งหนึ่งของผู้ให้การสัมภาษณ์ที่เห็นได้ตรงกันนั้นก็คือคุณค่า
ด้านการศึกษาเพราะประชาชนส่วนน้อยมากที่จะได้รับรู้ถึงข้อมูลนกหัสดีลิงค์ การที่จัดงานฌาปนกิจ
ศพโดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์ในครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติของหลวงพ่อคูณ และยิ่งไปกว่านั้น
ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้านพิธีกรรมฌาปนกิจโดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์ได้อย่างกว้างขว้างมากขึ้น
ส่งผลให้ประชาชน และอนุชนคนรุ่นหลังได้รับทราบถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้ง
อดี ต และปรากฏในปั จ จุ บั น ในการฌาปนกิ จ ศพพระเทพวิ ท ยาคม (ทวั ฒ น์ ชั ย แสนประสิ ท ธิ์ ,
สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562)
สรุป
การศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าในพิธีกรรมนั้นเป็นการสร้างแรงศรัทธาผ่านพิธีกรรม
เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการกระทาความดีที่แม้ว่าผู้วายชนม์จะล่วงผ่านกาลเวลาเข้าสู่ห้วงแห่งความ
ตายแล้ ว นั้ น ความดี ที่ ไ ด้ ก ระท าสั่ ง สมมาตั้ ง แต่ ค รั้ ง ที่ มี ชี วิ ต อยู่ ย่ อ มส่ ง ผลท าให้ ต นเป็ น ที่ ย กย่ อ ง
แก่สาธารณชนโดยทั่วไป ทุกอย่างมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไปเป็นของธรรมดาซึ่งเรียกการพิจารณานี้ว่า
“มรณานุสติ” เป็นการผสานศิลปะเพื่อสื่อให้เห็นถึงบริบททางสังคมของผู้วายชนม์ นั้นก็คือพระเทพ
วิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) ผู้เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศั กดิ์ อีกทั้งเป็นพระเถระชั้น
ผู้ ใ หญ่ ที่ มี ผู้ เ คารพนั บ ถื อ เป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ในปั จ จุบัน
พระภิ ก ษุ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ เกี ย รติ ดั ง กล่ า วในการใช้ เ มรุ พิ เ ศษรู ป นกหั ส ดี ลิ ง ค์ นั้ น ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย
3 ประการดั ง นี้ 1. เป็ น พระสงฆ์ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ์ หรื อ ระดั บ พระสั ง ฆาธิ ก าร
2. เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และเป็นผู้ที่ได้รับความ
เคารพนับถือจากประชาชน 3. ได้รับมติหรือฉันทานุมัติในวงกว้างให้สร้างเมรุนกหัสดีลิงค์ตามความ
เหมาะสมเป็นกรณี และประการสุดท้ายที่อันเนื่องมาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับศพที่กล่าวโดยเฉพาะนก
หัสดีลิงค์นั้นก็คือ “บริบททางสังคม” ที่หมายให้เป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เนื่องด้วยการเมืองและการ
ปกครองในสมัยโบราณที่แม้จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหากแต่ยังคงสถานะผ่านพิธีกรรมที่หมายให้เกิด
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้ น ก็ คื อ “เจ้ า นางสี ด า” ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นตั ว แทนของอั ญ ญาสี่ ที่ มี บุ ญ ญาธิ ก าร
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงค์ที่มีพละกาลั งมาก คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ
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ที่ปรากฏผ่านงานฌาปนกิจพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) โดยใช้เมรุนกหัสดีลิงค์ เป็นการบ่งบอก
ได้ถึงคุณค่าที่ยังคงสถานะสืบต่ออยู่ได้ก็ด้วยศรัทธาที่เป็นส่วนเชื่อมระหว่าง “บุคคล” และ “พิธีกรรม”
ได้อย่างแยบคลาย และเป็นการคงอยู่ของขนบธรรมเนียม ประเพณี ผ่านพิธีกรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน
บรรณานุกรม
ทวั ฒ น์ ชั ย แสนประสิ ท ธ์ . (2562, 29 เมษายน). ข้ า ราชการท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก านั น อ าเภอ
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การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ETHNIC PARTICIPATION IN TOURISM PROMOTION OF NONG LU SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, SANGKHLA BURI DISTRICT, KANCHANABURI
PROVINCE
นภาพร สุมลฑา1,และรัฐชาติ ทัศนัย2
Napaporn Sumontha1,and Ratachart Thatsanai2
1

สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ : NapapornSumontha@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ ผู้ วิจั ย มีวัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่ ว นร่ว มของชาติพันธุ์ใ นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาติ
พัน ธุ์ ที่ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองลู อาเภอสั งขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 390 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามแบบประมาณค่ า สถิ ติ พ รรณนาที่ น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติการ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุอยู่ในระหว่าง 30 ปี – 39 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และชาติพันธุ์คือ
คนมอญ โดยปัจจัยที่ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม การท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมากทั้งหมด และระดับการ
มีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากทั้งหมด ส่วนการทดสอบสมมุตฐานพบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชาติพันธุ์ต่างกันจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีทแี่ ตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่ง
ปัจจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ
การมีส่วนร่วม, ชาติพันธุ์, การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ABSTRACT
This research aims to: 1) study the level of ethnic participation in tourism
promotion Of Nong Lu Subdistrict Administration Organization Sangkhla Buri District
Karnchanaburi 2) to study factors affecting ethnic participation in tourism promotion
Of Nong Lu Subdistrict Administration Organization Sangkhla Buri District Karnchanaburi
By collecting information from ethnic samples At Nong Lu Subdistrict Administration
Organization Sangkhla Buri District Kanchanaburi Province, 390 persons Descriptive
statistics used to analyze data include frequency, percentage, mean and standard
deviation. The inferential statistics are statistics, test values, t And one-way ANOVA of
variance The research found that Most of the samples were female. Age is between
30 years - 39 years. Most do not study. With general employment And ethnicity is Mon
people By factors affecting ethnic participation in tourism promotion of Nong Lu
Subdistrict Administration Organization Sangkhla Buri District Karnchanaburi In all levels
And the level of ethnic participation in tourism promotion Of Nong Lu Subdistrict
Administration Organization Sangkhla Buri District Karnchanaburi In all levels of
participation As for the test, the base found that People with different gender, age,
education, occupation, ethnicity will participate in tourism promotion. Of Nong Lu
Subdistrict Administration Organization Sangkhla Buri District Kanchanaburi Province,
which has at least one different factor with statistical significance at the level of 0.05
Keywords
Participation, Ethnic, Tourist Promotion
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บทนา
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ได้จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) ต่อเนื่องจากฉบับแรกที่สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2559 เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวมีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 –
2564) ได้ให้ความสาคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งการสร้ างความสมดุล ของการพัฒ นาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่ ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ การสร้ า งรายได้ แ ละกระจายรายได้ สู่ ชุ ม ชนและการเตรี ย มความพร้ อ มของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของ การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัย ใหม่ ตลอดจนการให้ ความส าคัญกับการทางานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 สามารถใช้เป็น
แผนแม่บทในการพัฒนาท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมายได้อย่างแท้จริง โดยขั้นตอนหลักขั้นตอน
หนึ่งในการจัดทาวิสัยทัศน์การท่องเที่ยว พ.ศ.2579 คือการรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
คานึงถึงการมส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม
จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ได้ให้ความสาคัญกับ
การรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึง
มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ต้องส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจั ดจ้าง
การตรวจสอบ และการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพราะการจัดทาบริการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นต้องคานึงถึงประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นอันดับแรก ให้ประชาชนทุกคนได้
รับรู้การทางานของเจ้าหน้าที่และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทางานที่
รวมถึงการพัฒนาตาบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ที่สามารถดูแลครอบครัวตนเองได้
เป็นอย่างดี
โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่โดดเด่นด้าน
การท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทั้งหมด 13 อาเภอ ในหลายอาเภอ
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เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อาเภอสังขละบุรี ที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศพม่า
ทาให้มีกลุ่มชนต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ พม่า มอญ ละว้า ต่องซู่ มอละข่า กะเหรี่ยง ลาว
ประชาชนจึงมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความหลายหลากในด้านต่างๆ ทั้งภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี อาหาร การแต่งกาย ความเชื่อ ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุขโดยการยอมรับในความแตกต่างและการเผยแพร่ประเพณีของตนที่เป็นจุดเด่นในลักษณะ
ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์นั้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลจึงมีบทบาทที่
สาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เกิดการยอมรับ การสร้างความรู้ ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสาคัญเพื่อก่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้การดารงชีวิตของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากทั้งหมดที่กล่าวมาผู้วิจัยได้ เห็นถึงความสาคัญของพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐและประชาชนทุกคนในพื้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วม และจากความ
หลากหลายของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลหนองลูนั้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของชาติพันธุ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อยากศึกษาว่าชาติพันธุ์ต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างไร
บ้างในการจัดทากิจกรรมหรือนโยบายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลูใน
ด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาและแจกแบบสอบถามกับชาติพันธุ์ต่างๆ
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณสะพานอุตตะมานุสรณ์ วัดวังก์วิเวการาม และบริเวณใกล้เคียง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชาติ พั นธุ์ ในการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย

744

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา

การมีส่ ว นร่ว มของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม

- อาชีพ

การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล

- ชาติพันธุ์

หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชาติพันธุ์
- ด้านนโยบายของภาครัฐในการ

2.ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4.ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว
- ด้านสังคม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 16,043 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 390 คน ซึ่งกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) จากประชากรทั้งหมด
16,043 คน โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ .05 ดังนี้
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลัก ษณะของ
คาถามเป็นแบบสารวจรายการ (Check Lists) จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชาติ
พันธุ์
ตอนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบเกี่ ย วกั บ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชาติ พั น ธุ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ มีลักษณะข้อคาถามแบบปลายเปิด
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนที่ไม่ใช่
สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
และออกพื้นที่ในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อแจกแบบสอบถาม และให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนทันที
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จนได้แบบสอบถามครบจานวน
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้ วดาเนินการวิเคราะห์
สรุปผล ตามขั้นตอนของการวิจัย
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว มาดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
การมีส่วนร่วมของของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage)
2. การวิ เ คราะห์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของของชาติ พั น ธุ์ใ นการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ มีดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้ อ หาโดยการหาค่ า IOC และการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ สถิ ติ ก ารทดสอบค่ า ที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 30 ปี – 39 ปี ไม่ได้ศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และชาติพันธุ์เป็นคนมอญ ดัง
ตารางดังนี้ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และชาติพันธุ์)
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ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

หญิง

209

53.6

30 ปี – 39 ปี

123

31.5

ไม่ได้ศึกษา

153

39.2

รับจ้างทั่วไป

188

48.2

มอญ

308

79.0
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ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านนโยบายภาครัฐ
นโยบายของภาครัฐที่ออกมาทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมาขึ้น ประชากร
มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก (𝑥̅ = 4.24 , S.D. = 0.566) ระดับมากเป็นจานวนมาก
ที่สุด มีจานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 ระดับปานกลาง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และระดับน้อย จานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2)
ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว
ท่านได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการในแหล่งท่องเที่ยว ประชากรมีระดับ
ความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก (𝑥̅ = 3.75 , S.D. = 0.727) ระดับมาก เป็นจานวนมากที่สุด
มีจานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคือระดับปานกลาง จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ
39.0 ระดับมาก จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และระดับน้อย จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
3.1 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2)

ด้านสังคม
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การท่องเที่ย วช่ว ยลดปั ญหาการว่า งงานและการเคลื่ อนย้า ยเข้ า มาท างานในเมื อ งของชาติ พั น ธุ์
ประชากรมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก (𝑥̅ = 3.65 , S.D. = 0.647) ระดับมาก เป็น
จานวนมากที่สุด มีจานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง จานวน 168
คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 ระดับมากที่สุด จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และระดับน้อย จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติ

̅
𝒙

S.D.

แปลผล

1.ด้านนโยบายของภาครัฐ

4.20

0.568

มาก

2.ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว

3.70

0.705

มาก

3.ด้านสังคม

3.60

0.649

มาก

พันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตอนที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ท่าน
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆในชุมชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือ
โครงการของตาบลหนองลู และน้อยที่สุด คือ ท่านมีโอกาสเสนอโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตาบลหนองลู (ดังตารางที่ 3)
2.ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ
ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว และน้อย
ที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดขั้นตอนหรือแผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดังตารางที่ 3)
3.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ประเด็ นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
คือ ท่านได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
และน้อยที่สุด คือ ท่านมีโอกาสเข้าไปขายสินค้าหรือของที่ระลึกในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของตาบล
หนองลู (ดังตารางที่ 3)
4.ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ
ท่านได้ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาที่องค์การ
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บริหารส่วนตาบลหนองลู และน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบในทาง
ที่ดีและไม่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

̅
𝒙

S.D.

แปลผล

1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3.81

0.546

มาก

2.ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

3.80

0.592

มาก

3.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

3.97

0.661

มาก

4.ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

3.77

0.718

มาก

3.84

0.629

มาก

รวม

ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กับข้อมูลส่วน
ทั่วไป พบว่า
1.การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสั งขละบุ รี จั งหวัดกาญจนบุรี กับเพศ กับพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.337 แสดงว่ า
ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย (ตารางที่ 4)
2.การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กับอายุ พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 5)
3.การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กับการศึกษา พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย (ตารางที่ 6)
4.การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กับอาชีพ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 7)
5.การมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กับชาติพันธุ์ พบว่าประชาชนที่มีชาติพันธุ์ต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 4 ระดับในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามเพศ
ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการ
ชาย
หญิง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
N = 181
N = 209
T
Sig.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
S.D.
S.D.
𝑥̅
𝑥̅
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.84 0.40 3.79 0.39 1.147 0.252
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

3.84

0.49

3.77

0.40

1.510 0.132

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

4.00

0.53

3.96

0.49

0.746 0.456

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

3.84

0.59

3.71

0.51

2.394 0.017*

3.85

0.38

3.82

0.36 0.961 0.337

รวม

ตารางที่ 5 ระดับในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามอายุ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

ระหว่างกลุ่ม
0.79
ภายในกลุ่ม 59.68
รวม
60.47
ระหว่างกลุ่ม
3.67
ภายในกลุ่ม 72.00
รวม
75.68
ระหว่างกลุ่ม
6.69
ภายในกลุ่ม 94.46
รวม
101.15
ระหว่างกลุ่ม
5.45
ภายในกลุ่ม 113.17
รวม
118.62
ระหว่างกลุ่ม
1.32
ภายในกลุ่ม 51.90
รวม
53.22

DF
4
385
389
4
385
389
4
385
389
4
385
389
4
385
389

MS

F
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Sig.

0.199 1.282 0.277
0.155
0.918 4.911 0.001*
0.187
1.673 6.817 0.000*
0.245
1.362 4.633 0.001*
0.294
0.330 2.447 0.046*
0.135

ตารางที่ 6 ระดับในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามการศึกษา
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

DF

MS

ระหว่างกลุ่ม

0.42

ภายในกลุ่ม

60.05

385 0.156

รวม

60.47

389

ระหว่างกลุ่ม

0.70

ภายในกลุ่ม

74.98

385 0.195

รวม

75.68

389

ระหว่างกลุ่ม

8.82

ภายในกลุ่ม

92.34

รวม

101.15

F

Sig.

4 0.106 0.681 0.606

4 0.174 0.893 0.468

4 2.204 9.190 0.000*
385 0.240
389

ระหว่างกลุ่ม

3.00

4 0.749 2.496 0.042*

ภายในกลุ่ม

115.62

385 0.300

รวม

118.62

389

ระหว่างกลุ่ม

1.12

4 0.281 2.078 0.083

ภายในกลุ่ม

52.10

385 0.135

รวม

53.22

389

ตารางที่ 7 ระดับในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามอาชีพ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

DF

MS

F

Sig.

6.666

0.000*

4.924

0.000*

15.626

0.000*

12.623

0.000*

12.738

0.000*

จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

รวม

ระหว่างกลุม่

4.83

5 0.966

ภายในกลุ่ม

55.64

384 0.145

รวม

60.47

389

ระหว่างกลุม่

4.56

5 0.912

ภายในกลุ่ม

71.12

384 0.185

รวม

75.68

389

ระหว่างกลุม่

17.10

5 3.420

ภายในกลุ่ม

84.05

384 0.219

รวม

101.15

ระหว่างกลุม่

16.74

5 3.349

ภายในกลุ่ม

101.88

384 0.265

รวม

118.62

389

389

ระหว่างกลุ่ม

7.57

5 1.514

ภายในกลุ่ม

45.65

384 0.119

รวม

53.22

389

ตารางที่ 8 ระดับในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามชาติพันธุ์
ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

DF

MS

F

Sig.
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

รวม

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3.64
56.84
60.47
6.22
69.45
75.68
0.44
100.72
101.15
0.58
118.04
118.62
2.81
50.42
53.22

2
387
389
2
387
389
2
387
389
2
387
389
2
387
389

1.818
0.147

12.377

0.000*

3.112
0.179

17.339

0.000*

0.219
0.260

0.840

0.432

0.292
0.305

0.957

0.385

1.403
0.130

10.769

0.000*

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายผล

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่าโดยภาพรวมระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านนโยบายภาครั ฐ เป็ น ปัจจัยที่มีผ ลต่อการมีส่ ว นร่ว มของชาติพันธุ์ในการส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยว พบว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากปัจจัยในการผลักดันในชาติพันธุ์อยากเข้ามามีส่วนร่วมนั้น
ทุกคนในชุมชนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัดทาขึ้น นโยบาย
ภาครัฐมีความสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของคนในพื้นที่
ได้มีสิ ทธิ์มีส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ดเห็ น นโยบายของภาครัฐ ทาให้ นั กท่ อ งเที่ยวเดิ นทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองลูเพิ่มขึ้น
ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว พบว่าอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ผลักดันในชาติพันธุ์เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่ องจากชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ มี
อาชีพรับจ้างทั่วไปรองลงมาคืออาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากการท่องเที่ยว
เช่น การขายของที่ระลึก รับจ้างขับเรือโดยสาร การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจึงทาให้
ชาติพันธุ์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองหรือครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้น
ด้านสังคม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันในชาติพันธุ์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ย วท าให้ ช่ ว ยลดปั ญ หาการว่ า งงานและการ
เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในเมืองของชาติพันธุ์ ได้ เกิดการจ้างงานจากพวกเจ้าของที่พัก รีสอร์ทต่างๆ
มีอาชีพ มีงานทา ทาให้ไม่ต้องลงมาหางานในตัวเมืองหรือต่างจังหวัด การท่องเที่ยวมีส่วนในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนไทยกับชาวมอญ การอยู่ร่วมกันของคนหลายชาติพันธุ์ การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในชุมชน และการท่องเที่ยวยังทาให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามที่สืบทอด
ต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมต่างๆไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอีก
ด้วย
2.ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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พบว่าโดยภาพรวมระดับของการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในระดับมาก ขัดแย้งกับ
งานวิ จั ย ของ โสภิ ด า ศรี นุ่ น (2558) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา อยู่ในระดับ
ปานกลาง งานวิจัยของสาลินี อ่อนวงษ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย พบว่า
โดยภาพรวมของการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขต อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับปานกลาง และขัดแย้งกับเศรษฐไชย หทัยวรรธน์
(2551) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริห ารส่วนตาบลน้ าพี้
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับปานกลาง ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า
ทุกโครงการของการพัฒ นาหรื อส่ งเสริมชุมชนนั้น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ทุกคนย่อมมีส่ ว นได้รับ
ผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งโครงการทุกโครงการพัฒนาหรือส่งเสริมนั้นย่อมส่งผลให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นด้วย จึงทาให้ระดับการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ออกมาในระดับมาก ผู้วิจัยอภิปรายรายด้านได้ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีระดับอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชาติพันธุ์ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมในชุมชนเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ข้อ มูลต่างๆ เพื่อนามา
ประกอบกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน หรือการเสนอปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในชุมชน และเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในการดาเนินการมีระดับอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชาติพันธุ์มีส่วน
ร่วมในการกาหนดขั้นตอนในโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีการชักชวนเพื่อนบ้านให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่มีประโยชน์กับการท่องเที่ยว มีการสนั บสนุนปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ ใน
โครงการหรือกิจกรรม รวมถึงประชาชนมีส่วนช่วยกันดูแลความปอดภัยป้องกันทรัพย์สินในชุมชน
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ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็น
ของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีระดับอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชาติ
พันธุ์มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บางคนได้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมจากการท่องเที่ยว ได้รับ
รายได้มากขึ้นจากการขายสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่ มีไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว เช่น การ
ล่องเรือชมวัด การบริการห้องพัก การขายของที่ระลึก
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีระดับอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชาติพันธุ์ใน
ชุมชนคอยช่วยกันติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมในท้องถิ่นอยู่เสมอ รวมถึงการ
ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อประเมินสิ่งที่ส่ งผล
กระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและรวมถึงเศรษฐกิจในชุมชนด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชาติ พันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรมีข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของชาติพันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาคัญ
ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จะต้องมุ่งส่งเสริม
ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการตระหนักถึงสิทธิและบทบาทหน้าที่ และมุ่งเน้นให้ประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.ควรกระตุ้นให้ชาติพันธุ์เสนอโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของตาบลหนองลู และมีส่วนร่วมในการกาหนดขั้นตอนหรือแผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรมีการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชาติ พันธุ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิจัย เชิงคุณภาพ สัมภาษณ์
เจาะลึกชาติพันธุ์ในแตะละพื้นที่
2. ควรศึกษาการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชาติ พันธุ์ในเรื่องเดียวกัน กับพื้นที่อื่นๆ ด้วย
เพื่อทาให้ การวิเคราะห์ ด้ านการมีส่ ว นร่ว มของชาติพั นธุ์ เพื่อนาไปส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มในการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ ต้องการนาเสนอภาพความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นโดยการศึกษาแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตร ผ่านอาชีพชาวนาในพื้นที่ภาคกลางของไทย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยประกอบด้วย การศึกษากระบวนการทานาและปัญหาของชาวนาภาคกลางในปัจจุบัน การศึกษา
การเป็นผู้ประกอบการในภาคเกษตรของชาวนาภาคกลาง และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ขอบเขตการวิจัย
เป็ น การศึก ษาในพื้ น ที่ จั งหวัด สิ งห์ บุ รี และจังหวัด อ่างทอง อยุ ธ ยา ลพบุ รี และพิ จิตร เป็ น ข้อ มู ล
เพิ่มเติม เนื้อหาเน้นที่การทาความเข้าใจวิธีคิดเชิงธุรกิจของชาวนาในภาคกลาง วิธีการวิจัย เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แนวคาถามและแบบสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นชาวนาจานวน 47 คน ผลการวิจัยพบว่า ชาวนาภาคกลางมีรายจ่ายในการลงทุนทานาต่อ
ไร่ สู ง โดยเสี ย ค่ าใช้ จ่ ายตั้ งแต่ ก ารเช่ า ที่ น า เตรีย มดิ น เมล็ ด พั น ธุ์ สารเคมี การเก็ บ เกี่ ย ว น้ าที่ ใช้
เพาะปลูก โดยเสียค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรจานวนมาก ทาให้เกิดหนี้สินที่เป็น
วงจรไม่สามารถปลดหนี้ได้ ราคาข้าวแม้ได้รับการช่วยเหลือก็ไม่พอปลดหนี้ แม้การทานาจะมีรูปแบบ
ของธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น แต่การปรับตัวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการภาคเกษตรของ
ชาวนาภาคกลางยังมีน้อย ทาให้ทัศนคติที่มีต่อการทานานาไปสู่การเลิกอาชีพนี้และขายที่นามากขึ้น
คาสาคัญ
ชาวนา, ผู้ประกอบการภาคเกษตร, ธุรกิจขนาดย่อม
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ABSTRACT
This article would like to present a picture of changes in local level by
studying the trends of agricultural sector through rice farmer as a career in the
central region of Thailand. The objectives of this research include: the study of
farming process and the current problems of farmers; the study of entrepreneurship
in the agricultural sector practiced by the rice farmers in central region and their
obstacles. The scope of content aimed to understanding the business perspectives
of the rice farmers in the central region. The methodology is a qualitative approach,
collecting data by interview, observation and documentary study. The data was
collected from 47 farmers in Sing Buri province, and Ang Thong, Ayutthaya, Lop Buri
and Phichit provinces as additional information. The research found that farmers in
the central region have high investment expenditure per farm, which costs range
from renting, preparing soil, seed, chemical, harvesting, water labor and expenses
related to many machines. The debts caused by overall investment become a loop
despite the help from government over the price of rice, still is not enough to
release the debts. The agricultural entrepreneurship instilled in the farmers’
perspective is still not enough to cope with finance situations, led to the termination
of this career and selling more farmland.
Keywords
Rice Farmer, Agricultural Entrepreneur, Small Enterprise
บทนา
การเปลี่ยนแปลงของระบบการทานาในปัจจุบัน ทาให้ชาวนาต้องปรับตัวให้เข้ากับความ
กดดันที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยี การจ้างแรงงาน การใช้ประโยชน์จากที่ดิน และ
ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลผลิตและรายได้ในด้านต่างๆ ความสามารถในการทานาในปัจจุบันจาเป็นต้อง
ผนวกรวมความสามารถในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และการใช้วิธีบริหารจัดการการทานาเหมือนการ
ทาธุรกิจมากยิ่งขึ้น ชาวนาต้องบริหารจัดการเงินและอาจเป็นเจ้าของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ที่มีราคาสูง แต่ไม่สามารถกาหนดราคาตลาดได้ และอาศัยความช่วยเหลือจากนโยบายรัฐในแต่ละปี
ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และน้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาหนี้สินที่ไม่เคยหมด
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ไป การทานาที่เคยเป็น อาชีพคู่กับ สังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในมุมมองของชาวนาภาคกลาง
กลายเป็นอาชีพที่ชาวนาไม่อยากให้ลูกหลานสืบทอดมากขึ้นเรื่อยๆ อาชีพที่เคยได้รับการกล่าวถึงว่า
เป็ น กระดูกสัน หลังของชาติ ได้กัดกินความพึงพอใจในการประกอบอาชีพของชาวนาจนเหลื อแต่
กระดูกมากกว่าความสุขที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น ธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของชาวนาให้ เข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างนัก
ธุรกิจหรือดาเนินกิจการด้วยมุมมองของผู้ประกอบการที่มีความเป็นธุรกิจมากกว่าความเป็นชาวนา
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษากระบวนการทานาในปัจจุบันว่ามีค่าใช้จ่ายในแต่ละกระบวนการอย่างไร
การคานวณค่าใช้จ่ายและการลงทุนของชาวนาเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่ และอุปสรรคของการก้าวเข้า
สู่การเป็นผู้ประกอบการของชาวนาภาคกลาง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษากระบวนการทานาและปัญหาของชาวนาภาคกลางในปัจจุบัน
2. ศึกษาการเป็นผู้ประกอบการในภาคเกษตรของชาวนาภาคกลาง
3. ศึกษาอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตรของชาวนาภาคกลาง
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีวิทยาในการวิจัยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่
ชาวนาในจังหวัดสิงห์บุรี จานวนรวม 37 คน โดยเลือกตาบลโพกรวม อาเภอเมือง มีผู้ให้ข้อมูล 16 คน
และตาบลวิหารขาว อาเภอท่าช้าง มีผู้ให้ข้อมูล 21 คน และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง ได้แก่จังหวัด
อ่างทอง อยุธยา ลพบุรี และพิจิตร จานวน 10 คน รวมจานวนผู้ให้ข้อมูล 47 คน วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแนวคาถาม และแบบสัมภาษณ์
รวมทั้งการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการประชุมชาวนาในตาบลโพกรวม อาเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระหว่างการเก็บ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ การใช้กรอบแนวคิดด้า นการบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม อุตสาหกรรม
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร และการเป็นผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด
การพึ่งตนองและเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 2 ตาบล คือ ตาบลโพกรวม
แยกมาจากตาบลบางกระบือ อาเภอเมืองสิงห์บุรี เคยมีคลองโพกรวงแยกจากแม่น้าเจ้าพระยาผ่าน
ทางทิศเหนือของวัดดาวดึงษ์ลงสู่บ้านไร่ และมีต้นโพธิ์ 2 ต้นอยู่สองฝั่งคลอง ต่อมาน้าได้กัดเซาะต้น
โพธิ์ทั้งสองเอนเข้าหากัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า"โพรวม" และเปลี่ยนมาเป็น"โพกรวม"ในปัจจุบัน ตาบล
โพกรวมตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มริมแม่น้าเจ้าพระยา ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร ส่วนพื้นที่
ตาบลวิหารขาวนั้น เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน มีชาวบ้านที่อพยพมาจากบางระจัน มาตั้งรกรากเป็น
หมู่บ้านมีวิหารที่ฉาบด้วยปูนสีขาวจึงเรียกว่า บ้านวิหารขาว ต่อมายกฐานะเป็นตาบล คือ ตาบลวิหาร
ขาว แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่ ทุกหมู่บ้านมีชื่อว่า"บ้านวิหารขาว" พื้นที่ส่วนใหญ่ในวิหารขาว
เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม
กระบวนการทานาและปัญหาของชาวนาภาคกลางในปัจจุบัน
อาชีพชาวนาเป็นอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอด การปรับ ปรุงและพัฒนาภูมิปัญญา
ในการประกอบอาชีพ อาชีพชาวนาเป็นอาชีพ ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเพราะกับทานานั้นมีความ
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในการท านามี พื้ น ฐานจากการท า
เกษตรกรรมและผสมผสานความเชื่อ เช่น การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนับถือธรรมชาติ การทานาใน
อดีตนั้ น ถือเป็ น การท าเกษตรเพื่ อยั งชีพ เนื่ องจากการ ท านาในอดีต เป็ นการทานาเพื่ อ บริโภคใน
ครัวเรือนเพียงอย่างเดียวหรือเป็นการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันภายในชุมชนเท่านั้น และวิธีการทานายัง
มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การทานาจึงถือได้ว่ าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ใน
ปัจจุบัน วิธีการทานายังคงรูปแบบเดิมแต่มีการปรับปรุงและพัฒนาไปตามยุคสมัย จากการปลูกข้าว
เพื่อบริโภคเปลี่ยนมาเป็นการปลูกข้าวเพื่อขายมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีใหม่มากขึ้น เช่น รถแทรกเตอร์
ปุ๋ ย เคมี เพื่ อให้ ได้ผ ลผลิ ต เร็ว ที่สุ ดและมากที่ สุ ด โดยไม่ได้คานึ งถึงจารีตประเพณี ที่สื บ ต่อกัน มาแต่
อย่างไรก็ตามการทานาในปัจจุบันยังถือเป็นอาชีพภูมิปัจจุบันท้องถิ่น เพราะ ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป
เท่าใดแต่วิธีการทานายังคงใช้วิธีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อดีตทาการนาหว่านแบบนาปี ใช้ควายไถและใช้ควายทาในทุกๆขั้น ตอน แต่ในปั จจุบัน มี
เทคโนโลยี เข้ามาให้ ง่ายต่อการท างานและสภาพดิน น้า เปลี่ ยนไป เครื่องจักรใช้เครื่องตัดหญ้ า ,
เครื่องสูบน้า , รถไถ แต่ก่อนนั้นใช้ควายในการไถนาและไม่ใช้สารเคมีและใช้ต้นทุนน้อยกว่าปัจจุบัน
ปัจจุบั น ต้องมีการลงทุนทั้งในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าแรงและค่าเครื่องจักร ซึ่งในการ
ลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายจานวนมากชาวบ้านมีเงิน ไม่เพียงพอต่อการลงทุน แต่คงมีการยึดเอาการทานา
แบบโบราณโดยการใช้ควายที่เลี้ยงไว้นามาไถนา เพื่อลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ปุ๋ยคอกที่
เป็นผลพลอยได้จากสัตว์ที่เลี้ยงมาใช้
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การหว่านข้าวเริ่มหว่านข้าวช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พันธุ์ที่นิยมใช้คือ กข.57 ธรรมดา
31 ,49 , กข.57 , ปทุม ใช้เครื่องมือเครื่องจักร ในทุกขั้นตอนและมีบางพื้นที่ลงมือทาเองทุกขั้นตอน
เรียนรู้การทานาจากการสืบทอดจากรุ่ นสู่รุ่นจากรุ่น พ่อ-แม่ สู่รุ่นลูก และศึกษาเพิ่มเติมจากศูนย์การ
เรียนรู้ เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่น ตา-ยาย มาสู่รุ่นลูกหลาน
การเป็นผู้ประกอบการในภาคเกษตรของชาวนาภาคกลาง
การทานาในปั จ จุ บั น ชาวนามี ความเป็ นผู้ นั กธุรกิจมากขึ้น เพราะการท านาในปั จจุบั น
เหมือนเป็นธุรกิจเล็กๆ ที่ก่อตั้งโดยครอบครัวเดียว หรือคนคนเดียว มีสินทรัพย์ มีการบริหารงานอย่าง
อิสระด้วยตัวเจ้าของเอง และมีพนักงานจานวนหนึ่งมาช่วยดาเนินงาน ตามคานิยามธุรกิจขนาดย่อม
ของกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2552: 1) ชาวนาบางรายมีการต่อยอดธุรกิจจากการทานาอย่าเดียวไป
เป็นการให้เช่าเครื่องจักร การแปรรูปผลผลิต และผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทานา เช่น ทา
กระสอบข้าว เป็นต้น ชาวนาบางรายใช้การทาเกษตรอินทรีย์เป็นจุดขายเพื่อให้ธุรกิจการทานาเติบโต
และข้าวมีราคาสูงขึ้น เป็นการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิธีคิด และในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ไปด้วย
ในการทานาจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหรือครัวเรือน ในการเช่านาของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเช่าในราคา 1000บาท ต่อ1ไร่ สัญญาในการเช่านามีทั้งทาสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรและไม่มีการทาสัญญา ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใช้รถเกี่ยว เช่าจากคนในพื้นที่ที่มีรถเกี่ยวครั้ง
ละ500 บาท ต่อ1ไร่ และอุปกรณ์ในการทานาบางครัวเรือนมีและเป็นเจ้าของเอง เช่าบ้าง ชาวบ้านมี
แหล่ งเงิน ทุน เป็ น ของตัวเอง ตั้งแต่ที่นาและใช้คนในครอบครัวในการทา โดยไม่ได้จ้าง จะมีคนใน
หมู่บ้านที่คอยช่วยเหลือกัน ถ้าเป็นในส่วนที่ต้องจ้างก็จะมี มาช่วยหว่าน ฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลง ค่าแรง
ประมาณ 100-500 บาท ขึ้นอยู่กับการจ้างแต่ละประเภทว่าจะจ้างมาทาอะไรการทานาเป็นวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนที่สืบทอดการทานามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่มีการสอนทานาบ้าง เรียนรู้ด้วยตัวเอง
และการลงมือปฏิบัติ ร่วมกับคนในครอบครัวจนถึงปัจจุบัน บางครัวเรือนอาชีพชาวนาปลูกข้าวมาทั้ง
ชีวิตตั้งแต่อายุ 25 - 64ปี บางครัวเรือนทามาตั้งแต่รุ่นพ่อบางครัวเรือนก็ยังมีลูกหลานทาและสืบทอด
ต่อแต่บางครัวเรือนก็เริ่มลดน้อยลงเนื่องจากลูกหลานมีอาชีพรับราชการบ้างและยังเรียนอยู่
การทานาแบบเป็นผู้ประกอบการนั้น ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น ข้อดี
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดินดี น้าดี ทาให้มีผลผลิตที่ดี ทาให้มีอาชีพ ข้อเสียราคาข้าวต่า ลงทุนเยอะแต่ได้
กาไรน้อยเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายนและปลายเดือนกันยายน ไม่มีการขายย่อยส่วนใหญ่ขายตรง
ผลผลิตน าไปจาหน่ายที่โรงสีข้าวเปี่ยมทรัพย์ รูปแบบในการทาเกษตรของไทย ไม่แตกต่างกันมาก
เท่าไหร่ เมื่อก่อนใช้ควายทานา ปัจจุบันใช้รถไถ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็เปลี่ยนเป็นใช้รถเกี่ยว และการ
ทานาจะทาได้เฉพาะนาปี คือ1ปีจะทาได้1ครั้งแต่ในปัจจุบันบางพื้นที่ทาได้สองครั้ง ในการใช้สารเคมี
ในปัจจุบันก็มากขึ้นในการกาจัดแมลงและวัชพืชต่าง ๆ ปัญหาหนี้สินที่กู้มาลงทุนยังเป็นปัญหาของ
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ชาวนาที่แก้ไม่หาย ราคาข้าวต่า ส่วนในการแก้ไขปัญหานั้นอยู่ที่การบริหารจัดการแต่ละครัวเรือน ดู
จากการวางแผนจัดการผลกาไรไว้จ่าย หรือแบ่งไว้เก็บ ในการทานานั้นมีทั้งคุ้มค่าและไม่คุ้มค่า ผลผลิต
ดีแต่ราคาข้าวต่าก็ขาดทุนเช่นเดิม ผลผลิตไม่ดีและได้น้อยราคาข้าวสูงก็อาจจะไม่ได้ผลกาไรมากนัก
ชาวนาในอนาคตจะเป็นรูปแบบขยายเป็นนาแปลงใหญ่ทาเป็นข้าวปลอดสารและไม่มีการขยายแปลง
นาให้ ใหญ่ ขึ้น เพราะไม่ มี การสื บ ทอดการท านาต่ อ จากรุ่น ลู ก รุ่ น หลานในบางครัว เรือน ถ้ามี ก าร
สนับสนุนช่วยเหลือของภาครัฐในการให้ความรู้ในการทานาก็จะดีและอยากให้รัฐบาลมีการส่งเสริม
เรื่องการเพิ่มราคาข้าวให้สูงขึ้นเพราะขาดทุนมาก
กระบวนการ การท านาโดยทั่ ว ไปในภาคกลางมี ห ลายวิ ธี คื อ นาหว่ าน นาหยอด และนาด า
ทานา
นอกจากนี้ยังมีการทานาแบบโยนกล้าซึ่งเป็นการทานาแบบใหม่ที่สามารถนามาใช้
แทนการปักดาด้วยเครื่องได้ การเลือกทานาในแต่ละวิธีที่กล่าวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
การทานาโดยใช้รถไถนาในการปรับหน้าดินแต่ใช้คนในการหว่านและใช้รถเกี่ยวข้าว
ในการเก็บเกี่ยว
การหว่านข้ าวจะเริ่ม หว่านในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม และจะเริ่ม เก็ บ เกี่ ย วในเดื อ น
กุมภาพันธ์
ค่าใช้จ่าย
การทานาในปัจจุบันใช้เงินทุนสูงโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ใช้รถไถและรถเกี่ยวข้าวจ้างไร่ละ500 บาท
ใช้รถเกี่ยวไร่ละ 800บาท
จ้างหว่านในราคาไร่ละ 60 บาท
ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว มีราคาตั้งแต่ 50-100 บาทต่อไร่
ค่าฉีดสารเคมีประมาณ 50 บาท ต่อไร่
แรงงาน
เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการผลิต ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการทา
นาจากระบบดั้งเดิมเป็นระบบการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยและมีวิธีการ
บริหารจัดการแบบจ้างทา การจ้างแรงงาน ส่วนใหญ่จะจ้างญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน
คนรู้จักในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง ส่วนมากจะจ้างแรงงานมา หว่านข้าว ฉีดยา
จ้างรถเกี่ยวข้าว แต่ถ้ามีเครื่องจักรเป็นของตัวเองส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครอบครัว
หรือจ้างคนที่รู้จักกันมานาน
ผลผลิต
พ่อค้าข้าวเปลือกหรือพ่อค้าคนกลางต้องการขายข้าวเปลือกให้โรงสีจะนาตัวอย่าง
ข้าวเปลือกไปให้โรงสีตรวจสอบคุณภาพและตีราคาล่วงหน้าหากราคาเป็นที่พอใจของ
ทั้งสองฝ่ายพ่อค้าคนกลางจึงจะบรรทุกข้าวเปลือกมาส่งให้โรงสีขนาดกลางในท้องถิ่น
เมื่อโรงสีท้องถิ่นสีเป็นข้าวสารแล้วข้าวส่วนหนึ่งจะกระจายสู่ผู้บริโภคในท้องถิ่น
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ใกล้เคียง
ปัญหา
การทานาในปัจจุบันต้องจ้างแรงงานภายนอกเข้ามาช่วยและใช้เงินลงทุนเยอะ เพราะ
ในการทานาปัจจัยการผลิตเกือบทั้งหมดไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ เช่นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย
เครื่องจักรกล ทาให้ ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก โดยส่ วนใหญ่ เป็นลู กค้าของ
ธกส. ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและเงินกู้นอกระบบ ทาให้มีหนี้สินติดต่อและ
บางทีค่าจ้างแรงงานที่สูง ก็ทาให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพเพราะ
มีอันตรายจากสารเคมี และไม่มีแรงงานมาทดแทนลู กหลานเรียนสูงขึ้น ไม่ได้สนใจที่
จะประกอบอาชีพทานา
ตารางที่ 1 กระบวนการทานาของชาวนาภาคกลางในปัจจุบัน
อาชีพทานาเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่นั้นในหนึ่งปีมีการทานา 2 รอบโดยเฉลี่ย
ขายได้ 7000/ตัน ในการทานาแต่ละครั้งต้องมีการลงทุนทั้งในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าแรง
และค่าเครื่องจักร ซึ่งในการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายจานวนมากชาวบ้านมีเงินไม่เพียงพอต่อการลงทุนจึงได้
ไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส และกองทุนต่างๆในหมู่บ้านเพื่อมาเป็นทุนในการทานาช่วงเก็บเกี่ยวก็นาข้าวไป
ขายที่โรงสี พอได้เงินมาก็นาเงินไปใช้หนี้ที่ยืมมาและนาเอาเงินส่วนที่เหลือมาเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนและ
ลงทุนในครั้งต่อไปในขณะที่รอผลผลิตจากข้าวชาวนาได้หาชีพเสริมทาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
หารายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือน เช่น การรับจ้างทั่วไป การเย็บผ้า ทาดอกไม้ประดิษฐ์ การเลี้ยงเป็ด
ไก่ ปลูกผัก ผลไม้ และ การทาขนมไทยขาย ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ชาวนาจะนาไปใช้ในการดารงชีวิตใน
ส่วนของการซื้ออาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและส่งลูกหลานเรียนให้จบในระดับที่สูงมีอาชีพ
ที่มั่นคง เช่น หมอ รับราชการ เพราะในความคิดของชาวนาที่ผ่านความยากลาบากมาก่อนอยากเห็น
ลูกหลานได้ทางานสบายมีเงินเดือนที่ดีและในส่วนของที่นาก็ปล่อยให้เช่าต่อไปในอนาคต
อุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตรของชาวนาภาคกลาง
ปัญหาและอุปสรรคโดยทั่วไปของชาวนาที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ได้แก่ การได้ข้าวน้อยเพราะ
น้าไม่ดี อบต. ไม่ค่อยวิดน้า ปัญหาศัตรูพืช สารเจือปน โดนกดราคาข้าวจากโรงสี ต้นทุนในการทานา
สูงแต่ราคาข้าวต่าและปัญหาหนี้สินอาชีพชาวนา มีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ
ดินฟ้า อากาศ บางปีน้ามากไป น้าท่วมก็ไม่ได้ผลผลิต แล้งไปไม่มีน้าทานา น้าไม่พอผลผลิตก็ตกต่า
ขาดแคลนทุนสาหรับทานา ทั้งค่าพันธุ์ข้าวปลูก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เงินทุนสารองที่จะใช้ใน
การซื้อน้ามันสูบน้าเพื่อทานาในฤดูแล้ง และ มีโอกาสได้รับอันตรายจากเชื้อโรค และมีความเสี่ยงสูง
ต่อ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคฉี่หนู ไข้หวัดนกและ การบาดเจ็บจากการถูก สัตว์ร้ายกัด งูหรือ
สัตว์มีพิษ กัดต่อย
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ในแง่ของธุรกิจ และการเข้าสู่กระบวนการเป็นผู้ประกอบการยังเป็นปัญหา จากการศึกษา
พบว่า ปัญหาหนี้สินที่กู้มาลงทุนยังเป็นปัญหาของชาวนาที่แก้ไม่หาย ราคาข้าวต่า ส่วนในการแก้ไข
ปัญหานั้นอยู่ที่การบริหารจัดการแต่ละครัวเรือน ดู จากการวางแผนจัดการผลกาไรไว้จ่าย หรือแบ่งไว้
เก็บ ในการทานานั้นมีทั้งคุ้มและไม่คุ้ม ผลผลิตดีแต่ราคาข้าวต่าก็ขาดทุนเช่นเดิม ผลผลิตไม่ดีและได้
น้อยราคาข้าวสูงก็อาจจะไม่ได้ผลกาไรมากนัก ชาวนาในอนาคตจะเป็นรูปแบบขยายเป็นนาแปลงใหญ่
ทาเป็นGMP ข้าวปลอดสาร หรืออาจไม่มีการขยายแปลงนาให้ใหญ่ขึ้นเพราะไม่มีการสืบทอดการทา
นาต่อจากรุ่นลูก รุ่นหลานในบางครัวเรือน ชาวนาให้ความเห็นว่า การทานาไม่ค่อยคุ้มค่าเนื่องจาก
ต้นทุนสูงและเมื่อได้เงินมาก็ต้องนาไปหมุนเวียนในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงทาให้เงินที่ได้มานั้นได้แค่พอ
กินพอใช้ไปวันๆคู่แข่ง ที่สาคัญของชาวนาไทยโดยเฉพาะในภาคกลาง คือ ภาคเหนือ /ภาคอีสาน ที่
ยังคงทานาอยู่เพราะไม่รู้จะไปทาอาชีพอะไร เนื่องจากดินไม่เหมาะแก่การทาไร่ทาสวน ปล่อยไว้ก็รก
ร้าง และอาจไม่มีการสืบทอดการทานาในอนาคตต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของชาวนาที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งคื อ การพยายามก้ าวเข้ า สู่ ค วาม
เปลี่ยนแปลงเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่การประกอบอาชีพ และเพิ่มผลผลิต โดยไม่สามารถจัดการ
กับผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงได้ดีนัก ชาวนาไทยแต่ดั้งเดิมมีแนวคิดในการพึ่งตนเองอย่าง
สมบูรณ์แบบ ตามแนวคิดของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2533) ใน “เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต” ซึ่งได้
อธิบายรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนไทยซึ่งอาชีพหลักที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจคือการทานา
ชาวนาภาคกลางเป็นชาวนาที่เข้าสู่ระบบการทานาเพื่อขายก่อนภาคอื่นๆ ประสบการณ์ในการจัด
การเงินและพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว การต่อรองเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านนโยบายเมื่อ
ราคาข้าวมีปั ญหา เป็ น ประสบการณ์ที่ชาวนาภาคกลางได้รับมาก่อนและผ่ านการปรับตัวมาอย่าง
ต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อผ่อนแรง และการแสวงหาวิธีการในการบารุงดิน การเพิ่มปริมาณรอบ
การผลิต แต่ผลกระทบของความพยายามของชาวนาคือหนี้สินที่ไม่สามารถจัดการได้ และสภาพที่ดิน
ที่เสื่ อมโทรม รวมถึงสุขภาพของคนทานาด้ว ย ดังนั้น แม้ว่าการทานาจะเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่
เจริญก้าวหน้าขึ้น แต่ชาวนาอาจไม่ได้พัฒนาตนเองในฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจนารายย่อยของแต่ละ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอไป จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า มี 2 ครอบครัวที่ไม่มี
หนี้สินและมีรายได้จากการทานาพอเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดี เนื่องจากอาศัยแนวคิดการพึ่งตนเอง
ลดการจ้างแรงงาน และแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
การเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ชาวนายังต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า การ
แปรรูป การตลาด เพื่อต่อยอดจากการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในการทานาด้วย ในการทา
นานั้นมีความเสี่ยงมาก ชาวนามีความเป็นผู้ประกอบการอยู่ก่อนแล้วในด้านการดาเนินการและเสาะ
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แสวงหาโอกาสในการดาเนิ น ธุรกิจ และพยายามเพื่อให้ ธุรกิจของตนเองประสบความส าเร็จ โดย
ยอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนด้วย
ข้อเสนอแนะ
การนาเสนอวิธีการวางแผนการลงทุนในการทาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพแก่ชาวนา ในปัจจุบัน
มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการทานาในมิติของการเกษตร และการพัฒนาผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การ
ประกันราคา และความช่วยเหลือด้านนโยบายแก่ชาวนาเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ดีในแง่ของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ ควรให้ชาวนาได้รับการอบรมหรือได้รับความรู้เรื่องธุรกิจอย่างจริงจัง
ก่อนที่จะตัดสินใจขายที่นา หรือใช้จ่ายเงิ นในการทานาอย่างไม่คุ้มค่า การวางแผนธุรกิจที่ดีจะทาให้
การจัดการเงินมีระบบมากยิ่งขึ้น อาจนาไปสู่การประกอบธุรกิจรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทานา
หรือการปลดหนี้สินของชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
บรรณานุกรม
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. (2552). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล
พับลิเคชั่น.
ฉัตรทิพย์ นาถสุภาพ. (2533). เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
สร้างสรรค์.
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรณีศึกษา : ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
LOCAL PEOPLE’S OPINIONS TOWARD THE STATE WELFARE CARD PROJECT: THE
CASE STUDY OF LOCAL PEOPLE AT BAN NA SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT,
CHUMPHON PROVINCE
สุพรรษา เพิม่ ชอบ1สุมลฑา ยืนยง2 เชษฐ์ ใจเพชร3 และประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์3
Supansa Poemchob1, Sumontha Yaunyong2 , Chast Jaipheat3 and Pradit Chinudomsub4
1

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร supansa@gmail.com
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร sumontha5356@gmail.com
3
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Chinudomsub@hotmail.com
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บทคัดย่อ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เงิน
ช่วยเหลือรายเดือนเพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นมากมาย
ต่อโครงการดังกล่าวทั้งทางบวกและทางลบ
งานวิจัยชิ้นนี้ มีขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดย
ทาการศึกษาประชาชนในตาบลบ้ านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี โดย
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้แบบสอบถามในการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างจานวน 260 คน
งานวิจัย ชิ้น นี้ ได้มีการน าหลั กสถิติมาใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสถิติด้วย (T-test) แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
โดยกาหนดในความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ผลการศึ กษาพบว่า ระดั บความพึ งพอใจของประชาชนที่ ใช้บั ตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ ฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 1.99) โดยด้านที่ผู้เข้าร่วมวิจัยพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ด้านการลดภาระค่าครองชีพ ตามมาด้วย ด้านผู้สูงอายุ ด้านสาธารณูปโภค และด้านเกษตรกรรม ใน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

769

งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่า ตัวแปร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษา ส่งผลให้ประชาชนแต่ละราย
มีความพึงพอใจแตกต่างกันไป ในขณะที่ตัวแปรอย่าง อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่ก่อให้เกิด
ความแตกต่างอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบว่าประชาชนมีความต้องการให้เพิ่มความ
สะดวกในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น การเพิ่มจานวนร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น
คาสาคัญ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผู้มีรายได้น้อย

ABSTRACT
The state welfare card project has been introduced to help people with
low-income by putting money in their accounts monthly. However, there are various
opinions regarding this project, both positive and negative points of views.
This research aims to study opinions of local people toward the state
welfare card project. The research studied local people at Ban Na Subdistrict,
Mueang District, Chumphon Province by focusing on local people who are older than
18 years old and have an income less than 100,000 baht per year. Researchers used
simple random sampling method and questionnaires to study 260 participants.
The statistical tools used in this research are frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation and find the statistics with (T-test) one-way
variance (One-way ANOVA) by determining the statistical significance at level 0.5
This research found that local people’s satisfaction of the state welfare card
project was at low level. The least satisfy aspect of this project was “living expense
reduction”, followed by “elderly”, “public utility” and “agriculture” aspects of the
program. We also found that variables such as sex, age, marriage status and
educational level made level of local people’s satisfaction differently, while
variables such as occupation and monthly income made no different (in term of
statistically significant). Moreover, participants pointed out the lack of shops that
receive the state welfare card as one of the main problems in this government
project.
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บทนา
กระทรวงการคลังได้ดาเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการเปิดให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการบูรณการฐานข้อมูลสวัสดิการภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสาหรับการช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการจะแบ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยรัฐบาลจะให้เงินใส่ไป ในบัตรสวัสดิการ
ให้ ผู้ ที่มีร ายได้น้ อยที่มาลงทะเบี ย น น าไปใช้ซื้อสิ น ค้าอุป โภคบริโภคโดยคนที่มี รายได้ต่ากว่าปีล ะ
30,000 บาท จะได้เงินไปซื้อของใช้เดือนละ 300 บาท ส่วนคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับเงินเดือนละ 200 บาทและได้เงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มคน ละ 45 บาท
ต่อ 3 เดือนครั้ง ส่วนการลดค่าใช้จ่ายเดินทางคือถ้าเดินทางด้วยรถเมล์ รถไฟฟ้า จะได้รับเงินเดือนละ
500 บาทผู้ที่จะมาลงทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
การให้ ความช่ว ยเหลื อผ่ านบัตรสวัส ดิก ารแห่ งรัฐ จะท าให้ การช่วยเหลื อจากภาครัฐ ถูก
กลุ่มเป้าหมายและ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการ
ในแต่ละประเภท และนามา ปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่
ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้ งสามารถกากับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ
นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม การเปลี่ยนแปลพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายชาระ
ค้าและบริ การและที่ สาคัญ เป็ น การผลั กดัน ให้ เกิดการดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็ก ทรอนิกส์แห่ งชาติ (National e-Payment Master
Plan) ของรั ฐบาลที่มุ่ งเน้ น การดาเนิน ธุรกรรมทางการเงิน ให้ เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและลด
ปริมาณเอกสารทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) (สานักโฆษก
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561 : 6-7)
รัฐบาลมีการจัดทาโครงการต่อเนื่องหลายมาตรการให้แก่คนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสามารถ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดนั้นจาเป็นต้องพัฒ นาได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังจาเป็นต้องเปลี่ยน
มาตรการต่ า งๆให้ เหมาะสมเพื่ อ ให้ ผู้ มี รายได้ น้ อ ยจ านวนหลายล้ า นคนสามารถผ่ า นช่ วงเวลาที่
ยากลาบากและสามารถพัฒนาทักษะและได้รับการพัฒนาสนับสนุนเรื่องการประกอบอาชีพจนลืมตา
อ้าปากได้ในที่สุด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561: 60-61)
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงการสวัสดิการ
แห่งรัฐที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย อยู่ในระดับไหน และรับฟังเสียงของประชาชน
เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในด้านต่างๆ เช่น ด้านผู้สูงอายุ ด้านสาธารณูปโภค ด้านเกษตรกรรม
และด้านการลดภาระค่าครองชีพ ในพื้นที่ ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร มี ทั้งหมด 13
หมู่บ้าน มีจานวนประชากรทั้งหมด 741 คน
สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได้ ส่งผลให้ความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับ ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่ อบั ตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ กรณี ศึกษา
ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. เพื่อศึกษาเปรีย บเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรณีศึกษา ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000บาท/ ปี ผู้ที่ลงทะเบียนใช้
บั ต รสวัส ดิ การแห่ งรั ฐ (รอบ 3) ใช้วิธีก ารสุ่ ม แบบง่าย (Simple Random) จากจานวนประชากร
ทั้งหมด 741 คน การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้ สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
1967) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้จานวน 260 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อบัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพรแบ่งออก 3 ตอน โดยตอนที่ 1
ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (rating scale) โดยกาหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชากรที่มีต่อบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย 1) ด้านผู้สูงอายุ 2) ด้านสาธารณูปโภค 3)
ด้านเกษตรกรรมและ 4) ด้านการลดภาระค่าครองชีพ และตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีศึกษา ตาบลบ้านนา
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard deviation : S.D) และในการทดสอบสมมติ ฐ านการวิจัย ความคิด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯ โดยค่าสถิติ (T-test) แบบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) โดยกาหนดความสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา : ตาบลบ้านนา อาเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร จานวนทั้งสิ้น 260 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ
58.1 มีอายุระหว่าง 61 ปี ขึ้นไป จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 สถานภาพแต่งงาน และอยู่
ด้วยกัน จ านวน 126 คน คิดเป็ น ร้อยละ 48.5 ส่ วนใหญ่ มี ระดับ การศึ กษาอยู่ ในชั้น ประถมศึกษา
จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีอาชีพเกษตรกร จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า5,000 บาท จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ตามลาดับ
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา: ตาบลบ้านนา
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
n =260
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา : ตาบลบ้านนา
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในแต่ละด้าน
1.ด้านผู้สูงอายุ
1.97
.678
น้อย
2.ด้านสาธารณูปโภค
2.03
.600
น้อย
3.ด้านเกษตรกรรม
2.03
.766
น้อย
4.ด้านการลดภาระค่าครองชีพ
1.95
.648
น้อย
ภาพรวม
1.99
.673
น้อย
จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มตี ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา ตาบล
บ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 1.99) ซึ่ง
สามารถเรีย งล าดับ จากค่ามากไปค่าน้ อย ได้ แก่ ด้านเกษตรกรรมและด้านสาธารณู ป โภคคิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย ( x = 2.03) รองลงมาคือ ด้านผู้สูงอายุ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 1.97) และสุดท้าย คือ ด้าน
การลดภารค่าครองชีพคิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 1.95) ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา ตาบลบ้านนา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ดังนี้
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จาแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯ ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาราย
ด้านแล้วพบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จ าแนกตามอายุ พบว่า ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ บั ต รสวัส ดิ ก ารแห่ งรัฐ ฯ โดย
ภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านผู้สูงอายุ ด้านสาธารณูปโภค ด้านเกษตรกรรมและด้านการลดภาระค่าครองชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามสถานภาพพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ โดย
ภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านผู้สูงอายุ ด้านสาธารณูปโภค ด้านเกษตรกรรมและด้านการลดภาระค่าครองชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ฯ โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านผู้ สู งอายุ ด้านสาธารณู ป โภค ด้านเกษตรกรรมและด้านการลดภาระค่ าครองชี พ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามอาชีพพบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อบัตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ ฯ โดย
ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านผู้สูงอายุ ด้านสาธารณูปโภค ด้านเกษตรกรรมและด้านการลดภาระค่าครองชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐฯ โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านผู้สูงอายุ ด้านสาธารณูปโภค ด้านเกษตรกรรมและด้านการลดภาระค่าครองชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบั ตรสวัสดิการแห่ งรัฐ กรณีศึกษา ตาบลบ้านนา
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชุ ม พร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ น้ อ ย ในส่ ว นของด้ า น
สาธารณูปโภค โดยค่าโดยสาร บขส.ยังมีการใช้บริการน้อย และผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิตามวงเงินใน
บั ตรสวัส ดิการ แห่ งรั ฐ เพื่ อช าระค่าสิ นค้าและบริการ ในวงเงิน 300 บาท ซึ่งไม่ เพี ยงพอต่อความ
ต้องการอยากให้เพิ่มจานวนให้มากขึ้น และร้านค้าที่มี เครื่อง EDC ยังมีน้อยในชุมชน ควรมีการเพิ่ม
จ านวนร้ า นค้ า ให้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข องคอร์ ดั บ เปิ้ ล สกี้ รั ส ท์ และซาร์ ฮ อริ ก
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(Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วน
ขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทาให้เกิดความ
พึ งพอใจในความคาดหวังของบุ ค คล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้อ งการของประชาชนที่ มี บั ต ร
สวัสดิการ เพื่อให้มีความสะดวกต่อคุณภาพการให้บริการของร้านนั้น ด้านเกษตรกรรมอยู่ในระดับ
น้อย เนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อวัตถุดิบเพื่อการเกษตรผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ และยัง
มีสิทธิ์ได้รับเข้าอบรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านเกษตรกรรม เป็นต้น ในส่วนสินค้าทางการเกษตร เพื่อ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายตามความต้องการของรัฐในการช่วยเหลือ ผู้ที่มีรายได้น้อยแบ่งเบาการซื้อวัตถุดิบ
ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตรเงินที่สนับสนุนจานวนน้อย เนื่องจากราคาอุปกรณ์
ทางการเกษตรมีราคาสูงซึ่งภาครัฐควรมีการเพิ่มจานวนเงินให้มากกว่านี้ เป็นต้น โดยสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการของ Alderfer, (1972) พบว่าบุคคลจะได้รับการกระตุ้นโดยความต้องการโดย
พิจารณาถึงวิธีการที่บุคคลมีปฏิกิริยาเมื่อเขาสามารถและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตน
โดยพัฒนาหลักความก้าวหน้าในความพึงพอใจ ให้ความเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนาไป
ช่ว ยเหลื อ ทางด้านเกษตรกรรมเป็ น การแก้ไขปั ญ หาได้ อ ย่างตรงจุ ดแต่ การช่ ว ยเหลื อของรัฐ บาล
ประชากรยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั่วถึงเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น ในด้านผู้สูงอายุ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ยังคงมีความต้องการเพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอิงทิ ต า วงศ์ จิน ดา และ จิต พนธ์ ชุ ม เกตุ .(2556.) การศึ ก ษาความ
ต้องการสวัส ดิการของผู้ สู งอายุ ในเขตพื้น ที่ ตาบลสะพลี อาเภอปะทิ ว จังหวัดชุมพร ผู้ สู งอายุให้
ความสาคัญกับสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคม ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับน้อย
จึงเป็นผลทาให้รัฐต้องจัด ทานโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชานชนที่มีรายได้น้อย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประเวศ วะสี (2554 : 7) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ ที่ดีคือนโยบายสาธารณะที่ นาไปสู่
ความถูกต้อง เป็นธรรม และประโยชน์สุขของมหาชน นโยบายสาธารณะจะต้องสนองตอบต่อความ
ต้องการของสังคม ด้วยความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเป็นนโยบายที่สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงจริยธรรมทุก ที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือกับประชาชน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการรัฐบาลจึงจัดสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้
ผู้สูงอายุสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร (2551) การจัดสรร
คุณค่า แก่สังคม เมื่อมีสถานการณ์ของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และ เบี้ยคนชราที่
ได้รับ (500 บาท/เดือน) และยังมี ค่ารักษาพยาบาล ค่าใบตรวจสุขภาพ 1,000 บาท ซึ่งปกติผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วยไม่ได้ใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลตามต้องการได้ รัฐจึงกาหนดวงเงินสาหรับการ
ใช้จ่ าย สอดคล้องกับ ทฤษฎีของเฮอซ์เบิร์ก (Herzberg. 1959) เป็นอีกทฤษฎีห นึ่งที่พัฒ นามาจาก
ทฤษฎีความต้องการของที่กล่าวถึงความพอใจ และแรงจูง ใจเป็นแรงขับให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของ
บุคคลโดยปั จจัย ตัวแรกคือ ตัวสร้างความพอใจ และปัจจัยตัวที่สอง คือ ตัวสุขอนามัย ซึ่งเรียกว่า
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ทฤษฎีสองปัจจัยคือความพอใจและการจูงใจ ความจาเป็นที่ต้องจัดให้มีการพัฒนาบุคคลนั้นเพื่อส่งผล
ต่อ ประสิ ท ธิภ าพและความตั้ งใจให้ ป ระสบความส าเร็จ และในด้ านการลดภาระค่ าครองชีพ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิในการซื้อ
สิน ค้าอุป โภคบริ โภคที่จ าเป็ น สิ น ค้าเพื่ อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร จากราคาสิ นค้าที่
จ าหน่ า ยในร้ า นธงฟ้ า ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารฯ ซึ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ธี รั ช ย์ อั ต นวาน
(2560)“โครงการรถเมล์ฟรี” เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “ลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านขนส่ง ”
โครงการรถเมล์ฟรี มีความคุ้มค่าเชิงสังคม แต่ไม่คุ้มค่าทางการเงิน และจากการทาแบบสอบถามกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย และต้องการให้รัฐบาลขยายอายุโครงการต่อไป มี
ความเหมาะสมเป็ น ธรรม และแบ่ งเบาค่าครองชีพของผู้ มีรายได้น้อยได้ในระดับหนึ่ง ตามกาหนด
นโยบาย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ.(2554) ได้กล่าวการกาหนด
นโยบาย เป็นขั้นตอนที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อการนานโยบายไปปฏิ บัติเป็นอย่างมาก ชุดของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลของการนาไปปฏิบัติขั้นแรก คือ การกาหนดนโยบายและการออกแบบนโยบาย การกาหนด
ทางเลือกนโยบายจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่ประสงค์ ของผู้ตัดสินใจนโยบาย เพื่อให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจกับคุณภาพของโครงการ ภาครัฐควรเพิ่มประสิทธิ์ภาพของนโยบายให้มีความเหมาะสม
เพื่อสามารถช่วยทาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
ต้องการส่งเสริมให้เกิดการออมเงินในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินสารองเก็บไว้ใช้เลี้ยงชีพในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐไม่ควรลดจานวนเงินที่ให้กับผู้ที่ใช้ สิทธิบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเป็นจานวน
เงิน 200 บาท จากเดิม 300 บาท
2. บริเวณพื้นที่ ตาบลบ้านนา อาเภอเมืองจังหวัดชุมพร ควรมีการตั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ
เพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกแก่ประชากรที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. ภาครัฐควรส่งเสริมอาชีพแก่คนในชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ
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บทคัดย่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนเองเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่น้านั้นก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการดารงชีวิตของประชาชน
และสามารถเป็นปัญหาสาคัญของประชาชนได้เช่นเดียวกัน เช่นในกรณีน้าท่วม
งานวิจัยชิ้นนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาระดับมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้าน
คลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้แบบสอบถามในการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างจานวน 180
คน
งานวิจัย ชิ้น นี้ ได้มีการน าหลั กสถิติมาใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสถิติด้วย (T-test) แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
โดยกาหนดในความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ผลการศึกษาพบว่า ระดับ การมีส่ว นร่วมของชุมชนในการบริห ารจัดการน้าของหมู่บ้าน
คลองเรือ ต าบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัด ชุม พร ในภาพรวมอยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด คิ ดเป็ น
ค่าเฉลี่ย ( x = 4.27) โดยด้านที่ผู้เข้าร่วมวิจัยอ้างว่ามีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ตามมาด้วย ด้านการอนุรักษ์ต้นน้า ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน และด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของชุมชน ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่า ตัวแปรเช่น เพศ
ส่งผลให้ประชาชนแต่ละรายมีความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่วมของตนเองแตกต่างกันไป ในขณะที่
ตัว แปรอย่ าง อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่ก่อให้ เกิดความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบว่าประชาชนมีความต้องการให้หมู่บ้านของตนเองมีน้าที่เพียงพอ
ไว้ใช้ในหมู่บ้านตลอดทั้งปี
ค้าส้าคัญ
การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ์, การบริหารจัดการ

ABSTRACT
Participation of local people in their community management is one of
essential requirements for any democratic countries. While water is also an essential
resource for human beings, it can cause a serious problem to them in case of, for
example, flooding.
This research aims to study level of community participation in water
management of KhlongRua Village, Pak Song Subdistrict, Phato District, Chumphon
Province. Researchers used simple random sampling method and questionnaires to
study 180 participants. The statistical tools used in this research are frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation and find the statistics with (T-test)
one-way variance (One-way ANOVA) by determining the statistical significance at level
0.5
This research found that level of community participation in water
management was at the highest level. When considered each aspect, we found that
participants believed they participated the most in “water resource management”,
followed by “upstream conservation”, “community strengthening”, “community
participation” and “community caring for upstream management” aspects.
We also found that sex of participants impacts level of local people’s
participation differently, while other variables such as age, marriage status,
occupation and monthly income made no difference (in term of statistically
significant). Moreover, participants concerned abouthaving enough water to use in
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their village for the whole year as the shortage of water is one of the most important
problems they faced.
Keywords
Participation, Conservation, Management.
บทน้า
วิกฤตของปัญหาทรัพยากรน้ามีมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
การขาดแคลนน้าน้าท่วม และน้าเสีย ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณในการแก้ปัญหา
ดังกล่ าวแต่ล ะปี เป็ น จ านวนมาก ปัญ หาหลักส าคัญ ที่ก่อให้ เกิดวิกฤติดังกล่าว คือ การเพิ่มขึ้นของ
จานวน ประชากรและมีการใช้ทรั พยากรอย่างฟุ่ มเฟื อยในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษ ย์ เนื่องจาก
คุณภาพของ ประชาชนที่ถูกอบรม ขัดเกลาให้คิดและมองปัญหาแบบแยกส่วน มองเฉพาะในส่วนที่
ตนได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์ มิ ได้มองปัญหาแบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวม ทาให้การแก้ปัญหายิ่ง
แก้ ยิ่งเพิ่มปัญหาไม่จบสิ้น ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นระบบลุ่มน้าถือเป็นโจทย์หลักที่มี
ความสาคัญที่จะส่งผลให้คนคิดเป็นระบบแบบเชื่อมโยง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามหลัก
อุทก วิทยา ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น ลุ่มน้าหลัก ลุ่มน้าสาขา และลุ่มน้าย่อย การสร้างกติกา
ในการ จัดการน้าแบบใหม่ รวมถึงการปรับโครงสร้างเชิงอานาจในการจัดการทรัพยากรน้าใหม่ จะทา
ให้เกิด ประสิทธิภาพในการจัดสรรและใช้น้า จึงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม อันเนื่องมาจาก
การขาดแคลนน้ า และคุ ณ ภาพน้ าเสี ย จึ งนั บ เป็ น การปรั บ เงื่ อ นไขในการจั ด การทรั พ ยากร ให้
สอดคล้องกับกระแส โลกาภิวัตน์ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยัง
มีคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม เช่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้าในท้องถิ่น นักวิชาการ นักกฎหมาย รวมถึงองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ได้แสดงความเห็นอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไปจากแนวทางของฝ่ายแรก โดยผ่านหลังนี้มี
ความเห็นว่า การสร้าง กติกาในการจัดการทรัพยากรน้าซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อคนทุกส่วนของสังคม
จาเป็นต้องมีความเข้าใจ ในเรื่องวิธีคิดในการให้คุณค่าแก่ทรัพยากรน้า และสิทธิการใช้น้าที่มีอยู่ เดิม
อย่างถ่องแท้ ทั้งยังต้องคานึงถึงหลักความเป็นธรรม และความสอดคล้องกับเงื่อนไขอื่น ๆ เช่นเงื่อนไข
เชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีความซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ จาก
ความเห็ นที่แตกต่างกัน นี้เอง ทาให้เกิดการปะทะประสานทางความคิด และเกิ ดข้อเสนอโครงการ
ปัญหาการจัดการน้าอย่าง หลากหลายในเวทีต่าง ๆ (สัมพันธ์ ดุลยาภรณ์ , ไกรสร เพ็งสกุล,2551 :
หน้า 1-3)
หมู่ บ้ านคลองเรือ มีก ารบริห ารจั ด การน้ าโดยมี ศูน ย์อ นุ รัก ษ์ ต้น น้ าเป็ น กาลั งหลั ก ในการ
บริหารคอยให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งต้นน้าลาธารร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพ
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น้า โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า เพื่อไม่ให้ไหลลงลาคลอง รวมทั้งใช้จุลินทรีย์ช่วยบาบัดน้าเสียใน
ชุมชนการจัดการทรัพยากรน้าของหมู่บ้านคลองเรือ จึงเกี่ยวข้องทั้งการจัดการป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกาเนิด
น้า และการบริหารจัดการเพื่อให้น้ามีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ และคนทุกคนในชุมชน
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ได้ อ ย่ างเท่ าเที ยมกั น โดยเน้ น การจั ด การอย่ างเป็ น ระบบโดยชุ ม ชนเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน และมีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
วางแผนจัดการนอกจากนั้น หมู่บ้านคลองเรือยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนอื่นๆ ทั้งที่อยู่บริเวณต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และขยายแนวทางการดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรน้ามีความยั่งยืนต่อไป
จากข้อมูลดังกล่าวที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า
ในพื้นที่หมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ว่าประชาชนในชุมชนมีการ
จั ด การน้ าอย่ า งไร และประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษาต้ น น้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคใน
ชีวิตประจาวันใช้ทาการเกษตร และยังสามารถนามาผลิตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สมมุติฐานของการวิจัย
ประชาชนซึ่งมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อครัวเรือน ส่งผลให้
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพรแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ
ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ
ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบล
ปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จั งหวัดชุ มพรในการศึกษาครั้งนี้เป็ น การวิจัย เชิงปริม าณ (Quantitative
research) ผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่ คือ หมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โดยมีประชากรจานวนทั้งหมด 306 คน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน), 2557 : ออนไลน์ ) ผู้ วิจั ยได้กาหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่างด้วยการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
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(Taro Yamane. 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริห าร
จัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรแบ่งออก 3 ตอน โดยตอน
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(rating scale) โดยกาหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการน้าฯ ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ด้านความใส่ใจ
ในการดูแลต้นน้าของชุมชน 3) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 4) ด้านการอนุรักษ์ต้นน้า และ 5) ด้าน
การบริห ารจั ดการทรัพยากรน้ า และตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปัญ หาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบล
ปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จั ดเก็บ แบบสอบถามจากกลุ่ มตั วอย่ าง จานวน 180 ชุด ด้ว ยตนเองจากแบบสอบถาม
ทั้ ง หมด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้ งหมด แล้ ว จั ด หมวดหมู่ ข องข้ อ มู ล ใน
แบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ดังนี้
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
หมายถึง 5 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่วมมาก
หมายถึง 4 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง หมายถึง 3 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
หมายถึง 2 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
หมายถึง 1 คะแนน
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณา
ระดับการมีส่วนร่วม ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
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ระดับค่าเฉลี่ย =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

5 −1

=
5
= 0.8
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายระดับคะแนนได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าฯ โดย
ค่าสถิติ (T-test) แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกาหนดความสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนหมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 51 - 60 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา มีสถานภาพแต่งงานอยู่ด้วยกัน มีอาชีพเกษตร และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001 – 10,000 บาท
2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปาก
ทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
n =180

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ
1.ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.ด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของชุมชน
3.ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
4.ด้านการอนุรักษ์ต้นน้า
5.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
รวม

x

S.D

ระดับการส่วนร่วม

4.26
4.19
4.27
4.28
4.32
4.27

.481
.647
.511
.537
.528
.466

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลอง
เรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
( x = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จานวนกลุ่มตั วอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมี ส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4 ข้อ ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 4.32) รองลงมาด้านการอนุรักษ์ต้นน้า คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 4.28) รองลงมา
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 4.27) รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คิด
เป็นค่าเฉลี่ย ( x = 4.26) ส่วนอีก 1 ข้ออยู่ในระดับมาก คือ ด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของ
ชุมชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x = 4.19) ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ดังนี้
จาแนกตามเพศ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลอง
เรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จาแนกตามอายุ พบว่า การมี ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลอง
เรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
โดยภาพรวมพบว่ามีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของชุมชนด้านความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการอนุรักษ์ต้นน้า และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามสถานภาพ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้าน
คลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่ามีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของชุมชนด้านความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านการอนุรักษ์ต้นน้า และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของ
หมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่ามีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของ
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ชุมชนด้านความเข้มแข็งของชุมชนด้านการอนุรักษ์ต้นน้า และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จ าแนกตามอาชี พ พบว่ า พบว่า การมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนในการบริห ารจั ด การน้ าของ
หมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมโดยภาพรวมพบว่ามีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของชุมชนด้าน
ความเข้มแข็งของชุมชนด้านการอนุรักษ์ต้นน้า และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้า
ของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่ามีความไม่แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้า
ของชุมชน มีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการอนุ รักษ์ต้น น้ า และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าของหมู่บ้านคลองเรือ ตาบลปากทรง
อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วน
ใหญ่ ชุมชนเฝ้าสังเกตสถานการณ์ ปัญหาของแหล่งน้าเนื่องจากทรัพยากรน้ามีความสาคัญที่สุ ดใน
ชุมชนบ้านคลองเรือสอดคล้องกับแนวคิดของทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) ที่กล่าว การเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามกาลังความสามารถ
ของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
ร่วมกัน และมีความจาเป็นเร่งด่วนในการตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อจัดทาแผนงาน โครงการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของชุมชนในการใช้น้าให้มีความเหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ด้านความใส่ใจในการดูแลต้นน้าของชุมชนมีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามสถานการณ์ทรัพยากรน้า
ของชุมชน โดยร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันดูแล รักษาต้นน้าของชุมชน สอดคล้องกับ
แนวคิดของอมรรัตน์ ศิ ริกาญจนวงค์ (2551:7) ได้กล่าวว่า การมีส่ วนร่วมของประชาชนเริ่มตั้งแต่
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน จนถึงลงมือปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล
ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อระบุปัญหา โดยได้กาหนดกิจกรรม เช่น การออกกฎระเบียบ
ของชุมชน และกิจกรรมในชุมชน ในส่วนของด้านความเข้มแข็งของชุมชน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีจิต
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สาธารณะ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนทาให้เกิดความรัก สามัค คี และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขมีความเป็นประชาธิปไตยในหมู่บ้านจึงเป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องทฤษฎีของ
จานง ไพโรจน์, (2533 ; 16-18) ที่กล่าวว่า ความต้องการของคนออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งในด้านความ
ต้องการทางสังคม (Social Needs) คือความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งมีสถานภาพทาง
สังคมสูงขึ้นนอกจากนี้ยังต้องการความรักความเอาใจใส่จากคนรอบข้างด้วย และมีกรรมการหมู่บ้าน
ร่วมกันรับผิดชอบอย่างขยันขันแข็ง ด้านการอนุรักษ์ต้นน้า มีการจัดการน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ต้นน้า
เป็นการอนุรักษ์ในทางอ้อมเพื่อให้แหล่งธรรมชาติอยู่กับชุมชนนาน และยังทาให้สัตว์น้าที่อาศั ยอยู่มี
จานวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อแหล่งน้ามีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น มีการแนะนาให้บุคคลอื่น
ทราบถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ต้นน้าทาให้เกิดการห่วงแหนต้นน้า สอดคล้องกับแนวคิดของกฤต
เมธ สุทธิหาญ (2545 : 17) ให้ ความหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับ
กิจกรรมการจัดหา การพัฒนา การจัดสรรและใช้ประโยชน์ การป้องกัน และการฟื้นฟูภาวะทางน้า
เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและยั่งยืน โดยได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ต้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นน้า และในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า พบว่า
ชุมชนไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งต้นน้า ค่อยดูแลรักษาทรั พยากรต้นน้ารวมทั้งยังร่วมมือจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน เพื่อให้มีการพึ่งพากันได้ระหว่างคนในชุมชนกับธรรมชาติ ร่วมกันส่งเสริมการทางานของ
หมู่บ้านในการจัดการน้า มีส่วนร่วมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของเฉลีย ว บุรีภักดี (2545 : 115) ที่ว่า การมีส่วนร่วม
แบบบางส่วน (Partial Participation) รัฐเป็นผู้กาหนดนโยบาย ลงมาว่าต้องการอะไร โดยที่ รัฐไม่รู้
ความต้องการของชาวบ้ าน ดังนั้ น การมีส่ ว นร่ว มก็เพียงแสดงความคิดเห็ นในการดาเนินกิจกรรม
บางส่วนเท่านั้น และได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ (2558) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหาร จัดการน้ากับความยั่งยืนของชุมชนในลุ่มน้าล้าเชียงไกร และแสวงหาตัว
แบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ บริหารจัดการน้าที่สัมพันธ์กับความยั่งยืนของชุมชนในลุ่มน้า
ล้าเชียงไกร พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ บริหารจัดการน้ากับความยั่งยืนของชุมชนในลุ่มน้า
เชียงไกรนั้น มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการแก้ปัญหาในหน้าแล้งเพื่อจะได้มีน้านามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายใน
หมู่บ้านตลอดทั้งปี
2. ภาครัฐควรเข้ามาวางแผนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าในหน้าแล้งไม่ใช่เพียงติดตาม
รับทราบปัญหาแล้วไม่แก้ไข เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมีน้าใช้ตลอดปี
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บทคัดย่อ
บทความวิจั ย เรื่ องนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาการบริห ารจัด การเชิงกลยุ ทธ์ ของชุมชน
บ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Quality Research) ต้องการที่จ ะอธิบายถึงการบริห ารจัดการเชิงกลยุทธ์ของชุมชนว่ามีรูปแบบ
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างไร และมีขั้นตอนและวิธีในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนอย่างไร เพื่อให้การบริหารจัดการของชุมชนประสบความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ/การศึกษาเอกสารและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ/การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview ) และมีวิธีการได้มาซึ่งตัวอย่างโดยวิธีการ
ไม่ สุ่ ม (non – randomsampling) แต่ เ ป็ น การเลื อ กสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะจงไปที่ ก ลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน
จานวน 10 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่างทั้ง 10 คน สรุปได้ว่าการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของชุมชนบ้านต้น ตาล
ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นมีการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนเพื่อหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของชุมชนเพื่อที่จะนามากาหนดทิศทางของการดาเนิน งาน
ภายในชุมชนได้อย่างชาญฉลาด มีกลยุทธ์แบบแผนเป็นของชุมชนเองสามารถที่จะเอาชนะต่ออุปสรรค
และปัญหาที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มีการสร้างภูมิคุ้มให้กับประชาชนในชุมชนและมีการพัฒ นา
กลไกลในการบริหารอย่างต่อยอดและยั่งยืน
คาสาคัญ
การบริหารจัดการ,กลยุทธ์
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ABSTRACT
This research was to study the article analysis of the strategic management of
Ban Ton Tan community, Bang NomKo Subdistrict, Sena district, Phra Nakhon Si
Ayutthaya province. Students at which qualitative research (Quality Research) want to
explain the management strategic community that figure. System or process
management And the steps and methods in analysis of environment both inside and
outside the community. In order to make the management of the community success
effectively most. By collecting secondary data / document study and collecting
primary data / in-depth interview (In-depth Interview). And how to acquire samples by
way of not random (non - RandomSampling). But the interview focused on the
community leaders were 10 people to obtain information on the purpose of the
research is very straight. Ultimately, the data from the data samples from both
10 people. It was concluded that the strategic management of Ban Ton Tan
community, Bang NomKo Subdistrict, Sena district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province.
The purpose of this study is to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and
obstacles of the community in order to determine the future direction of
development. Intelligent Operation in Community With its own strategic model,
communities can overcome obstacles and problems in the future. The results of this
study show that people in the community are worthwhile and have a sustainable
management mechanism
Keywords
Strategy, management

บทนา
ปั จ จุ บั น โลกได้ เ ปลี่ ย นแปลงในหลายๆสิ่ ง หลายๆอย่ า ง ซึ่ ง เป็ น การเปลี่ ย นแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ นั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีทั้งในแง่มุมของความร่วมมือ
และการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านั้นล้วนเปรียบเสมือนดั่งแรงผลักดันให้เกิดการ
แข่งขันระหว่างประเทศทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจ และในอีกหลายๆด้าน
ของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นในแต่ละประเทศก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันตัวเองให้เท่าทันต่อ
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ยุคโลกาภิวัตน์ ที่จะนาพาประเทศไปสู่ความสาเร็จในการแข่งขันกันระหว่างประเทศ (เวธกา กลิ่นวิชิต,
2555)
ซึ่งการบริหารจัดการภายในองค์กรนั้นไม่ส ามารถที่จะบริหารจัดการได้เพียงคนเดียวจึง
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะของคณะบริห ารขององค์ ก รรวมไปถึ งทั ก ษะและความสามารถของ
บุคลากรระดับปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อที่จะดึงเอาความสามารถขององค์กรมาปรับใช้และพัฒนาให้
เกิดเป็น การบริหารงานเชิงกลยุ ทธ์ ซึ่งหากองค์กรใดมี การบริหารจัดการที่ดีและมีกลยุทธ์ใ นการ
บริหารที่ดี ก็จะทาให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็จและมีโอกาสมากกว่าองค์กรอื่นที่ด้อยทักษะในการ
บริหารจัดการ และในส่วนของการปฏิบัตินั้นจะเป็นอย่างไรก็ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะนาองค์ความรู้
นั้นไปใช้ (Practice) ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์หรือไม่ (ธร สุนทรายุทธ,2553) ซึ่งการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการบริหารเชิงกรยุทธ์อย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การ
กาหนดกลยุทธ์ การดาเนินกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวจะต้องกระทาให้สอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงระบบและกระบวนการที่เรียกว่า“การวิเคราะห์ลูกโซ่
แห่งคุณค่า”เพื่อให้การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือการบริหารองค์กรที่สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์,2548 (อ้างถึงใน สมชาย พัทธเสน,2557)
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้น
ตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะศึกษาว่ามีกระบวนการในการ
บริหารจัดการชุมชนเชิงกลยุทธ์อย่างไร และมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาของชุมชนหรือวิเคราะห์ SWOT
ของชุมชนอย่างไร เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ชุมชนได้กาหนดไว้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ความคุ้มค่า
และยัง่ ยืนต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1.ชุมชนบ้านต้นตาลมีกระบวนการในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างไร
2.มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาของชุมชนหรือวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา SWOT ของชุมชนต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ของชุ ม ชนบ้ า นต้ น ตาล ต าบลบางนมโค
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3.เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการศึกษาโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึ ก โดยสัมภาษณ์ประชากรที่อยู่ในเขต
ชุมชน บ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบข้อมูล
รายละเอียด และประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์และอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ซึ่ งสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเนื่ องจากเป็ น การวิจัย ที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษา SWOT และแนวทางในการบริห ารจัดการรวมถึง
แผนพัฒนาของชุมชน
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งเลื อกใช้ร ะเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากจะทาให้ ส ามารถเข้า ใจได้
ละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของชุมชนได้อย่างเจาะลึกมีความต่อเนื่องของช่วงเวลา
สามารถนาตัวแปรทางด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาแปลความหมายได้
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
บุญเลิศ นครกัณฑ์ (2559) อธิบายว่าการบริหารจัดการ คือ ชุดของหน้าที่ต่างๆที่กาหนด
ทิศทางในการใช้ทรั พยากรทั้งหลายอย่า งมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลเพื่ อให้ บรรลุ เป้า หมาย
ขององค์กร รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกนัย
หนึ่งการบริหารจัดการ คือกระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการทางานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้
ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระบวนการบริหารจัดการเป็นกระบวนการทาง
สังคมโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ทางด้ า นโครงสร้ า ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลาดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา
2) ทางด้านหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สาเร็จเป้าหมาย
3) ทางด้านปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทาปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน
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ธร สุ น ทรายุ ท ธ (2553) อธิ ย ายว่ า ความหมายของการบริ ห ารจั ด การ หมายถึ ง การ
ดาเนินการให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการได้แก่
1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร 3. การบริหารงานบุคคล 4. การนา 5. การควบคุมการทางาน
ขจรวุฒิ น าศิริ กุล , 2548 (อ้างถึงใน จิตภินันท์ เจริญรุ่งเรือง, 2552) กล่ าวว่า เป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์กรเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ระดับคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2551) กล่าวว่า เหตุผลสาคัญที่องค์กรจาเป็นต้องมีกลยุทธ์ คือการ
สร้างความแตกต่างเพราะความแตกต่างจะทาให้เกิดความต้องการ เมื่อมีความต้องการมากขึ้น ก็
หมายความว่าโอกาสที่เราจะขายสินค้าและบริการของเราก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว หรือกล่าวได้ว่า
กลยุ ท ธ์ คื อ สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รไปถึ ง จุ ด หมายด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ต่ าแต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง และบรรลุ
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวดเร็วกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่าองค์กรที่เป็นคู่แข่ง
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556) กล่าวว่าจากการที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ
องค์การ พบว่านักวิชาการทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญๆ ประกอบด้วย Coulter (2008),
Jones & hill (2010), Wheelen & Hunger (2012), และ Rothaermel (2013) ได้ แ บ่ ง ระดั บ
กลยุทธ์ขององค์การโดยทั่วไปได้ 3 ระดับ ได้แก่
1.กลยุทธ์ระดับองค์การ เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุม และบ่งบอกถึงทิศทางการแข่งขันของ
องค์การว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด ควรเข้าหรือออกจากอุตสาหกรรมใด จะดาเนินงาน
อย่างไร และจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยงานอย่างไร โดยกลยุทธ์ระดับองค์การสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือกลยุทธ์การเจริญเติบโต กลยุทธ์ความคงที่ และกลยุทธ์การตัดทอน
2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในระดับหน่วยธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาตาแหน่งทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การในอุตสาหกรรม โดยกลยุทธ์
ระดับธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กลยุทธ์การแข่งขัน และกลยุทธ์ความร่วมมือ ซึ่ง
กลยุทธ์ความร่วมมืออาจก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงเรียกกลยุทธ์ระดับธุรกิจอีกชื่อ
หนึ่งว่า กลยุทธ์การแข่งขัน ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ความเป็นผู้นาด้านต้นทุน กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์การจากัดขอบเขตหรือกลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน
3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุ มถึงวิธีการในการแข่งขั นและ
ดาเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
ทั้งระดับองค์การและระดับธุรกิจ ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรองค์การให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นกล
ยุ ทธ์ร ะดับ หน้ าที่อาจเรี ย กอีกชื่อหนึ่งว่า กลยุทธ์การปฏิบัติการ เป็นกลยุทธ์ระยะสั้ นไม่เกิน 1 ปี
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และฝ่ายงานต่างๆจะพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่นกลยุทธ์ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผนและการจัดทากลยุทธ์
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556) ได้ให้ความหมายของการกาหนดกลยุทธ์ คือการจัดทาแผน
ระยะยาวเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ โอกาสและอุ ป สรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ ซึ่งการกาหนดกลยุทธ์
นั้นประกอบด้วย การกาหนดพันธกิจองค์การ การกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงที่ต้องการให้
บรรลุผลสาเร็จ การพัฒนากลยุทธ์ และการกาหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
(Wheelen & Hunger, 2012) องค์การที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานจะทาการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์องค์การอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแข่งขันของ
องค์การโดยนาแนวทางด้านการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และนาไปปฏิบัติ
การนาแผนและนโยบายเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
Pro.Dr.Lawrence แห่งวิทยาลัยธุรกิจ Wharton มาหาวิทยาลัย Pennsylvania (อ้างถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2554) ได้กล่าวว่า การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มี
ระเบียบแบบแผนหรือชุดของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ที่ผลักดันให้องค์การสามารถ
ใช้กลยุทธ์ที่ได้กาหนดขึ้นมาขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งหากปราศจากแนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์ที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วย่อมไม่สามารถที่จะนาพาองค์การไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ และในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผู้บ ริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนก็
จะต้องมีความมุ่งมั่น และมีพันธะผูกพัน รวมถึงมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
ที่มุ่งไปสู่การดาเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนบ้ า นต้ น ตาล
ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พบว่า กลุ่มผู้นาชุมชน นั้นมีการให้สัมภาษณ์
ถึงเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของชุมชนบ้านต้นตาลที่เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน คือ มีการทา
SWOTชุมชน เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของชุมชน และนาไปกาหนดกลยุทธ์ที่จะนามาใช้ในการบริหาร
ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อชุมชนในระยะยาวและมั่นคง และได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกลยุทธ์สาคัญ
ของชุมชนที่มีการมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือกลยุทธ์ด้านสังคม
และการแก้ไขปัญหา และด้านคุณภาพชีวิตตามลาดับ รวมถึงการหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของชุมชน
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1. SWOT ของชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.จุดแข็ง ประชาชนภายในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านเกณฑ์ จ.ป.ฐ. ทุกตัวชี้วัด มีความรู้
ความสามารถทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีอาชีพที่หลากหลาย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีพื้นที่ทางการเกษตร
เป็นจานวนมากและมีแหล่งน้าที่เพียงพอต่อการเกษตร บริเวณข้างเคียงมีโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
รองรับคนในชุมชนที่ไม่สามารถเดินทางไปทางานหรือประกอบอาชีพไกลบ้านได้ และมีผู้นาชุมชน
ที่เข้มแข็ง เข้าถึงและเอาใจใส่ประชาชน และมีศักยภาพในการเป็นผู้นา
2.จุดอ่อน มีจุดอ่อนในเรื่องของปัญหาหนี้สิน ความไม่สามัคคีกัน ไม่ให้ความร่วมมือ
ใน
กิจกรรมของชุมชน และมีประชากรแฝงจานวนมากเนื่องจากมาทางานในโรงงานอุสาหกรรมเข้ามาพัก
อาศัยภายในชุมชนจานวนมาก
3.โอกาส มีสถานที่สาคัญหน้าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น
วัดมารวิชัย ตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฟาร์มไก่ชน ชนะชัยฟาร์ม มีบริเ วณริมสองฝั่งคลอง
ที่หน้าท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการสร้างรายได้และเป็นการพึ่งตนเอง
4.อุปสรรค มีประชากรแฝงจานวนมากยากต่อการดูแลทาให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายา
เสพติด การก่ออาชญากรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่ข องประเทศทาให้ เ กิดปัญหาหนี้ สิ น
ครัวเรือน และปัญหาทางด้านการมีจิตสาธารณะและการให้ความร่วมมือของประชาชนที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆภายในชุมชน และแหล่งเงินทุน และงบประมาณใน
การพัฒนาที่ล่าช้าจึงเป็นอุปสรรคที่สาคัญในการบริหารจัดการของชุมชน
2. การบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ของชุ ม ชนบ้ า นต้ น ตาล ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์หลักที่สาคัญๆ 3 ด้านดังนี้
1.กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ
2.กลยุทธ์ด้านสังคมและการแก้ไขปัญหา
3.กลยุทธ์ด้านคุณภาพชีวิต
3. แนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องชุ ม ชนบ้ า นต้ น ตาลบ้ า นต้ น ตาล
ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มผู้นาชุมชนได้มีการกระจายอานาจและแบ่งหน้าที่กันตามกระบวนการของการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อคอยสังเกต/ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ภ ายใน
ชุมชน เพื่อหาข้อบกพร่องจากการดาเนินงานนั้นๆ แล้วจึงนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
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จัดการเชิงกลยุทธ์ของชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นาชุมชนและประชาชนที่จะร่วมกันคิด
และเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการดาเนินงาน โดยทาการประชาคมเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นเอก
ฉันท์และไม่กระทบต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เป็น หลัก และจัดทาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อยอด สอดคล้องกับบริบท
ชองชุมชน และสภาพแวดล้อมโดยรวมอย่างเป็นระยะเพื่อไม่ให้รูปแบบของการบริหารจัดการเชิง
กลยุทธ์ของชมชนนั้นล้าสมัยมากเกินไป
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนบ้ า นต้ น ตาล
ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผู้วิจัยได้อภิปรายผลไว้ดังนี้
1. SWOT ของชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมแล้วชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการทา
SWOT ในชุ ม ชนโดยแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละใช้ ห ลั ก 7S เป็ น หลั ก ส าคั ญ ในการวิ เ คราะห์ คื อ
วิเคราะห์จากโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ ระบบ ลักษณะแบบแผน ทีมงาน/ประชาชนในชุมชน ทักษะ
ความสามารถ และค่านิยมร่วมกันของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
(2554) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง หลั ก การและขั้ น ตอนของ SWOT ไว้ ว่ า ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ อธิ บ าย
หลักการของ SWOT ให้ทุกคนในกลุ่มได้เข้าใจ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของหลักการนี้
2. การบริ ห ารจั ดการเชิงกลยุทธ์ ของชุมชนบ้านต้นตาล ต าบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกระบวนการบริหารจัดการแบบการกระจายอานาจโดยผู้ใหญ่บ้านได้แบ่ง
ชุมชนเป็นคุ้มจานวน 6 คุ้ม และจัดตั้งหัวหน้าคุ้มที่จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคุ้มของตน กระจาย
ข้อมูลข่าวสาร สังเกตข้อบกพร้องในการบริหารจัดการชุมชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่ อ ที่ จ ะสะดวกต่ อ การบริ ห ารจั ด การภายในชุม ชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และตรงต่ อ ความต้อ งการของ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและ
พั ฒ นา ทั้ ง นี้ ชุ ม ชนได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ ส าคั ญ ๆ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสังคมและการแก้ไขปัญหา และด้านคุณภาพชีวิตตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ธร สุนทรายุทธ
(2553) ได้อธิบายการบริหารจัดการไว้ว่าเป็นการดาเนินงานให้สาเร็จตามเป้าหมาย โดยกระบวนการ
ในการวางแผน การจั ด องค์ ก ร การบริ ห ารงานบุ ค คล การน า และการควบคุ ม การท า งาน
และสอดคลองกับ ขจรวุฒิ นาศิริกุล(2548) อธิบายว่า เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดาเนิ น งานขององค์กรเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
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3.แนวทางพัฒนาการบริห ารจัดการเชิงกลยุทธ์ของชุมชนบ้านต้นตาล ตาบลบางนมโค
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการวางโครงสร้างชุมชน โดยกลุ่มผู้นาชุมชนแบ่งหน้าที่กันใน
การบริหารจัดการ เพื่อคอยสังเกตการณ์หรือประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารเชิงกลยุทธ์
และหาข้อบกพร่องจากการดาเนินงานนั้นๆ แล้วนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
เชิงกลยุ ทธ์ของชุมชน โดยอาศัย การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนที่จะร่ว มกัน ออกความคิ ดเห็ น และ
เสนอแนะ แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ โดยจัดการประชาคมเพื่อหาข้อสรุปที่ไม่กระทบต่อฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด แต่ยังคงมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น
เป็ น หลั ก และจั ด ท าแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ ยอด สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทชองชุ ม ช น
และสภาพแวดล้ อ มโดยรวมอยู่ เ สมอ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บุ ญ เลิ ศ นครกั ณ ฑ์ ( 2559) ได้ ก ล่ า วว่ า
การบริหารจัดการ คือ การทางาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยผู้ร่วมปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทั้งในด้านโครงสร้ าง ด้านหน้ าที่ และด้านการปฏิบัติงาน นาไปสู่ การเกิดผลสั มฤทธิ์ของงานตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้ใหญ่บ้านควรนาหลักการวิเคราะห์ SWOT มาใช้เพื่อจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านประจาปี
2. ผู้ ใ หญ่ บ้ า นควรออกนโยบายให้ น าหลั ก การบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ ข้ า มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
1. ผู้ ใ หญ่ บ้ า นจั ด โครงการอบรมการใช้ SWOT ในการท างานให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ น าชมชน
แต่ละคุ้มภายในชุมชน
2. ออกกฎ ระเบียบของหมู่บ้าน และปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ศึกษาการจัดทาวิจัยในการเก็บข้อมูลแบบเชิงปริมาณเพื่อให้ได้คาตอบที่ครอบคลุม
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ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี
CHANGES AND DEVELOPMENTS IN THE MUSIC HISTORY, INDUSTRY AND BUSINESS
IN THAILAND
มณเฑียร รุ่งหิรัญ1, วรนาฏ อินถารต2, และกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัด ปทุมธานี

บทคัดย่อ
ดนตรีอเมริกา เป็นรากฐานของดนตรีป๊อปปูล่าร์ที่มีรากฐานมายาวนาน จุดเปลี่ยนสาคัญคือ
สงครามโลกครั้ งที่ 2 ซึ่งทาให้ นั กดนตรีไปเป็นทหารและถูกส่ งไปทาศึก สงครามยังที่ต่างๆรวมทั้ง
ประเทศไทย
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แคมป์ทหารจีไอเข้ามาตั้งในประเทศไทยเมื่อปี ปี 2510 จึง
ทาให้เพลงจะฝั่งตะวัน ตก เข้ามามีอิทธิพลกับการฟังของคนไทยวงดนตรีในประเทศไทยนั้นได้รับ
อิทธิพลจากวงดนตรีต่างประเทศ อาทิเช่น วงเดอะ บิทเทิล และ เอลวิส เพรสลีย์ ความนิยมวงดนตรี
ในอดีตนั้นเริ่มจาก การออกผลงานเพลงในรูปแบบเทปคาสเซ็ท การแสดงดนตรีที่คนดู คนฟัง นิยมดู
การแสดงคอนเสิร์ตในลักษณะฟรีคอนเสิร์ต เช่น รายการโลกดนตรี ซึ่งแตกต่างจากการฟังเพลงใน
ปัจจุบันที่ความสาเร็จสามารถวัดได้จาก ยอดวิวในยูทูป ศิลปินหรือวงดนตรีที่ประสบความสาเร็จไม่
จาเป็นต้องสังกัดค่ายเพลงที่มีขนาดใหญ่อีกต่อไป
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจดนตรีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผล
ถึงการฟังเพลง คุณภาพของเพลง การเลือกซื้ อเพลง ดังนั้นภาพอุตสาหกรรมดนตรีที่สามารถปรับตัว
ให้ทันและตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ จะสามารถอยู่รอดได้ ค่ายเพลงที่
ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลงหรือลงทุกทาธุรกิจอื่น
คาสาคัญ
พัฒนาการทางดนตรี , ดนตรีป๊อปปูลาร์ , อุตสาหกรรมดนตรี , ธุรกิจดนตรี ,
เทคโนโลยีดนตรี
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บทนา
ใน ค.ศ. 1930 ดนตรีในยุคนั้นเรียกดนตรีสวิงแบบตะวันตก (Western Swing) เป็นแนวดนตรี
ที่มีความผสมผสานระหว่างดนตรีคันทรีย์และดนตรีอเมริกา เครื่องดนตรีในวงจะประกอบด้วย กลอง
ชุด แบนโจ ดับเบิลเบส เปียโน ทรัมเป็ท คลาริเน๊ต และช่วงกลาง ค.ศ. 1930 มาร่วมเล่นด้วยกัน การ
บรรเลงไม่ต่างอะไรกับดนตรีคันทรีย์มานัก มีเพียงการเรียบเรียงดนตรีที่มีอิสระมากขึ้น โดยนาวิธีคิด
แบบดนตรีแจ๊สเข้ามาร่วม ศิลปินที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Bob wills and his Texas Playboys,
Milton Brown and his Brownies เป็นต้น โดยมีโรงงานผลิตแผ่นเสียงชื่อ Decca, RCA Victor และ
Columbia เพื่อเผยแพร่บทเพลงของศิลปิน (Gann, 2000: 28-30)

วง Bob wills and his Texas Playboys
ที่มา: www.nts.live/artists/28366-bob-wills-his-texas-playboys

วง Milton Brown and his Brownies
ที่มา: www. http://thompsonian.info/brownies.html
ใน ค.ศ. 1939 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 นักดนตรีจานวนมากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร เพื่อ
ช่วยทาสงครามจึงทาให้ดนตรีสวิงแบบตะวันตกได้หยุดพัฒนา แต่กลับมีดนตรีดนตรีรูปแบบใหม่ถือ
กาเนิดขึ้นทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย โดยใช้ชื่อว่า West Coast เป็นดนตรีของชาวไร่ชาวนาที่ต้อง
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ทางานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อผลิตอาหารเพื่อส่งไปแนวหน้า นอกจากนี้ก็มีบางส่วนต้องไปต่อเรือ
ผลิตอาวุธ การดาเนินชีวิตของพวกเค้าถูกจากัดและถูกควบคุม ชาวไร่ชาวนาเมื่อถึงเวลาพักผ่อนพวก
เค้าจะมีการร้องราทาเพลงผ่อนคลายจากสภาวะสงคราม ในระหว่างสงครามโรงงานผลิตแผ่นเสียงชื่อ
Decca, RCA Victor และ Columbia ได้กลั บมาผลิ ตแผ่ นเสี ยงอีกครั้งแต่ดนตรี ส วิงแบบตะวัน ตก
(Western Swing) ก็ไม่ได้รับความนิยมแต่ดนตรีรูปแบบ West Coast ยังได้รับความนิยมมากขึ้น
ในยุคสมัยของเพลงบลูส์ ภายหลังสงครามสงบลงดนตรีรูปแบบบลูส์ดั้งเดิมไม่เป็นที่นิยมของ
นักดนตรีที่จ ะน ากลั บ มาเล่ นมากนัก นักดนตรีส่วนใหญ่จะเล่นเพลงบลูส์ ที่พัฒ นาไปจากเดิม เช่น
เครื่องดนตรีในวงจะมีการนากีตาร์ ดับเบิลเบส กลองชุด อาจจะมีฮาร์โ มนิกาเพื่อให้ดนตรีมาความ
น่าสนใจมากขึ้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวงดังกล่าวนับได้ว่าเป็นบรรทัดฐานให้เกิดนักดนตรีแนวบลูส์
ในสมั ย ต่ อ มา เช่ น Leroy Carr บทเพลง Blues Before Sunrise และ Mean Mistreater Mama
เป็นต้น ต่อมาศูนย์กลางของดนตรี บลูส์อยู่มีชิคาโก เพราะที่นั่นมี การรวมตัวของนักดนตรีแนวบลูส์
จานวนมาก รวมทั้งทางการตลาดก็ได้รับความนิยมมากผู้คนส่วนใหญ่เรียกว่า ชิคาโก บลูส์ (Chicago
Blues) ศิลปินที่สาคัญ ได้แก่ Robert Johnson ผลงานของเค้าเป็นดนตรี บลูส์รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็น
ต้นแบบเพลงให้กลุ่มชิคาโก บลูส์ และนักดนตรีบลูส์ในอังกฤษ

เลรอย คาร์ (Leroy Carr)
ทีม่ า: https://en.wikipedia.org/wiki/Leroy_Carr
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โรเบิร์ต จอห์นสัน (Robert Johnson)
ทีม่ า: https://2th.me/a/library/f7/138544
ใน ค.ศ. 1940 – 1950 แฮงค์ วิ ล เลี่ ย มส์ (Hank Williams) มี นั ก ร้ อ งนั ก แต่ ง เพลงที่ มี
ชื่อเสียง เป็นผู้บุกเบิกดนตรีคันทรีย์ บลูส์ของคนผิวขาว เป็นการนาดนตรีทั้งสองแนวมาผสมผสานกัน
อย่างลงตัว ฟังง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะ บทเพลงที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Honkytonk Blues, I’m
so lone some I could cry, There’ll be no teardrops เป็นต้น

แฮงค์ วิลเลี่ยมส์ (Hank Williams)
ที่มา: www.rollingstone.com/music/music-lists/hank-williams-five-mosthaunting- performances-160330/
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ในช่วงปลาย ค.ศ. 1940 - 1950 ดนตรีรูปแบบคันทรีย์ บลูส์แบบดังเดิมกลับมาได้รับความ
นิยมอีกครั้ง เครื่องดนตรีไม่นิยมใช้เครื่องไฟฟ้า ในวงประกอบด้วย ไวโอลิน แบนโจ กีตาร์ ดับเบิลเบส
แมนโดริน ศิลปินที่ได้ความนิยม คือ บิล มอนโร (Bill Monroe) ซึ่งเล่นแมนโดรินและนักร้องเสียง
ร้องของเค้าเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า Mountain-high tenor เป็นการร้องเสียงสูงที่เป็นเทคนิคเฉพาะ
ต่อมากลายเป็ น ต้น แบบการร้ องแบบร็อคแอนด์โ รล วงดนตรีที่เป็นต้นแบบของการเล่ นและร้ อ ง
รูปแบบร็อคแอนด์โรล คือ วงThe Everly Brothers (Miller & Cokrell 1991: 259-260)

บิล มอนโร (Bill Monroe)
ที่มา: https://www.npr.org/2011/09/12/140366232/bill-monroe-celebrating-thefather-of-bluegrass-at-100

วง ดิ เอเวอร์ลี บราเธอร์
ที่มา: https://www.discogs.com/artist/145071-Everly-Brothers
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พัฒนาการดนตรีป๊อปปูลาร์สู่ประเทศไทย
ปัจจุบันการฟังเพลงมีทิศทางที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนอย่างมากมาย เราสามารถฟังเพลงได้
ผ่าน youtube ความนิยม หรือ ไม่ได้รับความนิยม ถูกนับจากจานวนยอดวิว หรือ ยอดผู้เข้าชม ซึ่ง
กลายเป็นตัวตัดสินความสาเร็จของบทเพลง แต่แท้จริงแล้ววิวัฒนาการของเพลงไทยในอดีตนั้นมีความ
เป็นมาที่ยาวนาน วงดนตรีในอดีตหลายๆวง มีส่วนต่อพัฒนาการของวงการดนตรีที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
วงดนตรีในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากวงดนตรีต่างประเทศ อาทิเช่น วงเดอะ บิทเทิล,
วงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเกาะอังกฤษ วงเดอะชาโดว์ ของ คลิฟ ริชาร์ด และ ซุเปอร์สตาร์ราชา
เพลงป๊อปและ ร๊อคแอนด์โรล์ เอลวิส เพรสลีย์ เป็นต้น วงดนตรีเหล่านี้จัดเป็นต้นแบบของการผสมวง
ดนตรีในแบบใหม่ ที่ใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้น คือ กีตาร์2 เบส 1 กลอง 1 กลายเป็นรูปแบบของวง สตริง
คอมโบ ขึ้นมา
ในประมาณปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ.1969) วงดนตรีดิอิมพอสสิเบิล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดวงสตริงคอมโบแห่งประเทศไทยถึง 3 ปีซ้อน สมาชิกคนสาคัญ เศรษฐา ศิระฉายา เด็กรุ่นใหม่
คงเคยได้ยินได้ฟังเสียงของเขาจากการเป็นพิธีกรรายการ อคาเดมี่ แฟนเทเชีย อันโด่งดัง วงดิอิมพอสสิ
เบิล มีเพลงที่ประสบความสาเร็จอย่างมากมาย เช่น เพลงเป็นไปไม่ได้ ,ไหนว่าจะจา, ไอ้รัก เป็นต้น
วงดิอิม นั้นถือเป็นวงดนตรีวงแรกที่ทาผลงานเพลงไทย โดยเฉพาะเพลงประกอบภาพยนตร์มากกว่า
50 เรื่อง เรียกได้ว่าหนังไทยในยุคนั้นจะใช้บริการวง ดิอิม เกือบทุกเรื่อง

วงดิอิมพอสสิเบิล
ที่มา: http://phayaoloveyou.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
วงดนตรีที่ต้องกล่าวถึงเป็นลาดับต่อมาคือ วงชาตรี วงชาตรีนั้นเริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี
พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) วงนี้มีเพลงดีและถูกใจคนฟังในยุคนั้น เพลง จากไปลอนดอน เป็นเพลงเด่น
ในอัลบั้มชุดแรก แต่ที่เด็กรุ่นใหม่ๆ น่าจะรู้จักกันดี คือเพลง แฟนฉัน ที่ถูกนามาทาเป็นภาพยนตร์เรื่อง
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แฟนฉัน และมีการนาเพลงนี้มาทาใหม่ โดยวง เอบี นอร์มอล วงชาตรีนั้นแนวดนตรี จะเป็นลักษณะที่
เรียกว่า แนวโฟล์คซอง
หลังจากวงชาตรีประมาณปี 2519 (ค.ศ.1976) วงแกรนด์เอ็กซ์ เริ่มตั้งวง แต่ทั้ง วงแกรนด์
เอ็กซ์ และวงชาตรี ก็ถือเป็นวงดนตรีในช่วงยุค 70 ปลายๆ แต่วงแกรนด์เอ็กซ์ในช่วงแรกนั้นเพลงส่วน
ใหญ่จะนิยมนาเพลงอมตะ ในอดีตมาทาดนตรีใหม่ แต่เพลงที่ประสบความสาเร็จมากๆของวงนี้ กลับ
เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่ 12 คืออัลบั้ม เพชร ในปี พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) มีเพลงที่ได้รับความนิยม
อย่างมาก คือ เพลงเพียงสบตา และ เพลง รักในซีเมเจอร์ ที่ถูกนามาทาใหม่ในหลายยุคหลายสมัย
ต่อมา บุคลากรทางดนตรีของแกรนด์เอ็กซ์นั้นถือว่ามีฝีมือมาก เช่น นคร เวชสุภาพร หัวหน้าวง , ดนุ
พล แก้วกาญจน์ นักร้องนาอีกคนของวง ที่ตอนหลังหันไปออกอัลบั้มเดี่ยวของตนเอง และถือว่า เป็น
นักร้องที่ประสบความสาเร็จที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย ถ้าเปรียบเทียบก็คงประมาณ พี่ เบิร์ด ธงไชย
เลยทีเดียว ในยุคของแกรนด์เอ็กซ์ เป็นยุคสตริงคอมโบที่มีวงดังๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น รอยัลสไปรท์ ,
แมคอินทอช, ดอน สอนระเบียบ ยุคนี้จะเริ่มมีการเชื่อมต่อของดนตรีในปลายยุค 70 –ต้นยุค80 ค่าย
เพลงที่มีอิทธิพลมากที่สุด มีศิลปินในสังกัดเยอะที่สุดในช่วงนั้น คือค่าย นิธิทัศน์ โปรโมชั่น เราอาจ
เรียกยุคนี้ว่า เป็น ยุคนิธิทัศน์ก็ได้

วงแกรนด์เอ็กซ์
ที่มา: http://www.2020.co.th/dundara/article/45
โดยสรุปคือ วงสตริงไทยที่โดดเด่นที่สุดในช่วงแรก ยุคปลาย 60 ถึงช่วงยุค ต้น 80 มีทงั้ หมด
3 วง คือ วงดิอิมพอสสิเบิล, วงชาตรี และ วงแกรนด์เอ็กซ์ พอจะเรียกได้ว่า ยุคสตริงคอมโบ
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ยุคต่อมานั้นต้นยุค 80 จนถึงปลาย เป็นยุค อาร์เอสซาวด์ มีวงอย่าง คีรีบูน ,ฟรุ๊ตตี้, เรน
โบว์ เป็นต้น มีเพลงดังๆ อย่าง รอวันฉันรักเธอ, ดั่งนกเจ็บ ,ความในใจ เป็นต้น ถือได้ว่า เป็นยุคที่
วัยรุ่นไทยคลั่งไคล้ในการดูคอนสิร์ต อย่างมาก และรายการซึ่งเป็นรายการแสดงสดทางดนตรี ชื่อว่า
รายการโลกดนตรี ได้ถือกาเนิดในปี 2526 ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 5 ถือว่าเป็นรายการที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูง และเป็นเหมือนความฝันของศิลปินทุกคน ที่เมื่อมีชื่อเสียงก็ต้องการไปเล่นคอน
สิร์ตที่ ลานโลกดนตรี ในยุคอาร์เอส ซาวด์ นั้นจะเห็นว่า บริษัทนิยมที่จะปั้นนักร้องชายเป็นหลัก
เพราะด้วยความที่แฟนเพลงเป็นกลุ่มสาวๆเป็นส่วนใหญ่
ในปีพ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) วงดนตรีที่ต้องกล่าวถึงคือ วง สาว สาว สาว อัลบั้มประตูใจ
ประสบความสาเร็จอย่างมากมาย ภายใต้การดูแลของค่าย รถไฟดนตรี วงนี้สามารถทายอดขายอัลบั้ม
ได้ถึง 3 แสนม้วน ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ของวงการเพลงในยุคนั้นทีเดียว ในปีต่อมา 2527 สาวๆตอก
ย้าความดัง อัลบั้มชุด เป็นแฟนฉันได้ สามารถทายอดขายได้ 4 แสนม้วน ในปี2526-2527 จึงถือเป็น
ปีแห่งความสาเร็จของวง สาว สาว สาว ภาพลักษณ์ของศิลปินสาว 3 คน ที่สดใส และเพลงที่
เหมาะสมกับยุคสมัย จึงทาให้สาว สาว สาว คือศิลปินหญิงล้วนที่ประสบความสาเร็จอย่างมากมาย ไม่
แพ้ศิลปินชายในสมัยนั้น

วง สาว สาว สาว
ที่มา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9570000134904
ในปีพ.ศ.2529(1ค.ศ.1986) ศิลปินชายที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงไทย ได้ถือกาเนิด
ขึ้น เขาคนนั้นคือ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ กับ อัลบั้มชุดแรก หาดทราย สายลม สองเรา ได้รับความ
นิยมอย่างสูง แต่อัลบั้มที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดของ เบิร์ด ธงไชย ในยุคนั้น คือในปีพ.ศ.2533(
ค.ศ.1990) อัลบั้มชุด บูมเมอแรง ทายอดขายได้มากกว่า 2 ล้านตลับ เพลง บูมเมอแรง และ เพลงคู่
กัด ได้รับความนิยม แบบ ฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงปลาย 80 ต่อถึงต้นยุค 90 อาจเรียก
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ได้ว่าเป็นยุคทองของค่าย แกรมมี่ ที่มีศิลปินดังๆมากมาย อาทิ นันทิดา แก้วบัวสาย ศิลปินหญิงที่ถือ
เป็นซุเปอร์สตาร์ฝ่ายหญิงเช่นกัน มีเพลงเด่นๆ อย่าง ขอมือเธอหน่อย วิมานดิน เป็นต้น และยังมี
ศิลปินอีกหลายคนเกิดในยุนั้น คือ ใหม่ เจริญปุระ และ คริสตืน่า อากีลาร์ ที่ทายอดขายอัลบั้มได้สูง
เป็นหลักล้าน

ธงไชย แมคอินไตย์
ที่มา: https://picpost.postjung.com/250179.html
แต่หากพูดถึงวงดนตรี ก็นับได้ว่าเป็นยุคทองของค่าย แกรมมี่ ในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987)
พี่น้องที่ชื่อ อัสนี วสันต์ ได้ออกอัลบั้มกับแกรมมี่ ในชื่ออัลบั้ม ผักชีโรยหน้า ถือว่ าเป็นเรื่องใหม่ๆใน
สมัยนั้นนะ ที่นาชื่อผัก มาตั้งเป็นชื่ออัลบั้ม แล้วก็ประสบความสาเร็จอย่างมาก เพลงก็เคยสัญญา เป็น
เพลงที่ถูกพูดถึงมากมาย ว่ากันว่า อัสนี วสันต์ เป็นนักร้องที่ทายอดขายอัลบั้มรวมกันได้มากที่สุดใน
ประเทศไทยเลยนะ ที่สาคัญมีเพลงดังๆมากมาย เช่น ยิ นยอม ,ได้อย่างเสียอย่าง, เธอปันใจ, รักเธอ
เสมอ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝีมือการเขียนคาร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงที่
อยู่คู่กับแกรมมี่มาตั้งแต่เริ่มต้น และประสบความสาเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย
ในช่วงรอยต่อของยุคปลาย 80 ต่อ ต้นยุค 90 วงดนตรีที่ประสบความสาเร็จที่ต้องกล่าวถึง
คือ วงไมโคร และ นูโว ที่ถือเป็นวงดนตรีซึ่งเป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้น ถ้านึกถึงเพลงดังๆของทั้งสองวง
นี้มากมายและส่วนใหญ๋ก็ยังเป็นงานเขียนของ พี่ดี้ นิติพงษ์ ยกตัวอย่างเช่น ไมโคร ก็จะมีเพลง เอาไป
เลย, ใจโทรมๆ, บอกมาคาเดียว, รักปอนปอน เป็นต้น ส่วน นูโว นั้นก็ยังเป็น ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค เป็น
ผู้เขียนคาร้องเช่นเดิม อาทิเช่น เพลง สุดสุดไปเลย, ลืมไปไม่รักกัน, นิยามรัก เป็นต้น
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ในต้นยุค 90 คือประมาณปี พ.ศ.2534 (ค.ศ. 1991) ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ศิลปินชายที่ประสบ
ความสาเร็จมากที่สุดแห่งยุค ซึ่งมาในแนวป๊อปแดนซ์ ผสมกับสไตล์แร๊พ ที่ในตอนนั้นถือว่าเพิ่งเข้ามา
ในเมืองไทย อัลบั้ม ทัช ธันเดอร์ ทาให้ทัช ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของวัยรุ่นในยุคนั้น พร้อมกับการทา
ให้ค่ายอาร์เอส โปรโมชั่น เป็นผู้นาด้านตลาดวัยรุ่นในช่วงนั้น ทัช นั้นมีเพลงโด่งดังมากมาย เช่น มา
เพื่อลา, เท้าไฟ, ไม่มีที่ไป เป็นต้น แต่หากพูดถึงทัช ทางฝั่งแกรมมี่ก็ไม่น้อยหน้าด้วยศิลปินที่ออกมาใน
ปีเดียวกัน คือ เจ เจตริน วรรธนะสิน เรียกว่ามาในแนวเพลงที่ใกล้เคียงกับ ทัช เป็นคู่แข่งกันก็ว่าได้
เพลงที่โด่งดังก็เช่น ฝากเลี้ยง, กองไว้ , คาใจ เป็นต้น สิ่ง ที่ชัดเจนในยุคนี้คือ นักร้องชายหน้าตาดี
กลายเป็นจุดขายที่ทาให้วัยรุ่นชื่นชอบ และก็นามาสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านตลาดเพลงวัยรุ่นในเวลา
ต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ. 25235 (ค.ศ.1992) มอส ปฏิภาณ เป็นศิลปินที่ต้องกล่าวถึง อัลบั้มชุดแรก
มอส เอ้อเฮอ ทายอดขายได้กว่า 1.5ล้านตลั บ กว่า ล้านห้าแสนม้วนเลยทีเดียว ความสาเร็จของมอส
เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของ วงการเพลงไทยในช่วงนั้น เพราะกลายเป็นว่า ศิลปินในยุคใหม่ต้องมากับท่า
เต้นง่ายๆที่เป็นเอกลักษณ์ และหน้าตาต้องหล่อเหลาเอาการ แต่ในเมื่อแกรมมี่มีมอส อาร์เอส ก็ไม่
น้อยหน้า ศิลปิน เต๋า สมชาย กับ อัลบั้มแรก เต๋า หัวโจก ในปี พ.ศ. 2536 ( ค.ศ.1994) ความโด่งดัง
ของเต๋า นั้นได้ทาให้ อาร์เอสเป็นผู้นาทางการตลาดเพลงวัยรุ่น เราอาจเรียกยุคนี้ว่า ยุค Teen idol มี
ศิลปินดังๆตามมามากมาย อาทิเช่นนุ๊ก สุทธิดา ดังมากกับ ท่าเต้นในเพลงถอนสายบัว วง บอย
สเก๊าท์ เพลง ปอดปอด ท่าเต้นก็ดังมาก และอีกมากมาย เช่น ลิฟท์กับออย แร๊ฟเตอร์ และอื่นๆ
เป็นยุคที่กระแสเพลง แดนซ์ เข้ามาทาให้วัยรุ่นไทยคลั่งไคล้อย่างที่สุด
แต่ศิลปินที่ต้องพูดถึงอย่างที่สุด คือ อมิตา ทาทา ยัง ออกอัลบั้มแรกในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ.
1996) อัลบั้มนี้ทายอดขายสูงถึง 1 ล้านตลับภายในเวลาไม่กี่เดือน มีเพลงดังๆเช่น พรุ่งนี้ไม่สาย,
รบกวนมารักกัน, โอ๊ะโอ๊ย เป็นต้น จนต้องมีอัลบั้มพิเศษตามมาคือ การเอาเพลงเก่ามาทาในแบบใหม่
และเพิ่มเพลงใหม่เข้าไป คือเพลง ฉันรักเธอ และเพลงนี้ก็ทาให้อัลบั้มนี้ประสบความสาเร็จเช่นกัน
เพราะทายอดขายได้เกิน 1ล้านตลับ ศิลปินหญิงน้อยคนที่จะประสบความสาเร็จ แต่ทาทา นั้นเป็น
หนึ่งในข้อยกเว้นในยุคที่ วัยรุ่นไทยคลั่งไคล้ศิลปินชายหน้าตาดี แต่ความสามารถในการร้องอาจไม่ดี
นัก แต่ทาทา นั้นเป็นตัวแทนของศิลปินหญิงที่ ร้องดี เต้นดี เรียกว่ามาด้วยความสามารถที่น่าชื่นชม
จะเห็นได้ว่ายุคตั้งแต่ ปลาย80-90 เพลงไทยนั้นเฟื่องฟูมากและมีศิลปินที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งยุค
สมัย และสามารถขายงานได้มากมายเป็นล้านชุด ที่ขายได้ไม่ถึ งล้านก็ 7-8 แสนม้วน ในที่นี้คือม้วน
เทป บางครั้งเรียกม้วน บางครั้งเรียกตลับเพราะ มันจะมีตลับใส่เทปมาด้วย แล้วก็มีปกอัลบั้มใส่มาด้วย
แต่ในช่วงเดียวกันนั้นประมาณปี 2537 (1995) วง โมเดิร์นด๊อก กับดนตรีทางเลือก หรือ
เรียกแนวทางนี้ว่า อัลเทอร์เนทีฟ วง โมเดิร์นด๊อก สามารถทายอดขายได้มากกว่า 5 แสนตลับ ในช่วง
ปี 2537-2541 คือประมาณ 1995-1999 เป็นช่วงของดนตรีแนวนี้ มีศิลปินที่เป็นตัวชูโรงอย่าง ป้าง
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นครินทร์ , สไมล์ บัฟฟาโล่, เดอะมัส, ออดี้, แบล็คเฮด และ อิ๊มพ์ เป็นต้น ความสาเร็จของดนตรีแนว
นี้ทาให้เกิดค่ายเพลงขึ้น มามากมาย ไม่จากัดแค่ แกรมมี่ อาร์เอส เหมือนเช่นในอดีต มีค่ายเพลง
เกิดขึ้นกว่า 50 ค่ายเกิดขึ้นถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของวงดนตรีบ้านเราทีเดียว แต่หลังจากปี 2540 เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปะเทศไทยทาให้ค่ายเพลงต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดต้องล้มหายตายจากไป
แต่ประมาณปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1997) วงโลโซ ถือว่าประสบความสาเร็จมาก เพลงอย่าง ไม่ต้องห่วง
ฉัน, คุณเธอ ทาให้ยอดขายในอัลบั้ม โลโซ ไซตี้ ขายได้มากกว่า 1 ล้านตลับ และอัลบั้มต่อมา ก็ขายได้
มากมาย ถือได้ว่าเป็น วงเดนตรีที่มียอดขายสูงที่สุดในปะเทศไทยวงหนึ่ง เพลงอย่าง ใจสั่งมา ซมซาน
ถือเป็นเพลงยอดนิยมจนถึงปัจจุบัน
แต่ในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) อาร์เอสโปรโมชั่นได้สร้างศิลปินชื่อ ดีทูบี น่าจะเรียกว่า ยุค
บอยแบนด์ เพราะอัลบั้มดังกล่าวประสบความสาเร็จขายได้เกิน 1 ล้านตลับเช่นกัน แต่การช่วงชิง
กระแสของสองค่ายใหญ่ยังไม่เปลี่ ยนแปลง แกรมมี่ กลั บได้ศิล ปินหญิงที่เป็นตัวแทนแห่งยุค อย่ าง
ปาล์มมี่ ศิลปินหญิงมาดเซอร์ แต่ก็สวยมาพร้อมกับความสามารถในการร้องเพลงและท่าทางที่มี
เอกลักษณ์ท่าเต้นในเพลง อยากจะร้องดังๆ และการแต่งตัวสไตล์ยิปซี ทาให้อัลบั้มของปาล์มมี่ประสบ
ความสาเร็จอย่างมากมาย ในปีต่อมาคือ 2545 อัลบั้มรับแขกของ เบิร์ด ธงไชย โด่งดังมาก ด้วย
ยอดขายกว่า 5 ล้านชุด เรียกได้ว่าเป็นศิลปินชายที่ทายอดขายได้สูงสุด
แต่หลังจากนั้นวงการเพลงไทยนั้นไม่ค่อยมีศิลปินที่เรียกว่าเป็นตัวแทนแห่งยุค วัฒนธรรม
การฟังเพลงที่เปลี่ยนไป การเข้ามามีบทบาทของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ MP3 ทาให้เพลงไทย
ถูกละเมิดลิขสิทธิ์อย่างหนัก ยอดขายเพลงนั้นตกลงอย่างน่าใจหายศิลปินที่ขายได้สูงสุดในยุคต่อๆมา
นั้นไม่มีใครขายได้ถึง 1 ล้านอีกเลยแล้วศิลปินหรือวงดนตรีวงไหนละที่พอจะกล่าวถึงในยุคใหม่ได้บ้าง
ก็มี อาทิ วงบอดี้สแลม, วงบิ๊กแอส, วงโปเตโต้, เป็นต้นที่ยังมีผลงานให้เห็นจนถึงปัจจุบัน แต่ยอดขาย
ของศิลปินเหล่านี้ก็ไม่ได้มากมายเหมือนในอดีตอยู่ประมาณ 2แสน-4แสน เท่านั้นต่ออัลบั้ม พอเข้าสู่
ยุคปัจจุบันจริงๆ น่าจะเรียนกว่าเพลงในยุคดิจิตอล เพลงนั้นไม่ถูกทาเป็นอัลบั้มอีกต่อไป แต่มักทาเป็น
เพียง ซิงเกิ้ล หรือ ปล่อยออกมาแค่เพลงเดียว โดยใช้สื่ออย่าง ยูทูป หรือ เฟสบุค เพลงนั้นถูกวัดค่า
ความดังจากยอดคนดู หรือ การกดไลค์ แทน แต่ข้อดีคือมีศิลปินที่แจ้งเกิดจากการปล่อยเพลงผ่านทาง
ยูทูป ที่ชัดเจนนน่าจะเป็น เพลงลูกอม ของ วงวัชราวลี ที่มียอดในการเข้าชมหรือ ยอดวิวในยูทูป
มากกว่า 60 ล้านครั้ง ทั้งที่เจตนาของเพลงนั้น เจ้าบ่าวต้องการสร้างความประทับใจให้กับเจ้าสาว ที่
ชื่อ ลูกอม และก็ขอความช่วยเหลือเพื่อๆมาช่วยแต่งช่วยร้อง เพื่อนาเพลงไปเปิดในงานแต่งงาน แต่ก็
ทาให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงประจาของทุกๆงานแต่งงานในเวลาต่อมา
โดยสรุปเราได้เห็นพัฒนาการของเพลงสตริงตั้งแต่ยุค 60 จนถึง ยุคปัจจุบัน ในอดีตนั้นการ
ฟังเพลงสนุกสนานและศิลปินก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาก อัลบั้มขายได้เป็นล้าน คนฟังเพลงยังได้สนุกกับ
การซื้อหางานของศิลปินมาฟังอย่างถูกต้อง หากเทียบในปัจจุบันที่คนฟังสามารถฟังเพลงโหลดเพลง

810

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กันได้ฟรีๆ การขายอัลบั้มแบบ เทป และ ซีดี ตายไปจากสังคมไทยอย่างช้าๆ แต่ก็ยังมีข้อดีคือสื่ออย่าง
Youtube ช่วยแจ้งเกิดให้กับศิลปินโนเนมที่มีความสามารถและนาเสนอผ่านสื่อนี้อย่างฟรีๆ แต่หาก
เราสามารถทาให้สิ่งดีๆในอดีต อย่างเช่น การขายอัลบั้มเป็นล้านตลับ หรืออย่างน้อยๆก็ 7-8 แสน
หากศิลปินคนนั้นเป็นที่นิยม มารวมเข้ากับ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้สื่อต่างๆนาเสนองานเพลง
หรือ ติดต่อกับแฟนเพลง เพลงสตริงไทยคงจะมีอนาคตที่สดใสมากกว่าที่เป็นอยู่
การเข้ามาของเทคโนโลยีสู่ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี
ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ได้ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในทุกๆสาขาวิชาชีพอย่างเป็นวงกว้าง ในบางสาขาอาจจะถึงขั้น
เกิ ด การ Disruption () ค าว่ า Oxford Dictionary ให้ ค ว ามหมา ย ค าว่ า Disruption ดั ง นี้
Disturbance or problems which interrupt an event, activity, or process. แปลสรุปให้เข้าใจ
ว่าคือการแทรกแซง มี ปัญหา ซึ่งขัดขวางเหตุการณ์ กิจกรรม กระบวนการต่างๆในการดาเนินงาน
ต่างๆ การDisruption เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรีในปัจจุบัน มีปัจจัยหลายด้านหลั ก ๆ
เช่น การเปลี่ยนแปลงของกระแส หรือ Trendนั่นเอง ในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้า แต่
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครสามารถคาดถึงอย่างที่ไม่เคยมาก่อน เนื่องจาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้ามาของอินเทอร์เนต ทาให้คนในสมัย
ปั จ จุ บั น สามารถรั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล ต่ า งๆ อย่ า งรวดเร็ ว และสะดวกสบายมากขึ้ น ในรู ป แบบที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้มนุษย์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่
อยากรู้ เสพความบั น เทิ ง ผ่ า นการทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จึ ง เกิ ด คลื่ น กระทบต่ อ
อุตสาหกรรมและธุร กิจ ดนตรี อย่ างมหาศาล ยกตัว อย่างของพฤติกรรมการรับความบันเทิงของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเพราะการเข้ามาของนวัตกรรมทางดนตรี เช่นในช่วงปี 80 เทปคาสเซต ถือเป็น
ช่องทางการฟังเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุด หากเมื่อเข้าช่วงยุคปี 2000 การเข้ามาของซีดี ได้แทนที่
เทปคาสเซ็ตไปโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นสิบกว่าปี การดาวน์โหลดเพลง ได้เข้ามาแทนที่ซีดี รวมทั้งเริ่มมี
บริการสตรีมมิงค่อยๆเข้ามาเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มา: https://www.digitalmusicnews.com/2014/08/15/30-years-music-industry-change30-seconds-less/
การเข้ามาของอินเทอร์เนต ทาให้ค่ายเพลงในอดีตต่างล่มสลายไป เหลือเพียงค่ายเพลงใหญ่
อย่ าง GMM Grammy บริ ษัทจี เอ็มเอ็มแกรมมี่จากัดมหาชน ที่ต้องปรับตัว หรือบางค่ายได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเป็นด้านอื่น รวมถึงลดความสาคัญในส่วนด้านธุรกิจดนตรีเช่น ค่ายเพลง
RS บริษัทอาร์เอสจากัดมหาชน ที่มุ่งไปด้านธุรกิจความงามมากกว่า นอกจากนั้น การเข้ามาของ
โซเชี ย ลมี เดี ย ท าให้ เ กิ ด ความสะดวกสบายสามารถรั บ ชมความบัน เทิง ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา จนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ทาให้ผู้ผลิตผลงานต้องปรับกลยุทธ์รูปแบบการผลิตผลงาน แนว
ทางการขาย การหารายได้ใหม่ๆเข้ามา สาหรับค่ายเพลงที่รายได้ หลักมากจากการขายผลงานเพลง
โดยขายแบบแผ่นCD การเข้ามาของโซเชียลมีเดียวทาให้ผู้บริโภคเน้นไปที่การรับชมฟรีทางช่องทาง
ต่างๆเช่นYoutube ทาให้ส่งผลต่อยอดขายแผ่นCD จนค่ายเพลงต่างๆตัดสินใจยุติการผลิตแผ่นผลงาน
เพลง แล้วปรับตัวไปขายทางช่องทางDigitalต่างๆ รวมทั้งการปรับตัวหารายได้เพิ่มทดแทน เช่นการ
เป็นพรีเซนเตอร์ การร่วมรายการโชว์ นอกเหนือจากนั้น การเปลี่ยนรูปแบบ
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แม้ Disruption จะเข้ า มาสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากมาย แต่ ต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า การ
Disruption นั้น สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือ Transformation ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ปรั บ ปรุ ง ของของวงการอุตสาหกรรมและธุร กิจดนตรี หากแต่ “แก่นหรือตัว ตนของสิ่ งนั้น ไม่ ไ ด้
เปลี่ยนไป...แต่ที่เปลี่ยนคือ เลนส์ในการมองและ paradigm ในการคิด” เช่นการเข้ามาของYoutube
ทาให้ค่ายเพลงขายซีดีไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนก็ยังคงฟังเพลง ยังคงเสพความบันเทิง ดังนั้นดนตรี
ไม่ได้ตายไป แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปไปอยู่บนแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว กว่า
ยกตัวอย่างเช่นสตรีมมิง (Streaming)

ภาพที่ 2 รายได้ของบริการเพลงรูปแบบต่างๆและเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
บริการสตรีมมิง
ที่มา: https://techsauce.co/wp-content/uploads/2018/04/2017-recorded-musicrevenues.png
บริการสตรีมมิง (Streaming) คือบริการเล่นไฟล์เพลง ไฟล์หนัง ผ่านอินเทอร์เนต โดยไม่ต้องดาวน์
โหลดไว้ สามารถฟังผ่านแอปพลิเคชั่นได้โดยตรง การเข้ามาของบริการสตรีมมิง (Streaming) ทาให้
การบริ โ ภคเพลงแบบละเมิดลิ ขสิ ทธิ (Piracy) ลดลงอย่างเห็ นได้ชัดเจนกว่า 50 เปอร์เซนต์ การ
ให้บริการแบบสตรีมมิง (Streaming)ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยกว่า 43 เปอร์เซนต์ของรายได้รวม
วงการดนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา มาจากบริการสตรีมมิง (Streaming) กล่าวได้ว่าวงการเพลงที่
เคยซบเซาไปเนื่องจากไม่สามารถมียอดขายแบบครุภัณฑ์ (Hard Copy) ได้นั้น กลับมามีรายได้แบบ
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ก้ า วกระโด และสร้ า งโอกาสให้ แ ก่ ศิ ล ปิ น มากมายเช่ น Cardi B แรพเปอร์ ชื่ อ ดั ง จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทาให้เกิดการเข้าถึงผลงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เช่น Music Video เพลงDespatito
มียอดถึง 1 พันล้านวิว ภายใน 3 เดือน

ภาพที่ 3 ข้อมูลการบริการสตรีมมิงที่ส่งผลต่อการกลับมาเติบโตของวงการเพลง
ที่มา: https://techsauce.co/news/streaming-added-2017-music-revenues/
หรือแม้แต่ตัวอย่างการเข้ามาของช่องทีวิดิจิตัลโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นช่องความบันเทิงที่เป็นช่องดิจิตัลเต็มรูปแบบ มีการวางผังรายการซึ่งทาให้เกิดเป็น
กระแส Talk of the town ทั่ ว ประเทศอย่ า งรายการ The Mask Singer หน้ า กากนั ก ร้ อ ง เป็ น
รายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้เกมโชว์แ ละมิวสิคโชว์ โดยซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบรายการ "Miseuteori
Eumaksyo Bokmyeon-gawang" บ ริ ษั ท Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) จ า ก
ประเทศเกาหลี ใ ต้ น ามาปรั บ เป็ น รู ป แบบรายการของประเทศไทย จนได้ เ รตติ้ ง ผู้ ช มที่ สู ง สร้ า ง
ปรากฏการณ์ให้กับวงการทีวีไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ออกอากาศ
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ภาพที่ 4 เรตติ้งรายการThe Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ที่มา: https://www.workpoint.co.th/news/pressrelease/11600/the-mask-singerทวิตเตอร์ติดอันดับ-2-ของโลก-เรตติ้งทะยานทั่วประเทศสูงกว่า-10
รายการสามารถทาเรตติ้งได้ดป็นอันดับหนึ่งของประเทศในขณะนั้น โดยมียอดรวมเรตติ้งทั้ง
ประเทศได้ 10.151 เรตติ้งกลุ่มผู้ชมในกรุงเทพวัดได้ 15.332 เรตติ้งกลุ่มผู้ชมต่างจังหวัดหัวเมือง
10.408 และเรตติ้งของกลุ่มผู้ชมในต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาลได้ 8.847 “นับเป็นปรากฏการณ์
สาคัญของรายการทีวีไทย ที่รายการทาเรตติ้งได้มากกว่าละครในช่วงเวลาเดียวกัน ” () และรางวัลที่
แสดงความสาเร็จมากมายเช่น รางวัล HOWE HOTTEST TV PROGRAM AWARD (รางวัลรายการ
ยอดนิยมแห่งปี) จากงาน HOWE AWARDS 2016 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 รางวัล MThai
Top Talk-About TV Show ในฐานะที่เป็นรายการที่มีคนพูดถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุดในขณะนี้
งานประกาศรางวัล MThai Top Talk-About 2017 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 รางวัล The
best Variety show จากเวที Kazz awards 2017 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรางวัล
นาฏราช ครั้งที่ 8 สาขา วาไรตี้ยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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สรุป
ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี จากอดีตสู่ปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนฟังที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ทาให้คนสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายมากขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ไม่ได้กลายเป็นเพียงโทรศัพท์อีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการสร้างความบันเทิง คนฟังสามารถฟังเพลงโดยผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว สื่อต่างๆเช่น
ยูทูป (Youtube) ได้กลายเป็นมาตรฐานสาคัญสาหรับวงการดนตรี ที่ใช้เป็นเครื่องมือวัดความนิยม
จากผู้ฟังด้วยยอดวิวที่ได้เป็นเหมือนมาตรฐานใหม่ในการฟังเพลง เพลงที่มียอดวิวในยูทูปสูงๆ ในหลัก
ร้อยล้าน พันล้านวิว คือความสาเร็จ ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการวัดค่าความสาเร็จด้วยยอดขายเทป
และ ซีดี แบบสมัยก่อน สตรีมมิง มิวสิค (Streaming Music ) เข้ามามีอิทธิพลต่อคนฟังอย่างมาก
แพลตฟอร์มมิวสิคสตรีมมิ่งในปัจจุบันสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ให้ครบครันที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็ น เรื่ องการออกแบบหน้ า interface, ความเร็ว ในการโหลดเพลง, ความสะดวกในการใช้ ง าน,
รูปแบบการใช้ที่เชื่อมกับโซเชียลมีเดีย , ความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ สิ่งที่กล่าวมานั้นสามารถทาได้
เพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียว ที่ปัจจุบันพัฒนาไปจนเรียกว่า สมาร์ทโฟน ทาให้การฟังเพลงเป็นเรื่องง่าย
และส่งผลให้บริษัท ค่ายเพลง และ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
อุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรีที่เปลี่ยนไปให้ได้ในที่สุด
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
THE FACTORS AFFECTING THE HAPPY WORKPLACE OF PERSONNEL IN LAM SAI
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANG NOI DISTRICT, PHRA
NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE.
นัฐพร ปลักกระโทก1
Nattaporn Pulkkatok1
1

สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Email : tofan3004@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสุ ขในการท างาน ของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลล าไทร อาเภอวังน้ อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วิธีการด าเนิ น วิจั ย ใช้ วิจั ยเชิงปริม าณ กลุ่ ม ตั ว อย่าง คื อ บุ ค ลากรซึ่งปฏิ บั ติงานภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 91คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจั ย ใช้ แบบสอบถามในการเก็บ ข้ อมู ล และวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา เช่ น
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เป็ น ต้ น และ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย (Simple
Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.41)
และปัจจัยด้านการทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลา
ไทร ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถอธิบายปัจจัยด้าน
การทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทรได้ร้อยละ
41.2
คาสาคัญ
ความสุขในการทางาน องค์การบริหารส่วนตาบล
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ABSTRACT
This purpose of this study were to; 1) study the level of happy
workplace of the staff at Lam Sai Subdistrict Administrative Organization, Wang Noi
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 2) study the factors that affect the of
happy workplace of personnel of Lam Sai Subdistrict Administrative Organization,
Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
The research methodology is based on quantitative research method,
Method Use quantitative research and the sample group is 91 police officers at
Wangnoi Police Station. The research tool is questionnaires to collect data and
analyze data by using descriptive statistics such mean standard deviation and Simple
Regression Analysis.
The results showed that the overall of happy workplace was at the highest
level ( 𝑋̅ = 4.41) and participate in affecting the of happy workplace of Lam Sai
Subdistrict Administration Organization which has significant significance at 0.05,
which has a relationship in various directions and can help work that affects the
happy workplace of Lam Sai Subdistrict Administration Organization, 41.2%.
Keywords
Happy Workplace, Subdistrict Administration Organization
บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมต่างๆของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันล้วนต้องเผชิญ
ปัญหาและความกดดันต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทางานที่ต้องพบเจอปัญหา
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทางาน ปัญหาการเงิน หรือปัญหาด้านครอบครัว ล้วนแล้วแต่
สร้างความกดดันต่อมนุษย์เป็นอย่างมากในการดาเนินชีวิตประจาวัน ดังนั้นทุกคนจึงต้องการแสวงหา
ความสุขให้กับชีวิต เพื่อผ่อนคายต่อความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ในยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนพัฒนาฯ ซึ่งมีความสุข
เป็น เป้าหมายหลัก ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ ที่มาจากการพัฒ นาคุณภาพคนของ
สังคมไทย เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมบนพื้นฐานของความมี
เหตุ มี ผ ล ด ารงชีวิ ต อย่ างมั่ น คงทั้ งในระดั บ ครอบครัว และชุม ชน ส่ งเสริม การด ารงชี วิต ที่ มี ค วาม
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ปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสร้างจิตสานักด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง เพื่อมุ่งสู่
การสร้าง “ความสุข” ให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อคนในระดับปัจเจกมีความสุขแล้วก็จะส่งผลให้ชุมชนมีความสุข
จากชุ ม ชนก็ จ ะขยายผลไปยั ง สถาบั น ต่ า งๆ และรวมไปถึ ง ระดั บ ประเทศในที่ สุ ด (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2550)
ความสุขในการทางาน หมายถึง การที่บุคลได้กระทาในสิ่งที่ตนเองรักและพึ่งพอใจ และ
ศรัทธาในงานที่ทาพึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองรับ ตลอดจนประสบการณ์เหล่านั้นให้ผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้ทางลบ ทาให้เกิดความสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามบนพื้นฐาน
เชิงเหตุผลและศีลธรรม (จงจิตร เลิศวิบูลย์,2546)
การที่องค์การจะประสบความสาเร็จได้นั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานถือเป็นคนสาคัญที่ทาให้งานบรรลุผล
สาเร็จคนทางานที่ทุ่มเทกาลังใจและกาลังกาย เพื่อหวังสิ่งตอบแทนควรได้รับ เพราะงานคือแหล่ง
รายได้ที่สาคัญของมนุษย์ที่จะต้องนาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิต ความสุขในการทางานจึงถือเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ที่ จ ะจะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความสุ ข ในการท างาน พร้ อ มที่ จ ะทุ่ ม เทความรู้
ความสามารถ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จขององค์การ หากองค์การใดมีนโยบายในการ
เสริมสร้างความสุขในการทางานให้เกิดขึ้นกับบุคลากร ย่อมทาให้เขาเหล่านั้น ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพด้วยความรัก มีความสุข กระตือรือร้น ทุ่มเทต่อการทางาน รู้สึกสนุกสนานที่ได้ความทางานที่
มีความยึดมั่นผูกพันเกิดการคงอยู่ และไม่คิดออกจากงาน (ทองคา สรวมศิริ,2546)
ดังนั้น องค์การที่ต้องการประสบความสาเร็จ ก็ต้องสามารถบริหารและทราบถึงปัจจัยที่ทา
ให้ เกิดความสุขในการทางานของคนทางานที่อยู่ในองค์การให้ ได้ด้วย จะเห็ นได้ว่า ถ้าบุคลากรใน
องค์การมีความสุขในการทางานงานจะส่งผลดีต่อทั้งตนเอง ต่องานและต่อองค์การ กล่าวคือบุคลากร
มีความสุขทาให้มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการทางาน นาไปสู่การ
พัฒนาองค์การต่อไป(นฤมล แสวงผล,2553) จากเหตุผลที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึ งสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล ถือว่า เป็นหน่วยงาน ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติม จนถึงฉบับ ที่ 6 พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่ข อง อบต. มีห น้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วน ตาบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2542) พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องทาตาม
(มาตรา 67 ) จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก การรักษาความสะอาดของถนนทางน้า ทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและ
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เยาวชน ผู้ สู งอายุ แ ละพิ ก าร คุ้ ม ครอง ดู แลและบ ารุงรัก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ทางราชการมอบหมาย และมีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตาม(มาตรา68) ให้มีน้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีและบารุงรักษา
ทางระบายน้า ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ ให้มี
และส่ งเสริมกลุ่ มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ ส่ งเสริมให้ มี อุตสาหกรรมในครอบครัว บารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน ของ อบต. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม กิจการเกี่ยวกับการ
พาณิชย์ การท่องเที่ยว การผังเมือง(พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
การทางานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายการบริหารงานได้นั้น บุคลากรจะต้องมีความสุข
ในการทางาน เพราะความสุขในการทางาน ถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้บุคลากร ทางานอย่างตั้งใจ
ทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายและเต็มที่ให้กับงานที่ตนได้รับมอบหมาย เพื่อให้องค์การและบุคลากรเองนั้น
บรรลุผลสาเร็จในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาการวิจัย
1. ความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริห ารส่ วนตาบลล าไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับใด
2. ปัจจัยด้านการทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สมมติฐานการวิจัย
1. ความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริห ารส่ วนตาบลล าไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ปัจจัยด้านการทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือการวิจัยที่
ใช้คือแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานภายในองค์การบริห ารส่วน
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตร(Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จากจานวนประชากรทั้งหมด 119
คน เมื่อคานวณแล้ว ได้กลุ่มตัวอย่าง 91 คน และกาหนดการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Selection) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ส่วนงานราชการ
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม

ประชากร(คน) ร้อยละ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
31
17
25
16
30
119

26.05
14.29
21.01
13.45
25.21
100

24
13
19
12
23
91

การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ทาการทดสอบเครื่องมือกับ บุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน
ภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลพะยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน 30 คน ผล
ที่ได้พบว่าแบบสอบถามมีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ .826
การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS คานวณ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตัว
แปร และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติอนุมาน คือการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ( Simple
Regression Analysis) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 91 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.2 มีอายุมีอายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 36.3 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 46.2 มีอัตราเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 35.2 มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า
5 ปี ร้อยละ39.6 และเป็นลูกจ้างเหมา คิดเป็นร้อยละ 45.1
2.การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 : ความสุ ข ในการท างานของบุ คลากรองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลล าไทร
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 2
̅
ความสุขในการทางาน
𝑿
S.D แปลผล
ความรื่นรมย์ในงาน
4.34 .517 มากที่สุด
ความพึงพอใจในงาน
4.38 .475 มากที่สุด
ความกระตือรือร้นในการทางาน
4.51 .512 มากที่สุด
ความสุขในการทางานโดยภาพรวม
4.41 .401 มากที่สุด
(n=91)
จากผลการศึกษาดังตารางที่ 2 สรุปได้ว่าความสุขในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑋̅ = 4.41) ถือว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
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สมมุติฐานที่ 2 : จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางาน
ของบุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าไทร อ าเภอวั งน้ อ ย จั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ได้ ผ ล
การศึกษาดังตารางที่ 3
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม (ความสุขในการทางาน)
P - Value
Coefficients (Beta)
ปัจจัยด้านการทางาน
.000
.641*
Adjusted R Square =.412 SE.Est = .309 F = 62.233 n = 91
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ ดังนี้
(β= .641*)
ปัจจัยด้านการทางาน

ความสุขในการทางาน

ภาพที่ 1 ปัจจัยด้านการทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางาน
จากผลการศึกษาดังตารางที่ 4 สรุปผลได้ว่า ปัจจัยด้านการทางาน ส่งผลต่อความสุขใน
การทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ถือว่ายอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถอธิบายปัจจัยด้าน
การทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทรได้ร้อยละ
41.2
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาผู้วิจัย นาเสนอการอภิรายผลตามผลการศึกษาดังนี้
ความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตนา เตจ๊ะวารี (2553)
พบว่า ในภาพรวมความสุขในการทางานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ชียงใหม่ พบว่ามีความสุขในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยความสุ ขเท่ากับ 3.87 โดยมี
ระดับความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด ต่ อองค์ประกอบย่อยของความสุขในการทางาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ความพึ่งพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในงานและความรื่นรมย์ในงาน เรียงตามลาดับ มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปั จจั ยด้านการทางานส่ งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กับความสุขในการทางาน สามารถอธิบายอิทธิพลปัจจัยด้านการ
ทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรได้ร้อยละ 41.2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อปัจจัยด้าน
การทางานเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความสุขในการทางานของบุคลากรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เกิดผลงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล แสวงผล(2554)ทาการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางาน ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักใน
งาน ความสาเร็จในงาน การเป็นที่ยอมรับ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความสุ ขในการ
ทางาน
ข้อเสนอแนะ
1. จากศึกษาความสุขในการทางานของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดแต่เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความรื่นรมย์ในการทางาน มีค่าเฉลี่ยที่ระดับต่าสุด ดังนั้น คณะผู้บริหารควรมี
การจัดกิจกรรมที่ผ่อนคลายไม่ให้การทางานมีความตึงเครียดมากเกินไป เพื่อลดความวิตกกังวลต่างๆ
ในการทางาน
2. จาการศึกษาปัจจัยด้านการทางานส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาไทรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการทางาน อิทธิพลปัจจัย
ด้านการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรได้ร้อยละ 41.2 ดังนั้น คณะผู้บริหารควร
มีน โยบายส่งเสริมปั จ จัย ด้านการทางานของบุคลากรในด้านต่างๆ เช่นการเป็นที่ ยอมรับแก่เพื่อน
ร่วมงาน มีกิจกรรมร่วมกัน มีการทางานการกันเป็นทีมเป็นที่ยอมรับแก่หัวงานและเพื่อนร่วมงาน หาก
ปัจจัยด้านการทางานมากขึ้นก็จะส่งผลให้ความสุขในการทางานมากขึ้นเช่นกัน
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสุขในการทางาน เช่นปัจจัย
ด้านครอบครัว คุณภาพชีวิตในการทางาน และภาวะผู้นา
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บทคัดย่อ
งานวิจั ยเล่มนี้ มุ่งหมายศึกษาที่เกี่ยวกับผลของของยุทธศาสตร์คุณ ลั กษณะ GREATS ที่
ส่งผลต่อนักศึกษา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อ
ศึ ก ษ าผ ล ก ระ ท บ ต่ อ นั ก ศึ ก ษ าที่ เป ลี่ ย น แ ป ล งไป ต าม น โย บ าย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ GREATS
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาที่มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยแบ่งเป็นประชากรสายสังคมศาสตร์ 7 คณะ สาย
วิทยาศาสตร์ 7 คณะ โดยคณะที่ทาการสุ่มประชากรต้องมีครบทั้ง 4 ชั้นปีจากวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
พบว่า ในอันดับแรกได้แก่พฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
โครงสร้างหน้ าที่สังคม ต่อมา ข่าวสารในสังคม อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้การ
กาหนดเงื่อนไขแบบดั้งเดิม ต่อมา หลักประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคม รับรู้สิทธิและป้องกันสิทธิ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่สังคม และ การทางานร่วมกับทุกคนได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการตามช่วงวัย ในส่วน
ของ 5 อันดับแรก และ 2 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเจตคติ และ การชื่นชมศิลปะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี การ
รับ รู้ทางสั งคม โดยสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 2564 นั้นข้าพเจ้าสนใจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาโดยตรง โดย
เป้ า ประสงค์ คื อ สร้ างบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ GREATS องค์ ป ระกอบของ GREATS: G-Global
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Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility สานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน , E-Eloquence สื่อสาร
อย่ างสร้างสรรค์ทรงพลั ง , A-Aesthetic appreciation มีสุ นทรียะในหั วใจ, T-Team leader เป็ น
ผู้นาทางานเป็นทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ จากการทาวิจัย ทาให้ เห็น
ผลสาเร็จจากนโยบาย ในด้าน R-Responsibility มากที่สุด รองลงมาได้แก่ G-Global Mindset , TTeam leader , E-Eloquence , S-Spirit of Thammasat มีความน่าสนใจ เนื่องจากในกลุ่มคาถาม
เดียวกัน มีผลลัพธ์ไม่สัมพันธ์กัน เกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกัน และ A-Aesthetic appreciation ที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คาสาคัญ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณลักษณะ GREATS

ABSTRACT
This research concludes the study of the characteristics of GREATS that
affect Thammasat University students, Issue 12, 2017 - 2021, to study the results of
continuous changes according to the GREATS feature concept, Thammasat University
by the study group of Thammasat University, Rangsit Center. Is a social population of
7 scientific faculties, 7 faculties, with a random population generator having to have
4 levels from The purpose of the first rank. Conservation of the environment is at the
highest level, which is consistent with the theory of social assistance. Later, it has
been declared in a society that is associated with more rigorous learning theory.
Intellectual learning, social awareness, rights, and protection are at the level that
corresponds to the theory of structure. Society and collaboration with everyone have
been developed in accordance with the theory of evolution in the best age of the
top 5 and the last 2. In accordance with the social perception theory in accordance
with the study plan, Thammasat University No. 12, 2017 - 2564 Code of Ethics 1, the
form of great relationship: G-Global Mindset, timely, social, responsibility to R ,
Sustainable Responsibility, E-Eloquence, A-Aesthetic Aesthetics, Aesthetics in the
Heart, T-Team Leadership, Team Leader, S-Spirit of Thammasat, Dhamma Spirit from
G-Global Mindset, T-Team, E-Eloquence, S-Spirit of Thammasat, G-Global Mindset , S-
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Spirit of Thammasat and the appreciation of A-Aesthetic with the least accumulated
value.
Keywords
Strategic Thammasat University 6 quality of Thammasat graduate GREATS
บทนา
กระบวนการสร้างนักศึกษาเพื่อเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือหลายอย่าง ทั้ง
กระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ การจัดกิจกรรม สังคม โดยสอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัย
กาหนด แต่สิ่งน่าสนใจ การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายคุณลักษณะ GREATS นี้ คุณลักษณะใด
ที่เกิดกับ นั กศึกษามากที่ สุด และน้ อยที่สุ ด สอดคล้ องกับนโยบายหรือไม่ อีกทั้งกระบวนการหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัย ดาเนิ น การนั้ น สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร จึง
นาไปสู่การทาวิจัยในครั้งนี้
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณลักษณะ GREATS มีผลกระทบต่อนักศึกษานาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อทราบถึงผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายคุณลักษณะ GREATS
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต จ านวน 398 คน
ประกอบด้วย นักศึกษาคณะสายวิทยาศาสตร์จานวน 180 คน และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์จานวน
218 คนการก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ สู ต รของ Taro Yamane โดยก าหนดค่ า ความ
คลาดเคลื่อน 5 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มประชากร 25,107 คน ได้ค่า 393.77 จานวนเต็มคือ 394 คน (กลุ่ม
ประชากร)
โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ “สุ่มอย่างง่าย” โดยการจับฉลาก คณะสายสังคมศาสตร์
7 คณะ และคณะสายวิทยาศาสตร์ 7 คณะแบ่งเป็นสายดังนี้ สังคมศาสตร์ 7 คณะ ประกอบ คณะ
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สังคมสงเคราะห์ จานวน 34 คน คณะนิติศาสตร์จานวน 24 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จานวน 28 คน คณะรัฐศาสตร์ จานวน 18 คน คณะศิลปศาสตร์ จานวน 36 คน คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา จานวน 36 คน และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 42 คน และ สายวิทยาศาสตร์ 7
คณะ ประกอบ คณะแพทยศาสตร์ จานวน 22 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 24 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 คน คณะสหเวชศาสตร์ จานวน 22 คน คณะทันตแพทย์ศาสตร์
จานวน 20 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 50 คน และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 24
คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามจ านวน 398 ชุ ด เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการท าวิ จั ย ครั้ง นี้ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยคาถาม 2
ตอน ตอนที่ 1 คาถามถามความคิดเห็ นและคาถามปลายเปิดให้อธิบายเหตุผล ตอนที่ 2 กล่ าวถึง
ผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายคุณลักษณะ GREATS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 20 ข้อคาถามประกอบด้วย 1) รับรู้สิทธิและป้องกัน 2) ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 3)
ความเป็ น นั ก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ 4) ความคิ ด ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม 5) ข่ า วสารในสั ง คม 6) หลั ก
ประชาธิป ไตย 7) การเมื อ ง 8) การรัก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม 9) พฤติ ก รรมรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม 10) การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 11) การสื่อสารที่ดี 12) การอ่านและสื่อสารอย่างวิจารณญาณ 13) ทักษะ
ภาษา 14) การชื่นชมศิลปะ 15) ความเชื่อและทัศนคติ 16) การสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น 17) ผู้นา 18)
การทางานร่วมกับทุกคนได้ 19) ความเชื่อต่อประชาธิปไตย 20) วิถีความเชื่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามเรื่อ งผลกระทบต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เปลี่ ย นแปลงไปตามนโยบาย
คุณลักษณะ GREATS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
2) นาแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อทดสอบหา
ค่าความจริง และทาการตัดข้อที่มีค่าความเชื่อมั่นต่า
3) นาแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS
4) นาผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS ของกลุ่มตัวอย่าง มาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์
ข้อมูล
5) น าเสนอข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการวิเคราะห์ ผ ลกระทบต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ เปลี่ ย นแปลงไปตาม
นโยบายคุณลักษณะ GREATS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง

830

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระยะเวลาการวิจัย วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2561
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการตอบคาถามเห็นด้วยกับการเรียนกลุ่มวิชาทั่วไป
ผลการตอบ
จานวน(คน)
ร้อยละ
ความถี่สะสม
เห็นด้วย
213
53.5
53.5
ไม่เห็นด้วย
185
46.5
46.5
Total
398
100.0
100.0
ตารางที่ 2 จัดกลุ่มประเภทของคาตอบ
ผลการตอบ
จานวน(คน)
ร้อยละ
ความถี่สะสม
ไม่ตอบ
33
8.3
8.3
สร้างสังคม
45
11.3
19.6
วิชาเป็นประโยชน์
94
23.6
43.2
สร้างมาตรฐาน
55
13.8
57.0
ไม่มีประโยชน์
78
19.6
76.6
หลักสูตรไม่มีมาตรฐาน
52
13.1
89.7
เป็นการบังคับเรียนไม่เต็มใจ
41
10.3
100.0
รวม
398
100.0
100.0
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายคุณลักษณะ GREATS
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อนักศึกษา
1. พฤติกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อม
2. ข่าวสารในสังคม
3. หลัก
ประชาธิปไตย
4. รับรู้สิทธิและ
ป้องกัน

มาก
ที่สุด
201
(50.5)
120
(30.2)
103
(25.9)
87
(21.9)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
126
57
11
(31.7) (14.3) (2.8)
186
87
4
(46.7) (21.9) (1.0)
209
77
9
(52.5) (19.3) (2.3)
191 103
11
(49.5) (25.9) (2.8)

น้อย
ที่สุด
3
(0.8)
1
(0.3)
0
(0.0)
0
(0.0)

รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

398
(100)
398
(100)
398
(100)
398
(100)

4.28

.865

4.06

.762

4.02

.737

3.90

.762
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อนักศึกษา

มาก
ที่สุด
5. การทางาน
77
ร่วมกับทุกคนได้ (19.3)
6. ผู้นา
73
(18.3)
7. การสร้างสัมพันธ์ 85
กับผู้อื่น
(21.4)
8. ความเชื่อและ
84
ทัศนคติ
(21.1)
9. ความคิดใส่ใจ
104
สิ่งแวดล้อม
(26.1)
10. การอ่านและ
58
สื่อสารอย่าง
(14.6)
วิจารณญาณ
11. ทักษะภาษา
73
(18.3)
12. การสื่อสารที่ดี
63
(15.8)
13. ความเชื่อต่อ
58
ประชาธิปไตย
(14.6)
14. วิถีความเชื่อ
58
(14.6)
15. ทักษะและ
36
ความคิด
(9.0)
สร้างสรรค์
16. การรักษา
59
สิ่งแวดล้อม
(14.8)
17. การเปลี่ยนแปลง 48
พฤติกรรม
(12.1)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
223
82
15
(56.0) (20.6) (3.8)
210 109
6
(52.8) (27.4) (1.5)
195
93
20
(49.0) (23.4) (5.0)
187
95
27
(47.0) (23.9) (6.8)
151 112
19
(37.9) (28.1) (4.8)
201 120
16
(50.5) (30.2) (4.0)
171
(43.0)
159
(39.9)
168
(42.2)
169
(42.5)
176
(44.2)
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รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

น้อย
ที่สุด
1
(0.3)
0
(0.0)
5
(1.3)
5
(1.3)
12
(3.0)
3
(0.8)

398
(100)
398
(100)
398
(100)
398
(100)
398
(100)
398
(100)

3.90

.752

3.88

.710

3.84

.859

3.80

.892

3.79

.982

3.74

.781

131
(32.9)
147
(36.9)
137
(34.4)
129
(32.4)
161
(40.5)

19
(4.8)
19
(4.8)
30
(7.5)
30
(7.5)
19
(4.8)

4
(1.0)
10
(2.5)
5
(1.3)
12
(3.0)
6
(1.5)

398
(100)
398
(100)
398
(100)
398
(100)
398
(100)

3.73

.850

3.62

.895

3.61

.870

3.58

.932

3.55

.785

159 122
(39.9) (30.7)
125 138
(31.4) (34.7)

48
(12.1)
65
(16.3)

10
(2.5)
22
(5.5)

398
(100)
398
(100)

3.53

.970

3.28

1.051
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อนักศึกษา
18. การเมือง
19. ความเป็น
นักศึกษา
ธรรมศาสตร์
20. การชื่นชมศิลปะ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
26 134 151
72
(6.5) (33.7) (37.9) (18.1)
31 104 142
84
(7.8) (26.1) (35.7) (21.1)
14 100 161
(3.5) (25.1) (40.5)

92
(23.1)

รวม

ค่าเฉลี่ย

น้อย
ที่สุด
15
(3.8)
37
(9.3)

398
(100)
398
(100)

3.21

.942

3.02

1.076

31
(7.8)

398
(100)

2.93

.966

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายคุณลักษณะ
GREATS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย พฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าร้อยละ 50.5 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.28 ข่าวสารในสังคม อยู่ในระดับ มาก มีค่าร้อย
ละ 46.7 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.06 หลักประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 52.5 และ
มีค่าเฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.02 รั บ รู้ สิ ท ธิและป้ องกัน สิ ทธิ อยู่ในระดับมาก มี ค่าร้อยละ49.5 และมี ค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ ที่ 3.90 การทางานร่วมกับทุกคนได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 56.0 และมีค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ที่ 3.90 ผู้นา อยู่ในระดับ มาก มีค่าร้อยละ 52.8 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.88 การ
สร้างสั มพั น ธ์กับ ผู้ อื่น อยู่ ในระดับ มาก มีค่าร้อยละ 49.0 และมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.84 ความเชื่อและ
ทัศนคติ อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ47.0 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.80 ความคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ าร้ อ ยละ 37.9 และมี ค่ าเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ที่ 3.79 การอ่ านและสื่ อสารอย่ า ง
วิจารณญาณ อยู่ในระดับ มาก มีค่าร้อยละ 50.5 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.74 ความเป็นนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละ 35.7 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.02 และ การชื่นชมศิลปะ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละ40.5 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 2.93 ดังนั้นจึงสรุปว่าผลกระทบ
ต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายคุณลักษณะ GREATS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก
ที่สุด คือ พฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม และน้อยที่สุดคือ การชื่นชมศิลปะ
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสื่อสารในโซเชียลมีเดียมีวัตถุประสงค์ 1 ประการ ดังนี้
1. เพื่อทราบถึงผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายคุณลักษณะ GREATS
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาผลของของยุ ท ธศาสตร์ คุ ณ ลั ก ษณะ GREATS ที่ ส่ ง ผลต่ อ นั ก ศึ ก ษาตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ
สารวจพฤติกรรม ด้วยการใช้แบบสอบถามจานวน 398 ชุดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตแบ่งเป็นคณะสายสังคมศาสตร์ 7 คณะ และคณะสายวิทยาศาสตร์ 7 คณะ และในจานวน
คณะทั้งสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ต้องมีครบทั้ง 4 ชั้นปี เมื่อได้แล้วจึงนาจานวนนักศึกษา
แต่ละคณะไปหาอัตราส่วนอย่างน้อย เพื่อให้ได้จานวนเพศชาย 121 และ เพศหญิง 277 เพื่อเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการแจกแบบสอบถามแล้วจึงได้จานวนที่แน่ชัดออกมาคือ ทั้งหมด 398 คน จัดเป็น คณะ
สายสังคมศาสตร์ 218 คน และ สายวิทยาศาสตร์ 180 คน เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง
1 ข้อ ผู้วิจัยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 เพื่อทราบถึงผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
คุณลักษณะ GREATS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลจากการทาแบบสอบถาม แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
1) พฤติกรรมรักษาสิ่ งแวดล้ อม อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด มีค่าร้อยละ 50.5 และมีค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ที่ 4.28 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่สังคม โดยมีแนวความคิดว่า สังคมเป็น
ระบบหนึ่งที่มีส่วนต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป้าหมายของการกระทา บรรทัด
ฐานทางสังคม ค่านิยม และความเชื่อการตัดสินใจของผู้กระทาทางสั งคม ซึ่งตัดสินใจอย่างเสรี โดยอยู่
ภายใต้กฎระเบียบ และสถานการณ์ จากทฤษฎีนั้นจะมองเห็นลักษณะพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนที่
เป็นไปนั้น เพราะสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ความสัมพันธ์กับตัวเรา โดยจะสนับสนุนซึ่งกันและกันส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมไปตามที่สั งคมต้องการ ตามกฎระเบี ยบและสถานการณ์ ตามนโยบายคุณ ลั กษณะ
GREATS ในหัวข้อ R-Responsibility สานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน นักศึกษาจะได้ต้องถูกปลูกฝังเรื่อง
จิตสานึก ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตัวเอง ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสอดแทรกในการเรียนการ
สอนในกลุ่ ม วิ ช าทั่ ว ไป (วิ ช าTU) และมี ก ารจั ด อบรมแก่ อ าจารย์ เช่ น วิ ช า TU103 LIFE AND
SUSTAINABILITY หรือ ชีวิตกับความยั่งยืน ที่เรียนพลวัติของสิ่งแวดล้อมตลอดไปถึง องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน เป็นต้น หรือมีการออกระเบียบให้ร้านสะดวกซื้อ
ห้ามให้ถุงพลาสติก สนั บสนุนการใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษ เป็นต้น ซึ่งผลการตอบแบบสอบถาม ใน
หัวข้อ พฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจากคาถาม 20 ข้อ ซึ่งสอดคล้องไปกับคาตอบ

834

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากคาถามปลายเปิด ว่าวิชาที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้ที่เหมาะสมในปัจจุบัน มีรายวิชาในกลุ่มนี้ เช่น
TU103 เป็นต้น เป็นจานวนร้อยละ 23.6
2) ข่าวสารในสังคม อยู่ในระดับ มาก มีค่าร้อยละ 46.7 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.06
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้การกาหนดเงื่อนไขแบบดั้งเดิม โดยเงื่อนไขการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต
เกิดจากการวางเงื่อนไข จากผลของการตอบคาถามนี้ สอดคล้องกับนโยบายคุณลักษณะ GREATS ใน
หัวข้อ Global Mindset หมายความว่า การรู้เฉพาะเรื่องในรั้วประเทศตัวเองไม่มีเพียงพอ ต้องเข้าใจ
โลก เข้าใจสังคม หรือขั้นต่ารู้อาเซียน เข้าใจเอเชีย แปซิฟิก เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งใน
บริ บ ทสั งคม การเมื อ ง แสดงให้ เห็ น ผลการการเปลี่ ย นแปลงต่ อ นโยบาย เครื่อ งมื อ ในการสร้ า ง
คุณลักษณะนี้ คือ กระบวนการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น ในราย TU101 THAILAND, ASEAN,
AND THE WORLD เมื่อดูจากผลการตอบแบบสอบถามที่ได้ผลลัพธ์สูง
3) หลั กประชาธิป ไตย อยู่ในระดับ มาก มีค่าร้อยละ 52.5 และมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.02 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม โดยพฤติกรรมของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยหลัก
2 ปั จจั ย คือ ปั จ จั ยบุ คคล เช่น ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวังและปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ตรงกับ
นโยบายคุณลักษณะ GREATS ในหัวข้อ S เป็นหัวใจสาคัญ Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณใน
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย ซึ่งผลของคาตอบก็เป็นไปตามแนวโน้มเป็นไปตามกระบวนการ
ที่ถูกสอดแทรกไปในการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุม เสวนา สภานักศึกษา เป็นต้น
เป็ น หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามสนใจ แต่ สิ่ ง ที่ มี แ นวโน้ ม ขั ด แย้ ง คื อ จ านวนการใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไป
4) การรับรู้สิทธิและป้องกันสิทธิ อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ49.5 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ที่ 3.90 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่สังคม ตรงกับนโยบายคุณลักษณะ GREATS ใน
หั ว ข้ อ S เป็ น หั ว ใจส าคั ญ Spirit of Thammasat มี จิ ต วิ ญ ญาณ ในเรื่ อ งสิ ท ธิ เสรี ภ าพ และ
ประชาธิปไตย ต้องไม่ยอมให้ใครมากดขี่ข่มเหงคนอื่นๆ ไม่ใช่เฉพาะตัวเอง และ ต้องยื่นมือช่วยเหลือ
ผู้อื่น ต้องทนไม่ได้เมื่อเห็นความอยุติธรรมต่อหน้า โดยผลของการตอบสอบถามมีผลที่ อยู่ใน 5 อันดับ
แรก จากกระบวนการเรียนในกลุ่มวิชาพื้นฐาน จะมีการเรียนสอนถึงสิทธิ ซึ่งผลการตอบแบบสอบถาม
ได้ผลตามความต้องการของนโยบายคุณลักษณะ GREATS
5) การทางานร่วมกับทุกคนได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 56.0 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ที่ 3.90 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการตามช่วงวัย โดยวัยรุ่นอยู่ในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 5 คือ ความมี
เอกลักษณ์ประจาตัวหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง ตรงกับนโยบายคุณลักษณะ GREATS ใน
หั ว ข้อ T คือ Team Leader เป็ น คนธรรมศาสตร์ต้ องทางานร่ว มกับ คนอื่ นได้ การที่ จะท าให้ เกิ ด
คุณ ลั กษณะนี้ ก็คือกระบวนการเรียน การสอนและการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส นับสนุนให้ เกิด
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล หรื อ กลุ่ ม ซึ่ งจากผลการตอบแบบสอบถามก็ อ ยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ ง
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สอดคล้องกับคาถามปลายเปิด นักศึกษาให้เหตุผลว่า รายวิชาพื้นฐานนั้น สร้างสังคมหรือกระบวนการ
ทางานเป็นกลุ่ม เป็นจานวนร้อยละ 11.3
6) ความเชื่อต่อประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละ 42.2 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ที่ 3.61 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ คือ Me เป็นตัวเองในสิ่งที่บุคคลอื่นเชื่อหรือ
อยากจะเป็น I เป็นตัวเองในสิ่งที่บุคคลเชื่อหรืออยากจะเป็น สิ่งเหล่านี้คือ การรับรู้ การเรียนรู้ และ
การจู ง ใจ ด้ า นนี้ ต รงกั บ นโยบายคุ ณ ลั ก ษณะ GREATS ในหั ว ข้ อ S เป็ น หั ว ใจส าคั ญ Spirit of
Thammasat มีจิตวิญญาณในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย เป็นคาตอบที่น่าสนใจอย่างมาก
เนื่องจาก ตรงกับคุณลักษณะ S เป็นหัวข้อหลักแต่ผลกับไม่ได้สูงมากและเกาะอยู่ในกลุ่มประเภท หาก
มองในความสัมพันธ์ ซึ่งทาการศึกษาเชิงลึกต่อไปว่ามาเหตุมาจากอะไร ผลคาตอบจึงมีความเข้าใจใน
หลักประชาธิปไตยมาก แต่มีความเชื่อต่อประชาธิปไตยไม่มาก ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน การมีความเชื่อหรือไม่
เชื่อนั้นเกิดจากการตัดสินใจของตัวบุคคลเองและอาจมีความสันพันธ์ถึงระบบอื่น ๆ ด้วย
7) การเมือง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละ 37.9 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.21 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ทางสังคม การรับรู้ทางสังคมเป็นกระบวนการการทาความเข้าใจ ตีความ
ประเมินผล บุคคลหนึ่งต่อบุคคลหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคลนั้น ตัวแปรสาคัญในการรับรู้ทางสังคม 1)
ลักษณะประจาตัวของบุคคลที่เป็นสิ่งเร้าในการรับรู้บุคคลอื่นเราได้รับอิทธิพลจากลักษณะประจาตัวที่
แสดงออกมายิ่งถ้าหากบุคลิกภาพภายนอกที่ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้มาก ยิ่งผู้รับสนใจภายนอก
มากเพียงใด ยิ่งรับรู้ไม่ตรงความเป็นจริงมากเท่านั้น 2) สถานการณ์แวดล้อมของบุคคลที่เป็นสิ่งเร้า 3)
คุณลักษณ์ของผู้รับรู้อิทธิพลที่ส่งผลต่อการรับรู้ เช่น ความต้องการ เจตคติเป็นต้นกระบวนการมีอิทธิ
ผลต่อการยอมรับผู้อื่น และพฤติกรรมที่จะแสดงออกต่อผู้อื่น หากรับรู้ว่าผู้อื่นเป็นคนดี มีพฤติกรรมที่
ดีต่อ บุคคลนั้นก็จะแสดงฤติกรรมตอบสนองไปในทางที่ดี เช่นเดียวกันหากผู้อื่นทาพฤติกรรมไม่ดี ก็จะ
แสดงออกไปทางลบ ตรงกับนโยบายคุณลักษณะ GREATS ในหัวข้อ S หรือ Spirit of Thammasat
มีจิตวิญญาณในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย ซึ่งในกลุ่มของความเชื่อ วิถีความเชื่อ ต่อระบบ
ประชาธิปไตย มีความสัมพัน ธ์กัน ในทางที่ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง ๆ เช่นกันทั้งที่เป็นประเด็น
ส าคั ญ ในนโยบายคุ ณ ลั ก ษณะ GREATS เช่ น เดี ย วกั น ผลของการตอบค าถามไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของมหาวิทยาลัย
8) ความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละ 35.7 และมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.02 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเจตคติ โดยทฤษฎีเจตคติ หรือทัศนคติ เจตคติมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการแสดงออกที่สังเกตได้ ด้วยความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์หรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยมีความเป็นนามธรรม ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาอย่างชัดเจน จึงเป็นเจตคติ หรือ ท่าที
ทัศนคติ หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งตรงกับนโยบายคุณลักษณะ GREATS ในหัวข้อ S
หรือ Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย ซึ่งในข้อนี้มีความ
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น่าสนใจอย่างมาก ความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ถูกสอดแทรกอยู่ทุกรายวิชา กิจกรรม แต่ผลของ
การตอบแบบสอบถามจึ งออกมาอยู่ ในระดั บ ที่ ไม่ สู ง มาก เมื่ อ น าผลของการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปิด ในกลุ่มที่ตอบว่ารายวิชา สร้างมาตรฐานของนักศึกษา มีถึงร้อยละ 13.8 แต่ผลออกมาไม่
สั ม พั น ธ์ กั น ซึ่ ง ต้ อ งศึ ก ษาต่ อ ไปว่ า ผลที่ ไม่ สั ม พั น ธ์ มี ส าเหตุ จ ากอะไร เช่ น ความเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ธรรมศาสตร์มีความหมายไม่ชัดเจน
9) การชื่น ชมศิล ปะอยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละ40.5 และมีค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ที่
2.93 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ทางสังคม การรับรู้ทางสังคมเป็นกระบวนการการทาความเข้าใจ
ตีความ ประเมินผล บุคคลหนึ่งต่อบุคคลหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคลนั้น ซึ่งตรงกับนโยบายคุณลักษณะ
GREATS ในหัวข้อ A คือ Aesthetic Appreciation สามารถชื่นชมความงามที่อยู่รอบตัว ฟั งดนตรี
ชื่นชมศิลปะ ดูสถาปัตยกรรมเป็น ในกระบวนการเรียนการสอนมีรายวิชาพื้นฐานที่สอดคล้องกับด้าน
นี้คือ วิชา TU 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร ซึ่งผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามออกมา
ต่าที่สุด ไม่ส อดคล้องกับ ทฤษฎีและนโยบายคุณลักษณะ GREATS แต่มีความสอดคล้องกับคาถาม
ปลายเปิด ในกลุ่มของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรายวิชาพื้นฐาน จะมีคาตอบรายกลุ่มที่กล่วาว่าว หลักสูตรไม่มี
มาตรฐาน ในร้อยละ 13.1 ไม่มีประโยชน์ ในร้อยละ 19.6 ซึ่งคาตอบในกลุ่มนี้จะมีการกล่าวถึงวิชา
TU 106 เป็ นส่วนใหญ่ หากวิเคราะห์ ตามทฤษฎี การวิเคราะห์ ห รือตีความ นั้น เป็นกระบวนการที่
สังคมมีอิทธิพล แต่ก็มีปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล เช่น ความชอบ เป็นต้น ผลที่ได้นั้นอยู่ในระดับ
อันดับสุดท้ายจากแบบสอบถามทั้งหมด
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
1) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับ ผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
คุณลักษณะ GREATS
- เพศกับการทางานร่วมกับทุกคนได้ ซึ่งผลก็คือ เพศมีความสัมพันธ์กับการทางานร่วมกับ
ทุกคนได้ อาจกล่าวได้ว่าเพศชาย และ เพศแต่ละเพศมีแนวคิด กระบวนการทางานที่แตกต่างกัน เพศ
หญิงมีการทางานเป็นกลุ่มที่แตกต่างกัน หรือการร่วมกลุ่มกันทางานที่แตกต่างกัน เช่น เพศหญิง จะ
เลือกสมาชิกกลุ่มหรือทางานร่วมกับคนที่ขยันทางาน เพศชายจะทางานกับเพื่อนที่สนิท เป็นต้น ทาให้
การทางานเป็นกลุ่มมีความสัมพันธ์กับเพศ
- เพศกับ ความเชื่ อต่ อ ประชาธิ ป ไตย ซึ่ งผลก็คือ เพศไม่มี ความสั มพั น ธ์ กับ ความเชื่ อต่ อ
ประชาธิปไตย เนื่องจากความเชื่อต่อประชาธิปไตย เป็นความรู้สึก ความชอบภายในใจ อาจมีตัวแปร
อื่น ๆ ที่ส่งผล แต่เพศไม่ใช่ปัจจัยหลักนั้น
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2) ความสัมพัน ธ์ระหว่างระดับชั้นปี กับ ผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
นโยบายคุณลักษณะ GREATS
- ระดับชั้นปีกับการทางานร่วมกับทุกคนได้ ซึ่งผลก็คือ ระดับชั้นปีมีความสัมพันธ์กับการ
ทางานร่วมกับทุกคนได้ แสดงให้เห็นว่าแต่ละชั้นมีการตอบที่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า ในชั้นปีที่ 1
นักศึกษามีความไม่สนิทสนมกันมาก หรือ มีกลุ่มเพื่อนที่สนิทก็จะจับกลุ่มการทางานด้วยกันได้ง่าย แต่
ในชั้นปีที่สูงขึ้น จะมีปัจจัยอื่น ๆ มารวมด้วยในการตัดสินใจทางานเป็นกลุ่ม เช่น ศักยภาพ การทางาน
เป็นต้น จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลระดับชั้นปีกับการทางานร่วมกับทุกคนได้จึงมีความสัมพันธ์
- ระดับชั้นปีกับความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งผลก็คือ ระดับชั้นปีไม่มีความสัมพันธ์
กับความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ การนักศึกษาหรือความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย นั้น
ไม่มีความสัมพันธ์กับชั้นปี
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ กับ ผลกระทบต่อนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
คุณลักษณะ GREATS
- คณะกับการรับรู้สิทธิและป้องกันสิทธิ ซึ่งผลก็คือ คณะไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิ
และป้องกันสิทธิ สิทธิความเป็นมนุษย์คือสิทธิแรกที่ทุกคนได้รับ และก็ยังมีสิทธิที่ได้ตามกฎหมาย การ
ที่ทุกคนปกป้องสิทธิของตนเองจึงเป็นสิ่งสมควร จากคณะไม่มีความสัมพันธ์การรับรู้สิทธิและป้องกัน
สิทธิ เพราะทุกคนไม่ว่าจะเพศ ชั้นปี หรือคณะย่อมมีสิทธิที่จะปกป้องและรับรู้สิทธิของตนเอง
- คณะกับการทางานร่ว มกับ ทุกคนได้ ซึ่งผลก็คือ คณะไม่มีความสั มพั น ธ์กับ การทางาน
ร่วมกับทุกคนได้ แสดงให้เห็นว่า คณะไม่ได้ส่งผลต่อการทางานกลุ่ม แต่จากคาตอบของแบบสอบถาม
อื่น ๆ พบว่า เพศ และชั้นปีนั้น เป็นปัจจัยที่ทาให้ผลระดับชั้นปีกับการทางานร่วมกับทุกคนได้
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาทฤษฎีที่มีความหลากหลายและนามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม ควรมีการวางแผน ควรแบ่งการเก็บข้อมูลในหลายๆช่วงเวลา เนื่องจากในช่วงเวลาต่างกันก็
จะเจอคนที่มีทัศนคติ ประสบการณ์ที่ต่างกัน เช่น คนตื่นเช้ามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดจะมีค วามคิด
ต่างจากคนที่กาลังนั่งรอจะเข้าเรียนขณะเริ่มเวลาเรียนแล้ว เป็นต้น
2) จากการวิเคราะห์ ผลทาให้ ทราบว่ามีนักศึกษาที่คิดว่าการแสดงพฤติกรรมเพื่ อนเป็ น
ปัจ จัยส าคัญ ที่น าไปสู่พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ความสนใจ นิสั ย ลั กษณะการสื่อสาร การใช้งาน บน
โซเชียลมีเดีย ซึ่งถ้ามีเวลามากกว่าขึ้น จะทาให้สามารถทาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์หามิติที่
รอบด้ า นมากขึ้ น และจะน าไปสู่ ก ารตั้ งค าถาม และเลื อ กใช้ ท ฤษฎี ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ผลของของ
ยุทธศาสตร์คุณลักษณะ GREATS ที่ส่งผลต่อนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3) ควรมีการต่อยอดนาข้อมูลที่ไปศึกษาต่อ เช่น การทาวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น เพราะทา
ให้เห็นในหลายมิติที่มีไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์กัน จึงจาเป็นต้องทาการศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
ผลงานวิจั ย เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ อุด มศึก ษาของนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุ ม ธานี กลุ่ ม
ตัวอย่างคือ จานวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงจานวน 178
คน คิดเป็นร้อยละ 56.33 นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา จานวน
154 คน คิดเป็ น ร้อยละ 48.73 อาชีพผู้ปกครองของผู้ทาแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ทาอาชีพรับจ้าง
จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 38.61 รายได้รวมของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง
5,000-10,000 บาท จ านวน 129 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.82 และการศึ ก ษาผู้ ป กครองของผู้ ท า
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 43.67
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.58, S.D. = 0.64)
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่า เฉลี่ยรายด้านในอันดับที่ 1 คือ ด้านหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ มาก ( X= 3.60, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านภาพลั กษณ์ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมาก (X= 3.58, S.D. = 0.65) และด้านเหตุผลส่วนตัว เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นอยู่
ในอันดับสุดท้าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X= 3.55, S.D. = 0.62)
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คาสาคัญ
การตัดสินใจ, ศึกษาต่อ, อุดมศึกษา
ABSTRACT
This research is intended to Factors affecting the decision to study in higher
education for students grade 6 In Khlong Luang District Pathum Thani Province. The
sample group is 316 people. The tool used is a questionnaire, data analysis by
finding the frequency, percentage, mean, standard deviation The research found that
most of the samples were 178 women. 5 6 .3 3 percent. Most of the students who
responded to the questionnaire 154 studying at art-language plans.48.73 percent
Parents' occupation of most questionnaires making employment for 122 people,
representing 38.61 percent The average monthly income of most parents is between
5,000-10,000 baht.129 people, representing 40.82 percent and parents' education of
the majority of the questionnaires graduated from primary school 138 people,
representing 43.67 percent Respondents have opinions. Overall, the average is at a
high level. (X= 3.58, S.D. = 0.64) Considering that The sample group with the average
of the top 1 Course, The average level is high. ( X= 3.60, S.D. = 0.64), Image, The
average level is high ( X= 3 .5 8 , S.D. = 0 .6 5 ) and last one Personal reasons, The
average level is high (X= 3.55, S.D. = 0.62)
Keywords
Decision, Further their studies, Higher Education
บทนา
การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อใด ๆ
ไปสู่บุคคล เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์
พัฒ นาให้มนุษย์ได้เติบโตทั้งทางด้านสมอง สติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น มีการจัดทาและนาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย สามารถถ่ายทอด
ให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจและมีความรู้ได้ง่ายขึ้น ประเทศไทยนั้นเห็นความสาคัญของการศึ กษา จึงได้มีตรา
กฎหมายบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ผู้ได้รับ
ความรู้ได้ศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้ ความรู้นั้นสามารถนามาใช้พัฒ นาคนให้ มี
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ความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพรวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสานึกและคุณธรรม เป็นผู้เจริญทาง
ปั ญ ญาและจิ ต ใจ ซึ่ ง คนเหล่ า นี้ น อกจากจะสามารถพั ฒ นาตนเองแล้ ว ยั ง ส่ ง ผลต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ,2542
ออนไลน์)
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเกิดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่เป็นรากฐานของการดาเนินชีวิตของมนุษย์ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และยังเป็ นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ชาติบ้านเมือง เราจึงควรได้รับการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตนในการพัฒนาประเทศชาติให้สามารถก้าวทันตามกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ประกอบกั บ ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียนดั งนั้ น เราต้อ งเตรียมรับ มื อกั บ
สถานการณ์ ร ะหว่า งประเทศที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ไปการจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน มีจุ ดหมายมุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้ เป็นคนดี มีปัญ ญา มีความสุ ข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ วิสัยทัศน์ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีเจตคติที่จาเป็น
ต่อการศึกษาต่อ และมีห ลักการที่สาคัญ เพื่อทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง เสมอภาคและมี
คุณภาพ (ธนวรรณ รักอู่, 2557,)
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้สามารถทราบถึง ความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ อุดมศึ กษา เพื่ อไปสู่ แนวทางในการกาหนดนโยบาย วางแผนให้ มี ประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้ปกครอง และ นักเรียนโดย
การนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับ
ใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ ความคิดเห็ นของนักเรียน เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ดาเนินตามระเบียบวิธีดาเนินงานดังนี้
1. การทบทวนวรรณกรรม และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม ทบทวนเนื้อหาเชิง
วิเคราะห์ เพื่อกาหนดปัญหาหรือคาถามของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการทาศึกษา
2.กาหนดกรอบแนวคิด ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. นาแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 316 ราย จากจานวนทั้งหมด 1439 ราย ซึ่งได้นาไปเทียบ
ตามตารางสาเร็จรูปของทาโรยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประ
มารค่าสัดส่วนของประชากรโดยคาดว่าสัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และ
ระดับความเชื่อมั่น 95%
5. การวิเคราะห์ผลโดยประมวลผลที่ได้จากข้อมูลในแบบสอบถามทั้งหมดนาเสนอผล
การอภิปรายผล
6. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผลของการศึกษาที่ได้จาก
การศึกษา และวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่เป็นความจริงที่ถูกค้นพบโดยจัดทาเป็นรูปเล่มและนาไปเสนอ
ผลงานศึกษา
ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางดังนี้
1. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ศึกษาได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 316
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ชุด และทาการเก็บรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่ามีความสมบูรณ์
จานวน 316 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage)
ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 178 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.33 รองลงมา
เป็นเพศชาย จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 43.76 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่แผนการเรียนศิลป์-ภาษา จานวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.73 แผนการเรียนวิทย์ -คณิต จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 36.71 และแผนการเรียน
ศิลป์-คานวณ จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56 ตามลาดับ
อาชีพผู้ปกครองของผู้ทาแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทาอาชีพรับจ้าง จานวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.6 ทาอาชีพเกษตรกร จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ทาอาชีพข้าราชการ จานวน 61
คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และอาชีพค้าขาย จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามลาดับ
รายได้รวมของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท จานวน
129 คิดเป็นร้อยละ 40.8มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 มี
รายได้น้อยกว่า 5,000 จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 มีรายได้ระหว่าง 20,000-30,000 จานวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 มีรายได้มากกว่า 30,000 จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1ตามลาดับ
การศึ กษาผู้ ป กครองของผู้ ท าแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ บการศึ กษาระดับ ประถมศึก ษา
จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ
39.2 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามลาดับ
2. การนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึ กษาต่อในระดับ อุ ดมศึ กษาของนั กเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุ ม ธานี ในภาพรวมโดยการน าเสนอในรูป แบบของข้ อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (standard Deviation)
จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( X= 3.58, S.D. = 0.64) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายด้านในอันดับ ที่ 1 คือ ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับมาก (X= 3.60, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X=
3.58 , S.D. = 0.65) และด้านเหตุผ ลส่ว นตัว เป็นกลุ่ มตัว อย่างให้ ระดับความคิดเห็ นอยู่ในอันดับ
สุดท้าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X= 3.55, S.D. = 0.62)
2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึ กษาต่อในระดับ อุ ดมศึ กษาของนั กเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยการนาเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)
จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ อุดมศึกษาของนั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี ด้าน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X=3.58, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ระดับ ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ค่าเฉลี่ยรายข้อในอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและสวยงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X=3.68, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์เก่งและมีความรู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.64, S.D.
= 0.77) และเป็นมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X= 3.62, S.D. = 0.82)
2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึ กษาต่อในระดับ อุ ดมศึ กษาของนั กเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านหลักสูตร โดยการน าเสนอในรูปแบบของข้อมูล ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard Deviation)
จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดั บ อุ ดมศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 ในอ าเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุ ม ธานี ด้ าน
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X= 3.60, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อ ในอันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุน
การศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.66, S.D. = 0.80) รองลงมา คือหลักสูตรที่เปิดสอนตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X= 3.62, S.D. = 0.83) และหลักสูตร
ที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจานวนหน่วยกิตที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ( X= 3.62, S.D. =
0.76)
2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึ กษาต่อในระดับ อุ ดมศึ กษาของนั กเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัด

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

845

ปทุมธานีด้านเหตุผลส่วนตัว โดยการนาเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard Deviation)
จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเหตุผล
ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X=3.55, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ค่าเฉลี่ยรายข้อ ในอันดับที่ 1 คือ มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตาม
ความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.64, S.D. = 0.85) รองลงมา เพื่อนสนิท
เลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X=3.63, S.D. = 0.71) และรุ่นพี่
เป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X= 3.59, S.D. = 0.91)
อภิปรายผลการวิจัย
ด้ านที่ 1 ด้ านภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พบว่าผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก บาง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมายาวนานและมี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการซึ่ ง เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย อันจะช่วยทาให้ เกิดการจดจา การบอกถึงคุณลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้เข้ามาศึกษาและสาเร็จการศึกษาออกไปอีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัย ที่มี
ความเก่าแก่ มีชื่อเสียงและมีครู อาจารย์ที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงานหรือได้รับการ
ยอมรับ จากสถาน ประกอบการ โดยมหาวิท ยาลั ยฯ ได้มี การจัด การเรียนการสอนที่ ห ลากหลาย
สาขาวิชาซึ่งเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงาน มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ
ได้มีการนาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียนในภาคบรรยาย
มีชั่วโมงปฏิบัติการภายใน ห้องปฏิบัติการสาหรับภาคการปฏิบัติมีการอภิปรายกลุ่ม สัมมนาตลอดจน
โครงงานหรือการศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือซึ่งเอื้ อ
และสนับสนุนต่อการเรียนการสอนให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับเมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
นักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัย พณิชย์การ ธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมาก
ที่สุดกับปัจจัยด้านความมีชื่อเสียงของวิทยาลัย มายาวนาน
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ น ใจเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาของนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอนยังเน้นด้านสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรง
ตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานซึ่ งผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเชื่ อ มั่ น ว่ า เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัย แห่งนี้ไปจะเป็นที่รู้จักในวงการของผู้ประกอบอาชีพทางด้านสาชาวิชาชีพนั้ นๆ และมี
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โอกาสที่ จ ะได้รั บ การ พิ จ ารณารั บ เข้าทางานมากกว่าผู้ ส าเร็จการศึ กษาในสาขาวิช าเดียวกันจาก
มหาวิทยาลัยอื่น อีกทั้ง บางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ มีจานวนหน่วยกิต
และจ านวนเทอมต่ อปี การศึ ก ษาที่ เหมาะสม ตลอดจนมี ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาส าหรับ นั กเรีย น
นั กศึกษาที่ มีผ ลการเรีย นดี และค่าเทอมและ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สู งเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่นมหาวิทยาลัยอื่น
ด้านที่ 3 ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนตัว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนในหลักสูตร
และ สาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรียน นักศึกษาได้ซึ่งอาจเป็น
เพราะ นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนต่างก็มีความต้องการที่จะศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไปตาม
ความถนัดหรือ ความชอบส่วนตัวของตน ประกอบกับนักเรียน นักศึกษา มีรุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลือก
เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังนั้นรุ่นพี่จึงมีความสาคัญในการเป็นแหล่งกระจายข้อมูลเบื้องต้นหรือ
เป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกเข้าศึกษาต่อ นอกจากนั้นยังมีเพื่อนสนิทและเพื่อนส่วน
ใหญ่ที่มีความนิยมและเลือกเข้าเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยรวมถึงการที่นักเรียน นักศึกษามีผู้ปกครอง
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวเป็นผู้แนะนานี้ซึ่งมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับเมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษา วิทยาลัยพณิชย์การธนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านความชอบ และความถนัดของ
ส่วนตัวมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการแก้ไขปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการ
เข้าศึกษาต่อง่ายแต่สาเร็จการศึกษายาก ด้ วยการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระยะเวลา ในการศึกษาตลอดหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนปัจจัยด้านหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
เรียน ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายในการเรียนให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อนักศึกษาและให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ เศรษฐกิจ ในปั จ จุบั น ควรศึ กษาถึ งความเหมาะสมในการจัด เก็ บ อั ต รา
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน เรียนในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยโดยใช้พื้นฐานของอัตราเงินกู้กยศ.
3. มหาวิทยาลัย ฯ ควรสร้างความเข้าใจบุคลากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับ
ปั จ จั ย ด้านเหตุ ผ ลส่ วนตัว ในเรื่อ งของ ผู้ ปกครองไม่มี อิท ธิพลต่อการเลื อ กเข้าศึก ษาต่อ แต่ คนที่ มี
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อิทธิพลมากที่สุดคือรุ่นพี่ รองลงมาคือ เพื่อนสนิทและเพื่อนส่วนใหญ่เลือกเรียนที่นี่ รองลงมาคือครู
แนะแนว ครูที่ปรึกษา
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บทคัดย่อ
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจรัฐในการบัญญัติกฎหมายที่อาจมีผลเป็นการลิดรอน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งตามเหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามพระราชบั ญ ญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อให้ การดาเนินการทาง
ทะเบียนราษฎรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอานวยความเป็นธรรม การ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชนโดยส่ ว นรวม ดั งนั้ น การดาเนิ น ทางทะเบี ยนราษฎรในเรื่อ งต่ างๆ เพื่ อ ให้ น ายทะเบี ย น
สามารถดาเนินงานด้านการบริการสาธารณะของรัฐเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ให้แก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อรองรับการจัดการประชากรของประเทศไทย เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ใด
ไม่ว่าจะออกโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจร้องขอ หรือศาลออกเองก็ตาม ถ้ายังจับไม่ได้ภายใน
180 วัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางแจ้งให้นายทะเบียนย้ายคนที่ถูกออกหมายจับ
นั้นออกจากทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และให้หมายเหตุ
ไว้ในรายการของบุ ค คลนั้ น ว่าอยู่ ในระหว่างการติ ดตามตั ว ตามหมายจับ เพื่ อให้ บุ ค คลที่ ถู ก ออก
หมายจับได้แสดงตนต่อผู้ออกหมายจับ และนาหลักฐานการยันยันตัวตนดังกล่าวนายทะเบียนเพื่อมิให้
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จาหน่ายชื่อตนออกจากทะเบียนบ้านเดิม หรือย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางเพื่อเข้าสู่ทะเบียนบ้าน
เดิม ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีข้อสังเกตว่าผู้ถูกจับอาจไม่ใช่
ผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย
คาสาคัญ : สิทธิและเสรีภาพ, ทะเบียนบ้าน, หมายจับ,นิติรัฐ
ABSTRACT
From the constitutional provisions that give the state power to enact laws
that may result in the deprivation of rights and public image Which according to the
reason and necessity of limiting the rights and liberties of persons under the Civil
Registration Act (No. 3), 2562, in order to ensure the effective implementation of the
civil registration, which will be beneficial to the provision Fairness Facilitating the
people Keeping order And protection of basic rights of the people in general
Therefore, the implementation of civil registration in various matters In order to
enable the registrar to carry out the public service activities of the public regarding
the people's registration for greater efficiency and to support the population
management of Thailand When the court issued an arrest warrant for anyone
Whether issued by administrative staff or police request Or the court itself If still
unable to arrest within 180 days from the date the court issued an arrest warrant
Administrative or police staff Has the duty to notify the Central Registration Director
And the outdoor registrar to have the registrar move the arrest warrant out of the
house registration And add that person's name and list to the central house
registration And give a note in the list of that person that is in the process of
following an arrest warrant In order for the person who is issued an arrest warrant to
show himself to the arrest warrant holder And bring the evidence to confirm the
identity of the registrar to prevent the sale of his name from the original house
registration Or move out of the central house registration to enter the original house
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registration Which the law deprived of the rights and freedoms of people who have
observed that the arrested person may not be an offender under the law
Keywords :
Rights and freedoms, Register home, Rarest warrant, State law
บทนา
ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ในการดารงชีพ ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจาเป็น อาหารเป็นสิ่งที่กินไปเพื่อให้ร่างกายได้รับ
ประโยชน์ เครื่องนุ่งห่มทาให้ ร่างกายอบอุ่น ยารักษาโรคคือสิ่ งที่จาเป็นเมื่อกลไกร่างกายบกพร่อง
ในขณะที่ที่อยู่อาศัยหรือที่หลายๆคนเรียกวาบ้านเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อคุมฟ้าคุ้มฝนคุ้มครองให้ชีวิตของ
บุคคลปลอดภัย และเมื่อเรามีบ้านอยู่ที่ใดรัฐใดที่นั่นคือแผ่นดินแม่ที่มนุษย์ทุกคนอยากจะอยู่ มาตั้งแต่
เกิด เติบโตและตายที่นั่น ซึ่งในแต่ละรัฐแต่ละประเทศต่างก็กาหนดให้บุคคล ประชาชน พลเมืองของ
ตัวเอง มีสิ ทธิอาศัยในบ้ านได้และรัฐนั้นได้ออกเอกสารที่เรียกว่าทะเบียนบ้านเพื่อกาหนดถิ่นที่อยู่
รวมถึงการกาหนดสวัสดิการให้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามจานวนแต่ละประชากรในพื้นที่เหล่านั้น
เมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้น ได้มีการสมมุติตัวตนของรัฐขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดารงชีพ ร่วมกันใน
สังคม โดยรัฐมีหน้าที่ดูแลปกป้องคนในรัฐและวางกฎเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อความ
ยุติธรรมและความสงบสุขของคนหมู่มาก ซึ่งรัฐยังมีหน้าที่ต้องดูแลบุคคลของรัฐทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ ทั้ งบุ คคลปกติและบุ ค คลที่ ต้ องดูแ ลเป็ น พิ เศษ ที่ รัฐ ต้อ งจัด ให้ มี ส าธารณู ป โภค
สวัสดิการเพื่อบุคคลอันเป็นประชาชน พลเมืองของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณะสุข
การคมนาคม ความสะดวกสบาย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นหน้าที่รัฐที่ต้อง
ดาเนินการ ซึ่งในแต่ละรัฐแต่ละประเทศจะวางกรอบของประเทศไว้ในกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์สูงที่สุดที่
เรี ย กว่ า บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งจะมี ผ ลบั งคั บ ต่ อ รั ฐ กั บ ประชาชน โดยรั ฐ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด ให้
ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ด้วยเหตุนี้การที่รัฐจะดาเนินการใดๆในการ
ตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้เพื่อจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก็ต้ องดาเนินการภายใต้มาตรา 26
ประกอบมาตรา 32 38 และมาตรา 41 รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2560 ที่
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การตรากฎหมายที่จากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเล็งเห็นถึงการปกป้องความ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวมหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวม จึงจาเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
บางฉบับแม้ว่าจะต้องจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อาทิ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ
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พ.ศ. 2562 ที่กาหนดการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลไว้ในมาตรา 5 วรรคสอง ที่ห น่วยงานรัฐสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและส่วนรวมและด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึง
นามาซึ่งการตราพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 ที่มีการจากัดสิทธิของผู้
ถูกออกจับเกิน 180 วันและยังจับตัวไม่ได้ ที่ไม่สามารถอยู่ในทะเบียนบ้านเดิม แต่จะถูกนายทะเบียน
ย้ายบุคคลดังกล่าวไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ซึ่งนับเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพที่น่าสนใจที่เป็น
เพียงผู้ถูกออกหมายจับก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่นาไปสู่การถูกลิดรอนสิ ทธิและเสรีภาพที่
บุคคลผู้นั้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานจากรัฐ และผลพวงจากการย้ายจากทะเบียนบ้านเดิมไปสู่ทะเบียน
บ้านกลาง ก็ไม่ต่างอะไรกับนักโทษที่ต้องคาพิพากษาของศาลให้จาคุก ที่ต้องมีภูมิลาเนาใหม่คือ ทัณฑ
สถานนั้นๆ(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2983/2550) ทั้งที่เป็นเพียงผู้ ถูกกล่าวหาและถูกออกหมายจับ
เท่านั้น ศาลยังไม่ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าให้ลงโทษจาคุกจาเลย จาเลยเป็นผู้ซึ่งเคยหรืออาจจะไม่
เคยถูกออกหมายจับมาก่อนก็ได้
ซึ่งข้อสังเกตประการหนึ่งคือ สิทธิของผู้ต้องหาจะยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จนกว่าศาลจะ
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจึงจะตกเป็นจาเลยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรคสอง กาหนดไว้ว่า “ใน
คดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุด
แสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้”
1. ระบบการประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวกั บสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , 2555)
จะพบว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทไว้ในระดับที่แตกต่างกันไป(หยุด
แสงอุทัย, 2511) ดังนี้
1) สิทธิและเสรีภาพประเภทที่รัฐอาจออกกฎหมายมาจากัดได้โดยไม่มีเงื่อนไขพิเศษสาหรับ
การออกกฎหมายฉบับนั้น ซึ่งหมายความว่า แม้รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็น
หลักแต่องค์กรนิติบัญญัติอาจออกกฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพได้ตามที่เห็นสมควรตัวอย่างสาหรับ
การประกันสิทธิและเสรีภาพในลักษณะนี้ เช่น มาตรา 37 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
ในทรัพย์สินและการสืบมรดก ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติเห็นสมควรจากัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่างไร ก็อาจออก
กฎหมายจากัดสิทธิในทรัพย์สินนี้ได้ อย่างไรก็ตามองค์กรนิติบัญญัติไม่อาจออกกฎหมายมาลบล้าง
สิทธินี้ได้ ได้แต่จากัดเท่านั้น อนึ่ง การออกกฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น แม้จะเป็น
กรณีที่รัฐธรรมนูญอนุญาตให้กระทาได้ตามที่เห็นสมควร องค์กรนิติบัญญัติก็จะต้อ งตรากฎหมายให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ ตามมาตรา 26 ด้วย
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2) สิ ทธิและเสรีภ าพประเภทที่รัฐ อาจออกกฎหมายมาจากัดได้ ก็แต่โดยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขพิเศษที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้อาจเป็นสถานการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มาตรา 38 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
การเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการ
ผังเมืองหรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์”
ในกรณี ที่รัฐ ธรรมนู ญ กาหนดเงื่อนไขพิเศษไว้เช่นนี้ องค์กรนิติบัญญั ติย่อมตรากฎหมาย
ล่วงล้าแดนแห่ งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญอนุญาต ซึ่งตรงกับเงื่อนไขใน
มาตรา 26 วรรคหนึ่งที่ว่า “ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ( ธีระ สุธีวรางกูร, 2542)
นอกจากนี้องค์กรนิติบัญญัติจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาตรา 26 ด้วย
3) สิทธิและเสรีภาพประเภทที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้องค์กรนิติ
บัญญัติตรากฎหมายจากัดจากัดสิทธิได้ ตัวอย่างของบทบัญญัติประเภทนี้ เช่น เสรีภาพในการถือ
ศาสนา ตามมาตรา 31 เป็นต้น
เมื่อพิจารณาลักษณะการรับรองสิทธิและเสรีภาพข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ในระบบการ
รับรองสิทธิเสรีภาพประเภทแรกนั้น รัฐมีอิสระและดุลพินิจมากที่สุดในการที่จะเข้าไปจากัดสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ในขณะที่ในระบบที่สองนั้นรัฐอิสระและดุลพินิจลดลงส่วนในระบบที่
สามนั้นรัฐไม่อาจเข้าไปจากัดสิทธิแลเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลได้เลยทาได้เฉพาะการกาหนดกรอบ
หรือเขตแห่งสิทธิที่รัฐจะคุ้มครองให้เท่านั้น เช่น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 31 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
บริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของ
ตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อ ความปลอดภัยของรัฐ และ
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” มิได้มีเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไว้ หากแต่อาจเกิดขึ้นจากการขัดกันของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้ด้วย
2. เงื่อนไขในการตรากฎหมายเพื่อจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ในกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติสามารถตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ตามที่
รัฐธรรมนูญให้อานาจ องค์กรนิติบัญญัติต้องดาเนินการตรากฎหมายให้สอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ
ตามมาตรา 26 ดังต่อไปนี้
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1) หลักความพอสมควรแก่เหตุ
ในการตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคลนั้น รัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ “กระทาได้
เท่าที่จาเป็น “การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติหลักในเรื่องความจาเป็นไว้นี้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของหลัก
นิติรัฐและการยอมรับหลักพอสมควรแก่เหตุซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ หลัก
ความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักที่มีขึ้นเพื่อจากัดการใช้อานาจรัฐไม่ให้กระทาไปตามอาเภอใจ ถือเป็น
หลักธรรมนูญทั่วไปที่มีค่าบังคับเท่ากันกับบทบัญญัติอื่นแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งองค์กรนิติบัญญัติแม้ว่า
โดยสภาพไม่ใช่เป็ น องค์ก รที่ ใช้อ านาจปกครองที่ ส ามารถล่ ว งล้ าสิ ท ธิและเสรีภ าพของประชาชน
โดยตรง แต่องค์กรนิติ บัญญัติก็อาจใช้อานาจรัฐตรากฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้เช่นกัน ด้วนเหตุดังกล่าว เมื่อองค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน กฎหมายนั้ น จึ งต้ องสอดคล้ องกับ หลั กความสมควรแก่เหตุ (Juergen Schwarze,
1992) ดังนี้
ก) มาตรการที่องค์กรนิติบัญญัติตราขึ้นเป็นกฎหมายจะต้อง “เหมาะสม “ ที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ หลักความเหมาะสมนี้เรียกร้องความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการที่รัฐใช้จากัด
หรือลิดรอนสิทธิของประชาชนกับผลที่จะได้รับจากการใช้มาตรการนั้น เมื่อองค์กรนิติบัญญัติจะตรา
กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งมีผลล่วงละเมิดแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยองค์กรนิติ
บัญญัติจะต้องคานึงถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ได้รับการกาหนดขึ้นและตราไว้ในกฎหมายนั้นให้อยู่ในวิสัยที่
จะทาให้เกิดผลที่ตนต้องการบรรลุได้หรือไม่ กฎหมายใดกาหนดมาตรการซึ่งเห็นเป็นที่ประจัก ษ์ชัดว่า
ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ย่อมถือได้ว่ากฎหมายนั้นไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณา กฎหมายใดเหมาะสมหรือไม่ พึงคานึงอยู่เสมอว่าองค์กรนิติ
บัญญัติมีดุลพินิจเฉพาะในการคานวณหรือคาดคะเนพัฒนาการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลหรือกาหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายที่จะถือได้
ว่าขัดต่อหลักความเหมาะสมและด้วยเหตุดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องปรากฏว่าองค์กรนิติ
บัญญัติใช้ดุลพินิจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคาดคะเนพัฒนาการในอนาคตและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากกฎหมายนั้นผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง (Kay Windhorst, 1994) ลาพังเพียงข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมาย
นั้นเมื่อใช้ไปแล้วไม่เหมาะสมในอันที่จะบรรลุผลที่ต้องการ ไม่เป็นเหตุที่จะพอฟังได้ว่ากฎหมายฉบับ
นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีเช่ นว่านี้ขึ้นองค์กรนิติบัญญัติอาจมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนั้น หากว่ากฎหมายฉบับนั้นยังมีผลใช้บังคับอยู่
กล่าวคือการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญพึงระลึกอยู่
เสมอว่าตนไม่ใช่องค์กรนิ ติบั ญญั ติและไม่มีความชอบธรรมในการแสดงออกซึ่งดุล พินิจในการตรา
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กฎหมายได้เอง ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้มาตรในทางรัฐธรรมนูญตรวจสอบกฎหมายนั้นเท่านั้น แม้
ฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติจ ะตรากฎหมายที่ ศาลอาจจะไม่เห็ น ชอบด้ว ย แต่ ถ้ากฎหมายนั้ น พิ จารณาในทาง
สภาวการณ์ในวิสัยที่อาจบรรลุผลที่ต้องการได้ในทางนโยบาย ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิ จฉัยให้กฎหมาย
นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้
ข) มาตรการที่องค์การนิติบัญญัติตราขึ้นเป็นกฎหมายนั้นจะต้องเป็นมาตรการที่จาเป็น
แก่การดาเนินการเพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ต้องการสาเร็จลงได้ หลักความจาเป็นนี้เรียกร้องให้องค์กรนิติ
บัญญัติเปรียบเทียบมาตรการต่างๆ ที่จะบัญ ญัติลงไว้ในกฎหมายซึ่งเป็นมาตรการที่เหมาะสมในอันที่
จะดาเนินการให้เกิดผลได้ตามที่องค์กรนิติบัญญัติต้องการ กล่าวคือ ในกรณีที่มีมาตรการที่เหมาะสม
หลายมาตรการ องค์การนิติบัญญัติจะต้องเลือกเอามาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนน้อยที่สุดมาบัญญัติเป็นกฎหมาย หากองค์กรนิติบัญญัติเลือกเอามาตรการที่กระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพอย่างรุนแรงมาบัญญัติเป็นกฎหมายทั้งๆ ที่อาจเลือกมาตรการที่รุนแรงน้อยกว่าได้แล้ว
ย่อมถือว่ากฎหมายฉบับนั้นขัดต่อหลักความจาเป็น ดังนั้นจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ค) มาตรการที่ อ งค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ในกฎหมายเพื่ อ ใช้ บั งคั บ นั้ น นอกจากจะเป็ น
มาตรการที่เหมาะสมและจาเป็นแล้ว จะต้องเป็นมาตรการที่พอเหมาะสมควรแก่เหตุอีกด้วย หลัก
ความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบนี้ เรียกร้องให้องค์กรนิติบัญญัติชั่งน้าหนักประโยชน์ที่
มหาชนจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการแห่ง
กฎหมายที่เหมาะสมและจาเป็นนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง มาตรการตามกฎหมายตาม
กฎหมายย่อมขัดต่อหลักความพอสมควรแก่เหตุ หากมาตรการนั้นไม่ได้สัดส่ วนกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ ในการวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดต่อหลักความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบนี้
หรือไม่ ให้เริ่มพิจารณาสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะคุ้มครองปัจเจกชนก่อน เช่น เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 34 หลังจากนั้นจึงพิจารณาระดับความเข้มข้นรุนแรง
ของมาตรการตามกฎหมาย ที่ล่วงละเมิดสิ่งที่รัฐธรรมนู ญมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง นั้น เช่น การจากัดมิ
ให้แจกใบปลิวในที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทาง
เมื่อพิจารณาสิ่งที่รัฐธรรมนูญจะคุ้มครองปัจเจกชนและระดับความเข้มข้นรุนแรงของมาตรการตาม
กฎหมายแล้ ว จึงวินิ จ ฉัย ว่า ความเข้ม ข้นรุน แรงของมาตรการนั้นยังคงพอสมควรแก่เหตุ องค์ก ร
บัญญัติย่อมตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับได้
2) หลักการคุ้มครองสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นองค์กรนิติบัญญัติไม่
อาจตรากฎหมายให้กระทบกระเทือนแก่นหรือสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพได้ บทบัญญัติในส่วนนี้
ไม่ใช่เป็นการประกาศเจตจานงที่ไร้สาระหรือฟุ่มเฟือย แต่เป็นบทบัญญัติที่เรียกร้ององค์กรนิติบัญญั ติ
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ให้ต้องปฏิบัติและมีค่าบังคับในทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ตราขึ้นกระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญ
แห่งสิทธิ กฎหมายนั้นย่อมขัดต่อธรรมนูญ ใช้บังคับมิได้ ปัญหาที่จะต้องพิจารณาก็คือ การคุ้มครอง
สาระส าคั ญ แห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเป็ น การคุ้ ม ครองโดยเด็ ด ขาดหรื อ ไม่ และอย่ า งไรเรี ย ก ว่ า
กระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555)
ในประเด็นที่ว่าการคุ้มครองสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 26
นี้เป็นการคุ้มตรองโดยเด็ดขาดหรือไม่นั้น อาจมีข้อพิจารณาได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติกล่าว
ไว้ ก็ มิ ได้ ห มายความว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ มุ่ ง คุ้ ม ครองสารั ต ถะแห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอย่ า งสั ม บู ร ณ์
(absolute) แต่มุ่งคุ้มครองอย่างสัมพัทธ์ (relative) มากกว่า ดังนั้นการพิจารณาว่ากฎหมายที่ตราขึ้น
จะมีผลทาให้สารัตถะของสิทธิได้รับความกระทบกระเทือนหรือไม่ จึงต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป
เมื่อได้ชั่งน้าหนังของประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนแล้ว จึงจะตอบได้ว่ากฎหมายนั้น
กระทบกระเทือนสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ถึงแม้ว่าองค์การของรัฐจะ
ตรากฎหมายอันมีผลกระทบกระเทือนแก่นของสิทธิก็ตามแต่ถ้าการกระทบกระเทือนแก่นของสิทธินั้น
ยั งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ความพอสมควรแก่ เหตุ อ ยู่ แ ละกฎหมายนั้ น มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งยวดต่ อ
ผลประโยชน์สาธารณะ ย่อมไม่อาจถือได้ว่ากฎหมายนั้นกระทบกระเทือนสาระสาคั ญแห่งสิทธิและ
เสรี ภ าพตามความหมายของมาตรา 26 อย่ า งไรก็ ต าม หากพิ จ ารณาถ้ อ ยค าของบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 26 ที่ว่า “และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ “แล้ว
น่าที่จะลงความเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์คุ้มครอง แก่น (core) ของสิทธิและเสรี ภาพแต่ละ
ชนิด ซึ่งการคุ้มครองนี้เป็นการคุ้มครองโดยสัมบูรณ์ ไม่มุ่งประสงค์ให้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ
ไป ดังนั้นการพิจารณาว่ากฎหมายใดกระทบกระเทือนสารัตถะแห่งสิทธิจะนาเอาหลักความพอสมควร
แก่เหตุมาร่วมพิจารณาและใช้เป็นเครื่องช่วยในการวินิจฉัยไม่ได้
การตรากฎหมายในลักษณะใด จะถึงขนาดที่เรียกได้ว่ากระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพไป ไม่อาจกาหนดเป็นนิยามเพื่อใช้ทั่วไป
กับสิทธิและเสรีภาพทุกประเภทได้ ทั้งนี้โดยจะต้องพิจารณาระดับความเข้มข้นรุนแรงของกฎหมายที่
จากัดสิทธิและเสรีภาพกับลักษณะของสิทธิและเสรีภาพนั้นเองประกอบกันสาระสาคัญของเสรีภาพใน
ร่างกายตามรัฐธรรมนู ญฯ มาตรา 28 ย่อมได้รับความกระทบกระเทือนหากองค์กรนิติบัญญัติตรา
กฎหมายให้มีการลงโทษโดยการทรมาน การขังคุกมืด การตัดหรือทาลายอวัยวะสืบพันธุ์ เสรีภาพ
ในทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 34 วรรคสอง ย่อมถูกกระทบกระเทือนจนถึงแก่น ถ้าหากมี
การตรากฎหมายห้ามมิให้มีการวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญอาจ
บัญญัติโดยชัดแจ้งยกเว้นมาตรการที่อาจถือได้ว่ากระทบกระเทือนสารัตถะแห่งสิทธิให้เป็นมาตรการที่
ใช้บังคับได้เพื่อตัดปัญหาการตีความเช่นการลงโทษประหารชีวิตซึ่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา29 วรรคหนึ่ง
บัญญัติไว้ให้ทาได้ เป็นต้น
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3) หลักการมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปของกฎหมายและหลักการห้ามตรากฎหมายใช้
บังคับเฉพาะกรณีและเฉพาะบุคคล
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 26 วรรคสอง เรียกร้ององค์กรนิติบัญญัติในการตรา
กฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่าจะต้องตรากฎหมายให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง บทบัญญัติ
มาตรานี้มีด้วยเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก เหตุผลในเรื่องการแบ่งแยกอานาจ และ
ประการที่สอง เหตุผลในการป้องกันมิให้เกิดเอกสิทธิ์และการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
การที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้กฎหมายซึ่งจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องมีผลใช้บังคับ
เป็ น การทั่วไปนั้ น ก็เนื่ องจากไม่ต้องการให้ องค์กรนิติบัญ ญั ติออกคาสั่งทางปกครอง เองในรูปของ
กฎหมาย เพราะเหตุผลว่าคาสั่งทางปกครองเป็นเครื่องมือหลักที่องค์กรฝ่ายปกครองใช้ในการดาเนิน
กิจ กรรมทางปกครองให้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปได้ ถือว่าเป็น ภาระหน้าที่โดยแท้ ของฝ่ ายบริห ารหรือฝ่ าย
ปกครอง หากพิจารณาระบบการกระทาของรัฐแล้ว จะพบว่ากฎหมาย และคาสั่งทางปกครองมีจุดที่
เหมือนกัน คือ เป็นการกระทาของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของประชาชนในรัฐ กฎหมายและ
คาสั่งทางปกครองมุ่งใช้บังคับกับประชาชนเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามกฎหมายแตกต่างจากคาสั่งทาง
ปกครองในสาระสาคัญ คือ กฎหมายนั้นมุ่งใช้บังคับเป็ นการทั่วไปกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่จากัด
จานวนและกับบุคคลไม่จากัดจานวน ส่วนคาสั่งทางปกครองนั้นใช้บังคับกับบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
ที่ระบุจานวนได้แน่นอนกลุ่มหนึ่งและกับข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี กล่าวโดยสรุปกฎหมายเป็นเรื่องที่ใช้
บังคับทั่วไป มีลักษณะเป็นนามธรรม (general – abstract) ในขณะที่คาสั่งทางปกครองเป็นเรื่องที่ใช้
บังคับเฉพาะรายมีลักษณะเป็นรูปธรรม (individual – concrete) ในกรณีที่มีการออกกฎหมายที่ใช้
บังคับกับกลุ่มคนที่ไม่สามารถระบุจานวนให้ชัดเจนแน่นอนไปได้ แต่เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้
ที่จะมาชุมนุม ประท้วงบริเวณท้องสนามหลวง พึงอนุโลมให้ถือว่าเป็นเรื่องคาสั่งทางปกครองซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่ขององค์กรฝ่ายปกครอง ไม่ใช่องค์กรนิติบัญญัติ
นอกจากหลักการมีผ ลใช้บังคับเป็นการทั่วไปของกฎหมายและการห้ ามตรากฎหมายใช้
บังคับเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีจะมีผลเป็นการคุ้มครองมิให้ ฝ่ายนิติบัญญัติล่วงล้าเข้ามาในเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารแล้ว หลักการดังกล่าวยังช่วยคุ้มครองปัจเจกชนมิให้
รัฐเลือกปฏิบั ติโดยการตรากฎหมายเฉพาะกรณี ขึ้นใช้บังคับ ด้วย กฎหมายที่มีผลทั่วไปเป็นเครื่อง
ประกันความสม่าเสมอและความเท่าเทียมกันในผลทางกฎหมายสาหรับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่
เหมือนกัน การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของความยุติธรรม บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 26 วรรคสอง นี้ จึงมีผลเป็นการตอกย้าหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และทาให้หลักความเสมอภาคปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่ง
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กฎหมายที่จะถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป แต่เป็นกฎหมายเฉพาะ
บุคคลและเฉพาะกรณีซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 26 วรรคสอง อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ คือ กรณี
แรก เป็นกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพให้มีผลใช้บังคับเฉพาะบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มบุคคลจานวนแน่นอนจานวนหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลที่อาจคานวณจานวนได้กลุ่มหนึ่ง กรณี
ที่สอง เป็นกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพที่แม้มีลักษณะเป็นนามธรรม
ใช้บังคับบุคคลทั่วไป แต่ในทางข้อเท็จจริงแล้ว มุ่งประสงค์ให้ใช้บังคับกับบุคคลเฉพาะรายหรือเฉพาะ
กลุ่ม
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น และองค์กรนิติบัญญัติเห็นว่า
จาเป็นที่จะต้องมีการการตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์กรนิติบัญญัติอาจตรา
กฎหมายลักษณะนี้ขึ้นใช้บังคับได้ โดยไม่ถือว่าขัดต่อหลักการห้ามมิให้ ตรากฎหมายใช้บังคับเฉพาะ
กรณี ถ้าหากว่ากฎหมายที่ตราขึ้นนั้นไม่ได้มีผลเฉพาะเหตุการณ์นั้น แต่ได้รับการบัญญัติให้ครอบคลุม
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลใช้บังคับกับบุคคลไม่จากัดจานวนด้วย
กฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการตราขึ้นโดยไม่มีผลใช้บังคับเป็นการ
ทั่วไป มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงย่อมถือ
ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ใช้บังคับมิได้
4) หลักการอ้างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมาย
ในการตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญให้อานาจองค์กรนิติ
บั ญ ญั ติ จ ะต้ อ งอ้ างหรื อ ระบุ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ งรัฐ ธรรมนู ญ ที่ ให้ อ านาจไว้ในกฎหมายฉบั บ นั้ น ด้ ว ย
หลักการดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อเตือนให้องค์กรนิติบัญญัติตระหนักว่าตนกาลังตรากฎหมายล่วงล้าแดน
แห่ งสิ ทธิและเสรีภ าพของปัจ เจกชนอยู่ เพื่อที่องค์กรนิติบัญ ญั ติจะได้ตรากฎหมายจากัดสิ ทธิและ
เสรีภาพเฉพาะที่ตนต้องการจริงๆ เท่านั้น และเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการใช้และการตีความกฎหมาย
ด้วย
เพื่อไม่ให้ การระบุ บ ทบั ญ ญั ติแห่ งรัฐธรรมนูญ ที่ ให้ อานาจในการตรากฎหมายซึ่งเป็น ข้อ
เรียกร้องในทางรูปแบบมีผลเป็นการจากัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการทางานขององค์กรนิติบัญญัติโดยไม่
จาเป็น จึงสมควรตีความการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรานี้อย่างแคบ บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับ
กับกฎหมายที่ล่วงล้าแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งตราขึ้นก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลใช้
บังคับ เหตุผลสาหรับการจากัดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรานี้เฉพาะกับกฎหมายที่ได้รับการตราขึ้น
ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับแล้วย่อมปรากฏชัดอยู่ในตัว ทั้งนี้เพราะเหตุว่าก่อนหน้าที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใช้บังคับ องค์กรที่ตรากฎหมายยังไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่จะต้องอ้างอิงบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจตนตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพ ถ้าหากไม่จากัดการตีความการใช้
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บทบัญญัติมาตรานี้แล้ว แน่นอนว่าความปั่นป่วนในระบบกฎหมายจะตามมาเพราะกฎหมายจากัด
สิ ทธิเสรีภ าพของปั จเจกชนที่ ตราขึ้น ก่อนรัฐธรรมนู ญ ฉบั บนี้ ใช้บั งคับ ซึ่งไม่ อ้างอิงบทบั ญ ญั ติแห่ ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายล่วงล้าสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจะขัดกับรัฐธรรมนูญ
ทันที
อย่างไรก็ตามในการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้น องค์กรนิติ บัญญัติจะต้องระบุเฉพาะ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องและที่ให้อานาจจากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมายจะระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้ อานาจทุกมาตราไว้ในกฎหมายโดยมีมูลเหตุจูงใจที่จะป้องกัน มิให้
กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหาได้ไม่
การฝ่าฝืนไม่ระบุบทบัญญัติแห่งรั ฐธรรมนูญที่ให้อานาจตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลส่งผลให้กฎหมายฉบับนั้นขัดรัฐธรรมนูญ โดยเหตุนี้ย่อมต้องถือว่ากฎหมายที่ได้รับการตรา
ขึ้นโดยไม่ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจใช้บังคับไม่ได้ทั้งฉบับ
3. ข้ อ สั งเกตในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน กรณี ย้า ยผู้ ถูก ออกหมายจับ ไปอยู่
ทะเบียนบ้านกลาง
ตามพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกล่าวคือ “ในกรณีที่ศาลออก
หมายจับผู้ใดตามคาร้องขอของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจได้รับแจ้งจากศาลให้จับกุมผู้ใดตามหมายจับที่ศาลออกเอง ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจแจ้งให้ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางดาเนินการให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายผู้นั้น
ออกจากทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง และให้หมายเหตุไว้
ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับด้วย การหมายเหตุ ดังกล่าวมิให้
ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรา 13 (2) ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางตามวรรคสอง ถ้าผู้นั้น
ประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ผู้นั้นต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดทาทะเบียนบ้าน
กลางนั้นพร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงว่าหมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับนั้น
เสร็จสิ้นแล้ว การแจ้งยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ถูกออกหมายจับ หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านกลางถ้าได้แจ้งยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น หรือปิดหมายไว้ ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่
ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่ปรากฏครั้งสุดท้ายก่อน
ย้ายมาในทะเบียนบ้านกลาง ให้ถือว่าได้แจ้งยื่นส่ง หรือปิดโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้นั้นได้รับทราบ
แล้ว”
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ข้อสังเกต ประการแรกคือ วัตถุประสงค์ของการย้ายภูมิลาเนาผู้ถูกจับจากทะเบียนบ้านเดิม
ไปยั งทะเบี ย นบ้ านกลาง เพื่ อเป็ น การกดดัน ผู้ ถูกจับ ให้ ไม่ส ามารถดาเนิน การในชีวิตประจาวัน ได้
โดยสะดวกต่ อ ไป ในเรื่ อ งการรั บ บริ ก ารสาธารณะจากภาครั ฐ ซึ่ งท าให้ ผู้ ถู ก ออกหมายจั บ ต้ อ ง
ดาเนินการแสดงตนตามหมายจับ
ประการที่สอง การแจ้งย้ายผู้ถูกออกหมายจับออกจากทะเบียนบ้านเดิมไปอยู่ ทะเบียนบ้าน
กลางท าให้ ผู้ ถู กออกหมายจั บ ไม่ ส ามารถเข้ าถึงบริก ารสิ ท ธิขั้ น พื้ น ฐานในสวัส ดิก ารของรัฐ ได้ เช่ น
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยึดตามภูมิลาเนาของบุคคล ไม่มีสิทธิเลือกตั้งได้ ไม่สามารถทาบัตร
ประชาชนได้ (วิเชีย ร ชิดชนกนารถ, 2562) ตลอดจนไม่ ส ามารถยื่นคาร้องขอคัด ส าเนาและขอค า
รับรองของราชการเพื่อนาไปใช้อ้างอิงหรือใช้สิทธิต่างๆ ได้เหมือนอย่างทะเบียนบ้านเดิม
ประการที่สาม บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือยืนยันที่อยู่
ของตนตามทะเบียนบ้านได้(สมบัติ วงศ์กาแหง, 2562) เพราะบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านกลาง ที่ใช้
กันอยู่ในปัจจุบันคือที่ตั้งของสานักงานเขต หรือที่ตั้งของสานักทะเบียนราษฎร ในแต่ละท้องที่ หาก
นาไปใช้ส่งจดหมาย หรือส่งหมายศาล ก็จะไม่สามารถส่งได้ เพราะไม่มีตัวผู้รับตามจ่าหน้าหรือที่ระบุ
ในหมายศาล เพราะเป็นที่ทางานของทางราชการ ไม่มีคนพักอาศัย
ประการที่สี่ การกระทาของนายทะเบียนเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล เพราะเป็นการ
จาหน่ายชื่อของเขาออกไปโดยเขาไม่ยินยอม การระบุไว้ในทะเบียนบ้าน เท่ากับเป็นการประจานตัว
บุ คคลไปด้ ว ย ทั้ งๆ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ว่า บุ ค คลเป็ น ผู้ บ ริสุ ท ธิ์ อ ยู่ จนกว่าศาลจะมี ค า
พิพากษา
ประการที่ห้า นายทะเบียนมีอานาจดังกล่าวโดยบุคคลคนนั้นไม่ยินยอม ซึ่งคาสั่งย้ายชื่อ
บุคคลผู้ถูกออกหมายจับ ไปยังทะเบียนบ้านกลาง มีลักษณะเป็นคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธีป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามหลั ก นิ ติ รั ฐ องค์ ก รของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองจะกระทาการใดที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อานาจไว้อย่างชัดแจ้งและจะต้องใช้อานาจนั้นภายใน
กรอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดไว้ด้วยและอานาจของ
นายทะเบียนตามมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เป็นเพียง
อานาจทั่ ว ไปในการแก้ ไขรายการทะเบี ย นและหลั ก ฐานทะเบี ยนให้ ถูก ต้อ งเท่ านั้ น เมื่ อพิ จ ารณา
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และเมื่อพิจารณาตามาตรา 33 ที่แก้ไขใหม่ แม้ให้
อ านาจนายทะเบี ย นไว้ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง ให้ ส ามารถกระท าได้ แต่ ก ฎที่ อ อกโดยอาศั ย อ านาจตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติใดที่กาหนดว่า ผู้ที่มีหมายจับหรือหนีหมายจับไม่พักอาศัยอยู่
ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว จะเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว เพราะเหตุว่าไม่
จาเป็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใด จะต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวตลอดเวลา มิฉะนั้น นาย
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ทะเบียนก็จะมีอานาจแจ้งย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวจากทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่เข้าทะเบียนบ้านกลางได้
(คาวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ อ.124/2555)
ประการที่หก บุคคลซึ่งถูกออกหมายจับ อาจมิใช่ผู้กระทาความผิดตามกฎหมายก็ได้ เพราะ
ผู้ถูกจับอาจเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งศาลยังไม่ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทาผิดตาม
กฎหมาย หรือผู้ถูกออกหมายจับอาจเป็นพยานที่พนักงานฝ่ายปกครองออกหมายเรียกและไม่มา และ
ถูกออกหมายจับในเวลาต่อมา ซึ่งบุคคลที่กล่าวมาควรที่จะยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มี
สิทธิเสรีภาพทุกประการภายใต้หลักนิติรัฐ การที่นายทะเบียนย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียน
บ้านเดิมไปยังทะเบียนบ้านกลางย่อมนามาซึ่งปัญหาการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้น
ประการที่ เจ็ ด เมื่อผู้ ถูกจั บ ถูกคัดชื่อ ไปอยู่ทะเบี ยนบ้ านกลางแล้ ว กฎหมายดังกล่ าวมีข้ อ
สันนิษฐานทางกฎหมายว่า การแจ้งยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ถูกออกหมายจับ หรือผู้มีชื่ออยู่
ในทะเบี ย นบ้ านกลางถ้ าได้ แ จ้ งยื่ น หรือ ส่ งหนั งสื อ หรือ เอกสารให้ บุ ค คลนั้ น หรือ ปิ ด หมายไว้ ณ
ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ป รากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่
ปรากฏครั้ งสุ ดท้ ายก่อ นย้ ายมาในทะเบี ยนบ้านกลาง ให้ ถือว่าได้แจ้งยื่น ส่ ง หรือปิด โดยชอบด้ว ย
กฎหมายและผู้นั้นได้รับทราบแล้ว ซึ่งตามระเบียบวิธีพิจารณาความในชั้นศาล ในการส่งหมาย การปิด
หมาย การส่งหรือให้ปิดหมายยังภูมิลาเนาของบุคคลๆนั้นอยู่ในทะเบียนราษฎร์ แม้จะเขียนยกเว้นไว้
แต่วิธีปฏิบัติในกระบวนการชั้นศาลยังไม่ได้แก้กฎหมายให้สอดคล้องกัน
ประการที่สุดท้าย ตามหลักบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น บุคคลที่อยู่ในรัฐพึงได้รับการปฏิบัติ
โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันและสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือ
จากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือ
เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สรุป
จะเห็ นได้ว่าการจากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของประชาชนตามพระราชบัญ ญั ติการทะเบียน
ราษฎร (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ในวั น ที่ 15 เมษายน 2562 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมี
หลักการและเหตุผลเพื่อให้การทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
อานวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน เมื่อ
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ศาลได้ออกหมายจับผู้ใด ไม่ว่าจะออกโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจร้องขอ หรือศาลออกเองก็
ตาม ถ้ายังจับไม่ได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ มี
หน้าที่แจ้งให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางแจ้งให้นายทะเบียน
ย้ายคนที่ถูกออกหมายจับนั้นออกจากทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียน
บ้านกลาง และให้หมายเหตุไว้ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับ
ด้วย หากผู้ที่ถูกโอนย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางนั้น ต้องการย้ายกลับเข้าทะเบียนบ้านของตน ก็
ต้องมา “แสดงตัวต่อนายทะเบียน” นั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่าหมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือ
ตนเองถูกจับตามหมายจับ ซึ่งทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนบ้านสาหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมี
ชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีที่ชื่อจะไปปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลางได้นั้น โดยทั่วไปจะเกิดจากการที่
เจ้าบ้านแจ้งว่า ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตน ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านของตน ได้ย้ายออกไปนานแล้ว ไม่
รู้จักว่าเป็นใคร ไม่ทราบว่าปรากฏชื่อได้อย่างไร หรือตัวบุคคลนั้นแจ้งย้ายออกจากที่บ้านหลังดังกล่าว
แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งย้ายเข้าไปในทะเบียนบ้านอื่น คนกลุ่มนี้ ก็จะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
เดิม และเมื่อไม่มีที่อยู่ใหม่ ชื่อจึงต้องไปอยู่ในทะเบียนบ้ านกลาง กฎหมายนี้ทาให้คนที่หนีหมายจับ
หรือตารวจไม่ได้ตัวมาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ต้องถูกย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้าน
กลาง ไม่ ว่าคนนั้ น จะเต็ ม ใจหรื อไม่ ก็ ต ามและนอกเหนื อไปกว่านั้ น กฎหมายยั งให้ ห มายเหตุไว้ ใน
ทะเบียนบ้านด้วยว่า เขากาลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับ หรือก็คือ ทะเบียนบ้านจะระบุ
ว่าท่านหนีหมายจับอยู่
กฎหมายดังกล่าวแม้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ซึ่งเป็นสิทธิของคนหมู่มาก ก็จะเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ระบุไว้ชัดว่าสามารถทา
ได้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติการใช้ระบบทะเบียนราษฎรให้มีประโยชน์
ต่อการอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การออกกฎหมายฉบับนี้ แม้จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ ประโยชน์สาธารณะย่อมอยู่เหนือประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
หากมี ห มายจั บ กฎหมายต้ องการให้ แ สดงตนเพื่ อเข้าต่ อสู้ ค ดีต ามกระบวนการยุ ติ ธ รรมกฎหมาย
กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีประโยชน์มากพอที่ทาให้บุคคลที่มีหมายจับแสดงตนหรือสร้างความวุ่นวาย
ให้คนบางกลุ่มที่มิได้กระทาผิดกฎหมายต้องแสดงตัวและเคลื่อนไหวในสิทธิของตนตามทะเบียนบ้านที่
ปรากฏของตน ในความเห็ น อี ก ประการคื อ การที่ รั ฐ จะออกหมายจั บ โดยฝ่ า ยปกครองก็ ให้ พึ ง
ระมัดระวังการใช้อานาจดังกล่าว และควรมีมาตรการชัดเจนในการกาหนดว่าเป็นหมายจับคดีร้ายแรง
หรื อ เป็ น หมายจั บ อั น เกิ ด จากการฝ่ า ฝื น ค าสั่ งของเจ้ า พนั ก งาน อาทิ ฝ่ าฝื น ค าสั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
หมายเรียกเพื่อเป็นพยานในคดีต่างๆแล้วไม่ปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพยานไม่ใช่ผู้กระทาผิดแต่เป็นผู้ถูก
ออกหมายจั บ ที่ อาจถูกบ้ ายชื่อไปอยู่ท ะเบี ยนบ้ านกลางตามหมายจับ ได้ ดังนั้ น การกาหนดระดั บ
ความผิดตามหมายจับจึงเป็นการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ
จากการทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อถอดกัญชาออกจาก
รายการยาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันกัญชาได้เข้ามามีบทบาทในสังคม ในด้านการแพทย์โดยได้มีความเห็น
ของแพทย์และนักวิชาการที่มีความเห็นว่าพืชกัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ และสามารถนามาใช้ในการรักษา
เยียวยาโรคได้ ซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกได้ผ่อนปรนกฎหมายและอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาทาง
การแพทย์ ห รื อเพื่อ สั น ทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่สาหรับประเทศไทยกัญชาถือว่าเป็นสิ่งเสพติดให้โทษ โดยกัญชาถูกจัดอยู่ในยา
เสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7
เป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่กาหนดให้มีการผ่อนปรน ให้มีการปลูกเพื่อวิจัยเพื่อใช้
ในทางการแพทย์ได้ แต่ก็ยังต้องอยู่ในการควบคุมดูแลภายใต้กฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากหลาย ๆ ประเทศที่
ได้มีการนากัญชามาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคได้อย่างเสรี ดังนั้น ถ้าในประเทศไทยสามารถนา
กัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะยังมีข้อจากัดทางด้านกฎหมายและจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนผู้เกี่ยวข้องอย่างไร โดยจะเปรียบเทียบกับประเทศตัวอย่างที่เปิดให้ใช้กัญชาได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้เห็นถึงความ
แตกต่างของการควบคุมของกฎหมาย เพื่อเสนอแนวทางในการที่จะใช้ปรับปรุง ทางด้านกฎหมายไทย
ต่อไป เพื่อเสนอแนวทางในการที่จะใช้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสนอแนวทางในการใช้กัญชาในรูป แบบ
สันทนาการ ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
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คาสาคัญ
กั ญ ชา,กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กั ญ ชาในประเทศเนเธอร์ แ ลนด, กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กั ญ ชา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ABSTRACT
As a result of the calls for review on Narcotic Act B.E. 2522 (the "Act") from both
public institution and private organisation in Thailand to repeal the cannabis from the list
of narcotic under the Act due to its recent role in the society with respect to medical
benefits which is backed by medical practitioner and scholar. Albeit such long and strong
support to legalise the cannabis for medical use in Thailand in the same way as other
countries such as the Netherland and the United States of America which even legally
allow the use for leisure, Thailand still treats the cannabis as narcotic, which has been
classified as class 5 narcotic under the Act, and is supervised by Office of the Narcotics
Control Board, nonetheless, certain development was made in 2 0 1 8 when the Act was
revised to allow the cultivation of the cannabis specifically for the medical research with
supervision under the laws whilst other countries can freely use the cannabis for medical
purpose. Thus, in order to understand the potential limitation and impact over public in
the event the use of the cannabis for medical purpose has been legally allowed, this
academic paper studies the use of the cannabis in Thailand and other countries and
compares the dissimilarities to recommend any improvement to the laws.
Keywords
Cannabis, Law relating to Cannabis in the Netherland, Law relating to cannabis,
Law relating to Cannabis in the United States of America
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บทนา
กัญชาสารเสพติดประเภทให้โทษตามกฎหมาย ได้มีการเรียกร้อง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทย ให้มีการทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อถอดกัญชา
ออกจากรายการยาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันกัญชาได้เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์เพื่อใช้ในการ
เยียวยารักษาโรค อย่างที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวว่า ในวงการแพทย์ไทยได้สนับสนุนให้พืช กระท่อมและกัญชา เป็นพืชที่ถูกกฎหมายมานานแล้ ว
เพราะมองว่าประโยชน์ของกระท่อมและกัญชา สามารถนามาใช้กับผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์
ได้มากกว่า ซึ่งในหลายประเทศทั่ว โลกได้ผ่ อนปรนกฎหมายและอนุญาตให้ ประชาชนใช้กัญชาทาง
การแพทย์หรือเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่
สาหรับประเทศไทยแล้วกัญชายังถือว่าเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 5 ในประเทศไทยและจากความ
คิดเห็นของนักกฎหมายและสานักงานปราบปรามยาเสพติดที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลปราบปรามยาเสพติด
เพราะตามกฎหมายระบุว่า กัญชาและกระท่อม เป็นยาเสพติดประเภท 5 ที่มีการผ่อนปรน ให้มีการปลูก
เพื่อวิจัย และใช้สาหรับผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป แม้จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2562
แล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องอยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยใน ปี พ.ศ.2510 ประเทศไทยได้มีพื้นที่ปลูก
กัญชาครอบคลุมถึง 63 จังหวัด ทั่วประเทศและมีการแพร่ระบาดของกัญชาเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมา
และในปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริห ารเครื อ ข่า ยองค์ กรวิ ช าการสารเสพติ ด ได้มี ก ารส ารวจเพื่ อ
ประมาณการสารเสพติด โดยพบว่ามีผู้เคยใช้กัญชา จานวน 2,440,785 คน โดยสาเหตุที่มีผู้ใช้กัญชามี
สาเหตุมาจาก เป็นการใช้ในการประกอบอาหารมากที่สุด รองลงมาเป็นการ ใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ การใช้
กัญชาเพื่อเสริมอาชีพ และการใช้กัญชาเพื่อผ่อนคลาย
และในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านการรักษาทางการแพทย์และการนาเทคโนโลยี
มาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับการรักษา ซึ่งโรคที่ พบใน
ประชาชนไทยมากที่สุด คือ โรคมะเร็งซึ่งประเทศไทยยังไม่มียารักษาที่สามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโรคมะเร็งมีมากมายหลายประเภท เช่นมะเร็งลาไส้, มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม และ
อื่น ๆ ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่คร่าชีวิตคนไทยมาแล้ว ซึ่งสถิติการเป็นมะเร็งของคนไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง 70,000
คน และมีผู้เสียชีวิตไปด้วยโรคนี้ถึงปีละ 50,000 คนอีกด้วย
ซึ่งในหลาย ๆประเทศก็มีการนากัญชามาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคได้อย่างเสรีกว่าใน
ปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้เป็นการทราบว่า ถ้าในประเทศไทยสามารถนากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังมีข้อจากัดอย่างไรหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร โดยจะ
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เปรียบเทียบกับประเทศตัวอย่างที่เปิดให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ ประเทศสหรั ฐอเมริกา
และประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงขอยกเอาเรื่องของการใช้กัญชาในประเทศไทย
และต่างประเทศมาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง เพื่อเสนอแนวทางในการที่จะใช้เสนอ
ข้อมูลในการศึกษาปรับปรุงกฎหมายต่อไป โดยสามารถแยกพิจารณาตามประเด็นดังต่อไปนี้
กฎหมายควบคุมยาเสพติดในประเทศไทยกรณีกัญชา
คาว่า “ยาเสพติดให้โทษ” ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 2522 ซึ่งอยู่ในมาตรา
4 หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด
หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ
จากคาอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้กัญชาจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของยาเสพติดแต่กัญชาก็ยัง
อยู่ในประเภทที่สามารถเลิกได้โดยไม่เกิดอันตรายแก่ร่างกายของผู้เสพ แต่อย่างไรก็ตาม กัญชา ก็มีความ
เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหากมีการนามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ก็อาจมี ผลกระทบต่อสังคม ซึ่งทาให้
หลาย ๆประเทศมีการกาหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด รัดกุม ซึ่งความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและ
ผลกระทบต่อสังคมพอสรุปได้ดังนี้
1) ผลต่อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Tract System) การสูบต่อเนื่องจะก่ อให้ เ กิด
ปัญหาต่อระบบ ทางเดินหายใจ เช่น ไอเรื้อรัง, หลอดลมอักเสบ และการสูบกัญชาอาจมีผลเป็นมะเร็งจาก
สารก่อมะเร็ง
2) ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system) กัญชาจะเพิ่มอัตราการเต้น
ของหั ว ใจ อีกทั้งมีความสั มพัน ธ์กับผลไม่พึงประสงค์ เช่น โรคหลอดเลื อดสมอง (stroke) และภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย ฉับพลัน (heart attack)
จากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ระบุถึงเหตุผลและความจาเป็นในการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อกาหนด มาตรการในการควบคุม กัญชาซึ่งถือเป็น ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง ตามหลักสากล โดยตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 นี้จะมุ้งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1.ด้านการควบคุมโดยจะต้องรับ ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการอนุญาตให้ผลิต นาเข้า หรือ
ส่งออกซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 ตามมาตรา 26/2 (1) และ (2) ซึ่งระบุว่า (1) ในกรณีจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัย และพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการ
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ด้วย ซึ่ง
ได้รั บ ใบอนุ ญ าตจากผู้ อ นุ ญ าตโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ และ (2) ในกรณีที่เป็น กัญชง
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(Hemp) ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa และมีลักษณะ
ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้นาไปใช้ประโยชน์ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ให้กระทาได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
2.ด้านการครอบครองโดยพระราชบัญญัตินี้ยังได้กล่าวถึงการครอบครอง กัญชา ซึ่งถือเป็นยา
เสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ใน มาตรา 26/3 ว่า ถ้าผู้ครอบครอง มี ยาเสพติดประเภท 5ไว้ในครอบครอง
ปริมาณตั่งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นให้สันนิฐานว่ามีไว้เพื่อจาหน่าย และยังได้ระบุข้อยกเว้นไว้ว่าถ้า มียาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จาเป็นสาหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตาม
มาตรา 26/4 อีกด้วย โดยในการที่จะครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้นั้นจะต้องปรากฏว่ามีการ
ขอใบอนุญาตให้ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้ โทษในประเภท
5 โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ด้วย
3.ด้านการเพาะปลูกซึ่งตามมาตรา 26/6 ได้ระบุถึงการจากัดพื้นที่ในการเพาะปลูกโดยให้อยู่ ใน
เขตพื้นที่ที่กาหนดซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ การเสพและการครอบครองยาเสพติดให้
โทษตามความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
4.ด้านการโฆษณาซึ่ง ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษยังได้กล่าวถึง การควบคุมในการ
โฆษณา การจากัดให้มีการใช้สัญญาในการใช้ในทางแพทย์ และการกาหนดบทลงโทษไว้สาหรับผู้ที่ทาการ
ฝ่าฝืนว่า ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็นการฝ่าฝืน ตามมาตรา
26/2
จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการมุ้งเน้นถึง มาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักสากลที่สามารถใช้กัญชาได้โดยมีกฎหมายใน
การควบคุมแต่ละประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ ประชาชนสามารถนาไปพัฒนาในการควบคุมภายใต้การ
ควบคุมของรัฐ เกี่ยวกับยาเสพติดประเภท 5 ต่อไป อีกทั้งการควบคุมยาเสพติดประเภท 5 นั้นยังเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522
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การใช้กัญชาในต่างประเทศ
กัญชาเป็นสารเสพติดที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในหลาย ๆ ประเทศได้นากัญชามาใช้ในทาง
การแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ เกี่ยวกับการนากัญชามา
ปรับใช้ในทางการแพทย์ในปัจจุบัน จึงเปิดโอกาสให้สามารถนากัญชามารักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่มีผ ลทางกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดอิส ระในด้านของกัญชามากขึ้น และทาให้ ในหลาย ๆ
ประเทศเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ยกมาเป็นข้อเปรียบเทียบถึงการควบคุม
การใช้กัญชาของประเทศดังกล่าว กับการความคุมการใช้กัญชาของประเทศไทย ดังนี้
กฎหมายควบคุมยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Controlled Substances Act
: CSA)
ในปี พ.ศ. 2454 รัฐแมสซาชูเซตส์เป็นรัฐแรกที่มีการกาหนดให้กัญชาเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2474 ได้มีการกาหนดให้ผู้ผิดกฎหมายจานวน 29 รัฐและเพิ่มเป็นทั่วทั้งประเทศในปี พ.ศ
2480 อันมีผลมาจากความตกต่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีคนตกงานจานวน มาก และมีชาวเม็กซิกันอพยพ
เข้าเมืองเป็นจานวนมากซึ่งเชื่อกันว่า กลุ่มคนเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน และในปี พ.ศ 2473
ทบวงยาเสพติดของสหรัฐฯ (Federal Bureau of Narcotics, FBN) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วทาการรณรงค์
ต่อต้าน
แม้ว่ากัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายใน 23 มลรัฐ ก็ยังมีอีก 25 มลรัฐที่มีการอนุญาตให้กัญชาสามารถ
นามาใช้ ทางการแพทย์ได้ แต่พืชกัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย จึงไม่ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยา
รักษาโรคได้ แม้ว่ามลรัฐต่าง ๆ จะได้แก้กฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ก็ตาม แต่ผู้ที่ครอบครองและ
แจกจ่ายกัญชาก็ยังคงที่จะต้องได้รับโทษการที่สหรัฐอเมริกาเปิดให้สามารถใช้กัญชาได้อย่างอิสระนั้นถือได้
ว่าเป็ น การเปิ ดโอกาสที่จ ะทาให้ เกิดความหลากหลายในด้านการใช้ กัญชาเพื่ อความบันเทิง และทาง
การแพทย์มากขึ้นและในอนาคตอาจเป็นไปได้ที่กฎหมายจะเปิดช่องทางให้สามารถใช้กัญชาในกลุ่มที่ไม่ใช่
ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปสามารถซื้อกัญชาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งใช้ยาจากแพทย์ นอกจากนั้นอาจทาให้
เกิดทัศนคติทางบวกต่อกัญชาที่ส่งผลให้เกิดการใช้กัญชามากขึ้น
รั ฐ โคโรลาโดกลายเป็ น มลรัฐ ในสหรั ฐ ที่ อ นุ ญ าตให้ มีก ารจาหน่า ยกั ญ ชาได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายเป็นครั้งแรก โดยไม่ได้จากัดอยู่ในแค่ประโยชน์ในทางด้านการแพทย์ เพียงเท่านั้น ซึ่งรวมไปถึง
การใช้เพื่อสันทนาการ และอื่น ๆ อีกด้วย
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กฎหมายควบคุมยาเสพติดของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Amsterdam drugs Laws)
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีชื่อเสียงด้านกัญชาถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถใช้กัญชา
ได้ทั้งในการแพทย์และสันทนาการ อันถือว่าเป็นจุด ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยผลักดันอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในประเทศให้เติบโต โดยรัฐบาลเลือกที่จะใช้กฎหมายที่ครอบคลุมกัญชานั้นไม่เป็ นโทษผิดทาง
อาญา ซึ่งรวมไปถึงการมีในครอบครอง การปลูกและขาย แต่ก็ยังไม่ได้ดาเนินการอย่างเต็มที่เหมือนบางรัฐ
ในอเมริกา เพราะมลรัฐในอเมริกาได้กาหนดให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในการใช้เพื่อสันทนา
การและทางการแพทย์ แต่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ยัง มีกฎหมายในการควบคุม ดูแลการใช้กัญชาอยู่
ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้มีในครอบครองไม่เกิน 5 กรัมต่อคน และกาหนดให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา
เพื่อใช้เองได้เพียง 5 ต้นต่อครัวเรือน ถ้ามากกว่านั้นถือว่ามีความผิด
ประเทศเนเธอร์แลนด์แยกยาเสพติดเป็นสองประเภท คือ ยาเสพติดร้ายแรง และยาเสพติดไม่ร้ายแรง
และสาหรับผู้ทกี่ ระทาผิดในประเภททยาเสพติดประเภทสองถือว่าไม่ร้ายแรง จะไม่ถูกปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้ กระทาผิดอาญา โดยรัฐมีการสร้างระบบบาบัดรักษาให้กับผู้เสพโดยเฉพาะสารเสพติด
ประเภทกัญชา/กัญชง (Hemp /Cannabis product) ต่างจากผู้ทเี่ สพยาเสพติด
ประเภทแรกถือได้ว่าเป็นประเภท (ร้ายแรง) ซึ่งจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งปัจจุบันได้มี
นโยบายในการกระทาความผิดทางอาญาสาหรับยาเสพติดไม่ร้ายแรง เช่น การมียาเสพติดประเภทสองไม่
เกิน 5 กรัม จะไม่ถูกฟ้องร้ องเป็ น คดีอาญา เว้นแต่การกระทาดังกล่ าวเกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งมี เด็ก และ
เยาวชน ซึ่งการที่จะทาให้กัญชาเป็นสิ่งถูกต้องในกฎหมายนั้น(legalization of cannabis) ได้เริ่มในปี
พ.ศ. 2548 มีกฎหมายใหม่เรียกว่า“Amsterdam drugs Laws”
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้กัญชา ในแต่ละประเทศโดยการเปรียบเทียบกับประเทศ
ตัวอย่าง พอสังเขป ดังนี้
ประเทศ
นิยาม
ตัวอย่าง
ประเทศไทย กัญชาเป็น
พืชที่มีฤทธิ์
กระตุ้น
ประสาท

ประเทศ
สหรัฐ
อเมริกา

ความ
แตกต่าง
มีการกาหนด
บทลงโทษ
สาหรับผู้ใช้
กัญชา

ด้านการแพทย์
นักวิจัย และแพทย์
มีความเห็นว่า สาร
สกัดจากกัญชา
สามารถนามารักษา
โรคหรือนามายับยั้ง
เกิดขยายตัวของเชื่อ
โรคได้

ด้านกฎหมาย

กัญชามีฤทธิ์กดประสาท ทาให้ผู้
เสพมีอาการตื่นตัวในระยะแรก
หลังจากนั้น 1-2 ชั่วโมงจะมี
อาการ เหมือนเมาเหล้า และถ้า
ผู้เสพ เสพในปริมาณมากเกินไป
จะทาให้เกิดการกดประสาท
และเกิดภาพลวงตาจนไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้
กฎหมายจึงกาหนดบทลงโทษ
สาหรับผู้ที่เสพกัญชา รวมถึงผู้ที่
ครอบครอง,จาหน่าย,ผลิตหรือ
นาเข้ามาในประเทศด้วย
กัญชาเป็น รัฐบาล
แม้ว่ากัญชาเป็นสิ่ง ผู้ที่ครอบครองและแจกจ่าย
พืชที่มีทั้ง
กาหนดให้ 9 ผิดกฎหมายใน 23 กัญชาจะต้องได้รับโทษ ความ
ประโยชน์ รัฐ ของ
มลรัฐ แต่มีถึง 25 เป็นอิสระของแต่ละมลรัฐเปิด
และโทษใน ประเทศ
มลรัฐที่อนุญาตให้ โอกาสให้เกิดนโยบายที่
ตัวของมัน สหรัฐอเมริกา กัญชาสามารถ
หลากหลายเกี่ยวกับการใช้
แต่มี
สามารถใช้ นามาใช้ ทาง
กัญชาเพื่อสันทนาการและทาง
ประโยชน์ กัญชาในการ การแพทย์ได้ แต่พืช การแพทย์ มีความเป็นไปได้ที่
มากกว่าโทษ สันทนาการ กัญชาก็ยังเป็นยา
กฎหมายจะเปิดช่องทางให้เกิด
ที่จะได้รับ ได้อย่างถูก เสพติดที่ผิด
การใช้กัญชาใน กลุ่มที่ไม่ใช่
กฎหมาย
กฎหมาย จึงไม่ได้ ผู้ป่วยทาให้บุคคลสามารถซื้อ
โดยไม่ได้
รับการรับรองให้ใช้ กัญชาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งใช้ยา
จากัดให้ใช้ เป็นยารักษาโรคได้ จากแพทย์
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ประเทศ
ตัวอย่าง

นิยาม

ป ร ะ เ ท ศ กัญชาเป็น
เนเธอร์
พืชที่
แลนด์
สามารถ
ดึงดูด
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
ให้มา
ประเทศ
ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว

ความ
แตกต่าง
เพียงในทาง
การแพทย์
อย่างเดียว

มีการกาหนด
พื้นที่ในการ
ใช้กันอย่าง
เป็นระเบียบ
ระหว่างผู้ที่
สูบกับไม่สูบ
โดยถ้า
สถานที่ใด
ห้ามจะมีป้าย
เตือนบอกไว้

ด้านการแพทย์
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ด้านกฎหมาย

แม้ว่ามลรัฐต่าง ๆ
จะได้แก้กฎหมายให้
ใช้กัญชาทาง
การแพทย์ได้ก็ตาม

รัฐจะสร้างระบบ
บาบัดรักษาให้กับผู้
เสพโดยเฉพาะสาร
เสพติดกัญชา โดย
ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ถือว่า
กัญชาเป็นพืชที่มี
ประโยชน์กว่าการ
นามาใช้สันทนาการ
หากปล่อยให้
สามารถใช้ได้อย่าง
เสรี ก็อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่
ผู้ใช้จึงควรจะจากัด
ให้นากัญชามาใช้
ในทางการแพทย์
และให้อยู่ในความ
ดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

เนเธอร์แลนด์แยกยาเสพติดเป็น
สองประเภท คื อ ยาเสพติ ด
ร้ า ย แ ร ง แ ล ะ ย า เ ส พ ติ ด ไ ม่
ร้ายแรง ผู้ กระทาผิ ดยาเสพติ ด
ประเภท(ไม่ ร้ า ยแรง)จะไม่ ถู ก
ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ กระท าผิ ด
อาญาปัจจุบันนโยบายความผิ ด
ทางอาญาส าหรั บ ยาเสพติ ด ไม่
ร้ า ยแรง เช่ น การมี ย าเสพติ ด
ประเภทสองไม่เกิน 5 กรัม จะไม่
ถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา เว้นแต่
การกระท าดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ใน
สถานที่ซึ่งมีเด็กและเยาวชนใช้
เป็นปกติ การทาให้ กัญชาเป็น
สิ่งถูกต้องในกฎหมาย
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กัญชากับการควบคุมทางกฎหมาย
ในปัจจุบันมีแพทย์และนักวิชาการหลาย ๆ ต่างที่มีความเห็นที่ว่ากัญชาสามารถเป็นยารักษาโรค
ได้และประเทศไทยควรให้นากัญชามาใช้ในการรักษาโรคโดยถูกกฎหมาย ซึ่งพวกเขามีความเห็นว่ามันจะ
ช่วยเยียวยาผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้น เช่น
หัวหน้าโครงการสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.
ปราจีนบุรี ข้อเสนอการเปิดให้ใช้กัญชาอย่างเสรีในไทย “กัญชาจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาก และ
ประเทศไทยก็ใช้กัน มานานในรูป แบบตารับยา แต่เมื่อถูกกาหนดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ จึ งไม่มีการ
นามาใช้ประโยชน์อีก ทั้งที่การปลูกกัญชาถือเป็นภูมิปัญญาไทย หลายรัฐของสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาว่า
ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ แม้ในไทยจะยังไม่มีงานวิจัย แต่มีรายงานหลายชิ้นบอกว่า มีประสิทธิภาพเรื่องลดอาการ
ปวด อาการทางสมอง จิตประสาท อาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสัน หากเปิดทางให้สามารถวิจัยกัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ จะมีป ระโยชน์มาก แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ปลูกมนฟาร์มเพื่อใช้สาหรับทาง
การแพทย์ในการวิจัยโดยมีการควบคุม ซึ่งถ้าหากกัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ก็จะทาให้ไม่สามารถทาการ
วิจัยได้อย่างจริงจังได้”
เลขาการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า “พืชที่ถูกจัดเป็นยาเสพติดมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข โดยทั้งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย โดยอยู่ภายใต้การทางานของ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งมี
คณะกรรมการยาเสพติดฯ ทางาน และมีคณะอนุกรรมการต่าง ๆ โดยที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องใบกระท่อม
แต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอใด ๆ คืบหน้าเรื่องนี้ดังนั้น ในเรื่องกัญชาก็ยังไม่มีการพูดถึงในการประชุมยาเสพติด แต่
ทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่นโยบายเป็นหลัก แม้แต่ขณะนี้ยังไม่มี หลายประเทศทั่วโลกผ่อนปรนกฎหมายอนุญาต
ให้ประชาชนใช้กัญชาทางการแพทย์หรือเพื่ อสันทนาการได้อย่างถูกต้อง แต่กัญชายังถือเป็นสิ่งเสพติดให้
โทษประเภท 5 ในไทย ซึ่งผู้เสพต้องระวางโทษปรับ และหรือ จาคุก ส่วนรัฐบาลเพิ่งเริ่มหาทางแก้กฎหมาย
เปิดช่องให้ศึกษาวิจัยพืชเสพติดได้อย่างถูกต้อง แม้ผู้ป่วยไทยบางส่วนลักลอบใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคร้ายมา
หลายปีแล้ว”
จากความเห็นของนักวิชาการแล้วมีความเห็นว่ายังมีความเห็นที่ว่าควรจะนากัญชามาใช้ในทาง
การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และมีนักวิชาการที่ยังไม่เห็นด้วยที่จะนากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนั้นตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 จึงมุ่งเน้นไปในเชิงการควบคุม การใช้ยา
เสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งกัญชาจัดอยู่ในประเภทนั้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการกาหนดมาตรการในการ
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ควบคุมกัญชาซึ่งถือเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง
ตามหลักสากล โดยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562
จากข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้ผู้จัดทามีความเห็นว่า กัญชานั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นสารเสพติด
ให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายไทย เมื่อพิจารณาสาระสาคัญของ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญ ญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 พบว่าได้มีการออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพืชที่ให้สารเสพติด ซึ่งระบุว่า กัญชา เป็น
ยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 และกาหนดข้อกฎหมายว่าหาก
ผู้ใดผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือเสพจะมีโทษตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายเพื่อเป็นการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยจะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและเป็นการพัฒนาทางการแพทย์
ทั้งนี้โดยการควบคุมและภายใต้คาแนะนาของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยผู้ที่มีกัญชา
ไว้เพื่อเสพ จาหน่อย หรือครอบครองที่มิใช่เพื่อการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาและพัฒนายังคง
มีความผิดตามกฎหมายอยู่ แม้ในประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาออกมาเป็นชัดเจน ซึ่งแตกต่าง
จากต่ า งประเทศที่ มี ร ายงานการวิ จั ย อย่ า งมาก และจากการรายงานการวิ จั ย ทางการแพทย์ ข อง
ต่างประเทศดังกล่าวนั้น ทาให้ ต่างประเทศที่ใช้การควบคุมกัญชาอย่างเข้มงวด ได้มีการเปลี่ยนนโยบาย
โดยน ามาตรการควบคุมกัญชามาเปลี่ ยนเป็นการควบคุมการใช้กัญชาโดยทางการแพทย์แทน ทั้งใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และเนเธอร์ แ ลนด์ เนเธอร์ แ ลนด์ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ระหว่างกฎหมายควบคุมกัญชาของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยประเทศไทยนั้นตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่แก้ไข
เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ในทาง
การแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและเงื่อนไขตามของพระราชบัญญัติ แต่
ทั้งนี้ผู้ที่มีไว้ครอบครองยาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นยังคงมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งในส่วน
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ยังมีกฎหมายใน
การควบคุมดูแลการใช้กัญชาอยู่ ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้มีในครอบครองไม่เกิน 5 กรัมต่อคนปลูกกัญชา
เพื่อใช้เองได้เพียง 5 ต้นต่อครัวเรือนถ้ามากกว่านั้นถือว่ามีความผิด ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งหลายมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ และได้อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อ
การสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมาย
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สรุป
กัญชายาเสพติดประเภทให้โทษตามกฎหมายไทย โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่เปลี่ยนจากการกาหนด
บทลงโทษของผู้ใช้ยาเสพติดให้โทษ เป็นการควบคุมให้สามารถใช้ได้และต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
รั ฐ เพื่อเป็ น การกาหนด มาตรการในการควบคุมกัญชาซึ่งถือเป็นยาเสพติดให้ โ ทษในประเภท 5 ให้
เหมาะสมกับปัจจุบัน และในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ยังมีการกาหนดโทษ ว่าผู้ใดมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษา
ผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัย อยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ต้องรับ
โทษสาหรับการกระทานั้น แม้ว่ากฎหมายจะเปิดโอกาสให้ความสามารถใช้กัญชาได้ แต่กฎหมายก็ยังมีการ
ควบคุมการใช้กัญชาโดยรัฐเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น เกี่ยวกับกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ถึงการควบคุม
ทางด้านกฎหมายเพื่อการนามาปรับมาใช้ในทางการแพทย์แล้ว ผู้จัดทาจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการที่
จะปรับปรุงกฎหมายดังต่อไปนี้
1. แก้ไขกฎหมายให้ประชาชนสามารถใช้กัญชานอกเหนือจากแพทย์ได้และเมื่อประชาชน
สามารถใช้กัญชาได้แล้ว ควรกาหนดให้มีการจากัดอายุของผู้ใช้งาน ให้อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมในการใช้
กัญชา
2. แก้ไขกฎหมายให้มีการปลูกกัญชาเพื่อใช้เองภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดโดยต้องขออนุญาตจากรัฐ
โดยแก้ไขบทกฎหมายใหม่ ให้ถอดพืชกัญชาออกจาพระราชบัญญัติยาเสพติดแล้ว ควรกาหนดถึงกรณี
บุคคลที่ฝ่าฝืนหากบุคคลใดที่ทาการลักลอบ ปลูก เสพ หรือจาหน่าย นอกเหนือเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ก็ให้กาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่ ปลูก เสพ หรือจาหน่าย เพื่อเป็นการจากัดการแสวงหาผลประโยชน์จาก
พืชกัญชาโดยมิชอบ
3. เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายให้มีการปลูกกัญชาแล้ว ควรจากัดพื้นที่ เพาะปลูกพืชกัญชาในพื้นที่
จากัดโดย จะปลูกในพื้นที่เป็นเขตร้อน เพราะกัญชาพืชที่เติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน เช่นจังหวัด
สกลนคร ที่พบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาเป็นจานวนมาก จึงควรจากัดการเพราะกัญชา เพื่อควร
สะดวกสบายในการดูแลและอยู่ในการควบคุมของรัฐบาล
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4. ในกรณีที่กฎหมายเปิดให้ประชาชนสามารถให้ใช้กัญชาในด้านสันทนาการหรือนอกเหนือจาก
การแพทย์ ควรจะให้มีมาตรการในการเสียภาษีกัญชา เหมือนอย่างเช่นการเสียภาษีบุหรี่ และสุรา เพื่อ
เป็นการจัดระเบียบและเป็นการควบคุมสังคม
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แนวคิดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเองของนักเรียน
GOAL SETTING AND SELF-DETERMINATION OF EDUCATION FOR STUDENTS
ศรสลัก นิ่มบุตร1
Sornsaluk Nimbute2
1
อาจารย์ งานบริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา

บทคัดย่อ
การตั้งเป้าหมาย เป็นการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย หรือการกาหนดเกณฑ์ในการแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมที่จะต้อง
กระท าอย่างชัดเจน และใช้เ ป็นเกณฑ์ ในการประเมิ นเปรียบเทียบพฤติก รรมที่ ได้ก ระท าจริง กั บ
พฤติกรรมที่กาหนดไว้ว่า พฤติกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทั้งทางบวกและทางลบต่อไป ส่วนเป้าหมายในการเรียนเป็นการมุ่ง
หมายที่จะกระทาสิ่งใดๆ ในด้านการเรียนให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจ ด้วยความมุ่งมั่น และพยายามทา
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ลดอุปสรรค เพื่อให้ประสบความสาเร็จในด้านการเรียน โดยมีเป้าหมาย
อย่างชัดเจน และคาดหวังว่าจะทาให้สาเร็จได้ พร้ อมที่จะเผชิญกับความสาเร็จ หรือ ความผิดหวังที่
อาจจะเกิดในด้านการเรียน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในด้าน
การเรียนให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน ควบคู่กั บการก าหนดตนเอง โดยมีอิส ระในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง เป็นผู้ที่มีทั กษะความสามารถ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น บทความนี้มีจุดมุ่ งหมายเพื่อ
นาเสนอแนวคิดและทฤษฎีการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเองของนักเรียน
คาสาคัญ :
การตั้งเป้าหมาย การกาหนดตนเอง
ABSTRACT
Goal setting is to determine behavior target or term of demonstrate individual
changed behavior criteria that will aware performed of behavior and use to estimate
compare between real performed behavior and determined kind of individual charges
behavior for purpose of henceforth verification the self reaction reveal in positive and
negative ways. The purpose of this study is to achieved the goal which commitment
and try to do one behavior with reduce obstacles for succeed in learning by having a
clearly goal and expected to succeed, ready to faced with accomplishment and
disappointment in learning. Adjust study method to accordance against various
situations and appropriate for each subjects alongside with self-determination.
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Therefore independent Self-determination, autonomy competence and relatedness.
The article was presented theory of goal setting and self-determination of the student.
Keywords:
Goal setting, Self-determination
บทนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าการศึกษามีบทบาทสาคัญยิ่งเพราะเป็นรากฐานของการ
พัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสังคมและมนุษย์รวมไปถึงการพัฒนาประเทศชาติ การจัดการ
ศึก ษาจึง มุ่ ง เน้นความส าคัญ ในการพัฒ นาทั้ ง ทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาให้มีความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยส่งเสริมนัก เรียนตามความสามารถความถนัดและความสนใจที่ แตกต่างกันไปในแต่ล ะ
บุคคล สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) จึงได้มีการกาหนดเป้าหมาย
ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ซึ่ง
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา จึงต้อง
เริ่มจากความตระหนักของนักเรียนว่าตนเองเข้ามาเรียนทาไม มีหน้าที่อย่างไร และกาลังมุ่งไปสู่อะไร
รวมไปถึง สิ่งส าคัญที่ จ ะทาให้ชีวิตมี ความก้ าวหน้าคืออะไร ในการเรียนจึง ต้องมี ก ารตั้ง เป้าหมาย
ในการเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน
"การตั้งเป้าหมายหรือการกาหนดเป้าหมาย” จะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบพฤติกรรม
รูปแบบ และแนวทางในการทางานหรือการดาเนินชีวิตให้กับคนเรา (นฤมล สุ่นสวัสดิ์, 2558) การ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนเหมือนกับการทากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตอีกมากมาย คือ ต้องมีเป้าหมาย แต่
นักเรียนจานวนไม่น้อยยังไม่ทราบหรือแม้แต่ไม่เคยคิ ดว่าเป้าหมายในชีวิตของตนคืออะไรแม้กระทั้ง
เป้าหมายในการเข้ามาเรียนในโรงเรียนคืออะไร รวมไปถึงการวางแผนอาชีพ และการศึกษาซึ่งแนวคิด
ทฤษฎีการตั้ง เป้าหมาย Goal Setting Theory ของ Locke และ Latham (1990) ได้อธิบ ายไว้ว่า
เป็นวิธีการที่จ ะนาไปสู่ก ารเกิดแรงจูงใจในการพยายามหรือความต้องการที่จะผลัก ดันให้ก้าวไปสู่
เป้าหมายที่บุคคลนั้นได้ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายมีความท้าทาย (Challenge) เป้าหมายที่มี
การผูกมัด (Commitment) เป้าหมายที่มีความชัดเจน (Clarity) เป้าหมายที่มีความซับซ้อนของงาน
(Task complexity) และเป้าหมายที่มีก ารป้อนกลับ (Feedback) การวางแผนเป็นกระบวนการที่
ชี้ให้เห็นถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติ ช่วยให้มองเห็นว่าจะต้องทาอย่างไรถึงจะไปสู่เป้าหมาย โดย
ที่ไม่เสียเวลา มี เป้าหมายที่ชัดเจน รู้วิธีก ารไปถึงเป้าหมาย (นันทวัฒน์ อิท ธิจามร, 2560) และการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้กับการสร้างแรงจูงใจภายในให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีผลทาให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จ (Rosen, 2010) โดยนาการตั้งเป้ามาใช้ร่วมกับ ทฤษฎีการกาหนดตนเอง Self-
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determination Theory หรือการมีแรงจูงใจภายใน ซึ่งเน้นความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา
ของ Deci และ Ryan (2000) ประกอบไปด้ ว ยความต้ อ งการอิ ส ระในการตั ดสิ น ใจด้ วยตนเอง
(autonomy) ความต้ อ งการเป็นผู้ ที่ มี ทั ก ษะความสามารถ (competence) และความต้อ งการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (relatedness)
จากการศึกษาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการศึกษา มีบทบาทสาคัญต่อ
ตัวนักเรียน ผู้เขียนในฐานะของครูผู้สอนจึงมองเห็นความสาคัญของการสร้างเป้าหมายและวางแผน
อนาคตของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง และมองเห็นความชัดเจนในการมองเป้าหมายชีวิต
และเป้าหมายในการเรียนของนักเรียน รวมถึงการกาหนดตนเองหรือการส่งเสริมแรงจูงใจภายใน
เพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตั้งเป้ามาย และการกาหนด
ตนเอง จะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสาคัญของการตั้งเป้าหมาย และเกิดการส่งเสริมแรงจูงใจภายใน
ให้กับผู้เรียน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหรือพฤติกรรมในการตั้งเป้าหมายต่อไป
และเป็ นแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมาย
การก าหนดเป้าหมาย มาจากคาในภาษาอัง กฤษที่ว่า “Goal-Setting” ซึ่งอาจมีชื่อเรียก
แตกต่างกัน เช่น การกาหนดเป้าหมาย การตั้งเป้าหมาย เป็นต้น การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
ตามแนวคิดของ Locke และ Latham (1990) กล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการเทคนิคหรือวิธีก ารที่
นาไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกในการตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นทั้งที่ เป็นปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในของบุคคล ซึ่งการตั้งเป้าหมายนั้นจะนาไปสู่การเกิดแรงจูงใจในการพยายามหรือ
ความต้องการที่จะผลักดันให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่บุคคลนั้นได้ตั้งไว้ ส่วน Bandura (1991) กล่าวไว้ว่า
เป็นการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย หรือการกาหนดเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่
บุคคลต้องการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมที่จะต้องกระทาอย่างชัดเจน และใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ได้กระทาจริงกับพฤติกรรมที่กาหนดไว้ว่า พฤติกรรมนัน้
มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นใด เพื่อใช้เ ป็นข้อมูลย้อนกลับในการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทั้ ง
ทางบวกและทางลบต่อไป และอริสา ภูริวัฒน์ (2553) ได้ทาการศึกษาการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษา จึงให้ความหมายไว้ว่าการที่นักเรียนมีความมุ่งหมายที่จะกระทาสิ่งใด ๆ ใน
ด้านการเรียนให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจ ด้วยความมุ่งมั่น และพยายามทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
เพื่อให้ประสบความสาเร็จในด้านการเรียน โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจน และคาดหวังว่าจะทาให้สาเร็จ
ได้ ได้แก่ มีการตั้งเป้าหมาย วางแผนในการเรียนอย่างชัดเจนแล้วกระทาจนสาเร็จ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น
และพยายามอย่างหนักที่จะเรียนให้สาเร็จ มีวิธีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในด้านการเรียน ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปความหมายของการตั้งเป้าหมายว่าเป็นกระบวนการใน
การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นาไปสู่เป้าหมายทีช่ ดั เจนมาก
ขึ้น และจากการศึก ษาของเอ็ดวิน เอ. ล็อค (Edwin A. Locke) และแกรี่ ลาแทม (Gary Latham)
สรุปเป็นทฤษฎีการตั้งเป้าหมายไว้ดังนี้
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ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory)
1. เป้าหมายมีความท้าทาย (Challenge) ระดับของเป้าหมายมีผลต่อปฏิกิริยาของผู้
ปฏิบัติ และจานวนความพยายามที่ใช้ ถ้าหากนักเรียนทางานที่ท้าทายสาเร็จตามเป้าหมาย จะเกิด
ความพอใจและพยายามมากขึ้น เนื่องจากการตั้งเป้าหมายไว้สูงจะยิ่งเพิ่มความพยายามมากขึ้นในการ
ทาให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อนักเรียนยอมรับเป้าหมาย และยืนหยัดในการทาตาม
เป้าหมายนั้น หากเป้าหมายที่กาหนดขึ้นไม่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลจะทาให้เกิดปฏิกิริยา
ที่แตกต่างกั นออกไป โดยทั่ วไปคน มั ก ปฏิเ สธเป้าหมายที่ พิจ ารณาแล้วว่าตนเองท าไม่ ได้และจะ
ตั้งเป้าหมายที่มีความเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับความสามารถของตนเองขึ้นมาแทนที่ หรือถ้าหาก
นักเรียนมีทักษะหรือความสามารถ เมื่องานมีความท้าทายนักเรียนจะอยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม มากขึ้นการ
จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนจึงควรจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน
2. เป้าหมายที่มีการผูกมัด (Commitment) มีความเป็นเจ้าของ จะเกิดความผูกพัน
ทางจิตใจเพิ่มขึ้น จะไปถึงเป้าหมายได้หากรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเป้าหมายร่วมกัน การที่
นักเรียนมีการทางานร่วมกันกับผู้อื่น และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นจะนาไปสู่การยึดมันผูกมันร่วมกัน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น ซึ่งทาให้เกิดความสาเร็จในการทางานมากขึ้น
3. เป้า หมายที่มี ความชัดเจน (Clarity) เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นมีความชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจง มองเห็นภาพรวมว่าพฤติกรรมใดที่บุคคลต้องทาและควรปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเป้าหมายนี้
จะทาให้เกิดแรงกระตุ้น และชี้แนะในการทาพฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อความพอใจในตนเอง การรับ รู้
ความสามารถของตนเองและการได้รับผลงานที่สูงกว่าการตั้งเป้าหมายทั่ว ๆ ไป
4. เป้าหมายที่มีความซับซ้อนของงาน (Task complexity) นักเรียนเกิดความรู้สึก
ตื่นเต้นกับการทางานที่ท้าทาย แต่อาจจะเบื่อได้ ถ้างานซับซ้อนเกินความสามารถ ดังนั้นผู้นาควรเลือก
งานให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะของบุ ค คลไม่ ย ากเกิ น ไป และไม่ ง่ า ยเกิ น ไป ก าหนดให้ ท าทั ก ษะ
ที่ยุ่ง ยากกว่า สูงกว่า แต่ห ากเป็นที่ ยอมรับ ได้ จะช่วยท าให้ร ะดับของงานที่ ได้สูงกว่าการก าหนด
เป้าหมายของงานที่ต่ากว่า และง่ายกว่า
5. เป้าหมายที่มีการป้อนกลับ (Feedback) เมื่อผลลัพธ์ออกมา ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี
จะต้องป้อนข้อมูลให้ทุกฝ่ายได้เห็น ได้รับทราบ เนื่องจากจะตอบสนองอย่างดีต่อผู้นาที่แสดงความ
คาดหวังอย่างชัดเจนมีการปรับเป้าหมาย และรับรู้ถึงความสาเร็จ
จากแนวคิดและทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าเป้าหมายเป็นตัวแปรที่สาคัญ ซึ่งการ
ตั้งเป้าหมายเป็นการก าหนดพฤติก รรมเป้าหมาย เพื่อให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นาไปสู่
เป้าหมาย
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ เป้าหมายที่มีความท้าทาย
เป้าหมายที่มี การผูก มัด เป้าหมายที่ มีความชัดเจน เป้าหมายที่มีความซับ ซ้อนของงาน และมี การ
ป้อนกลับ แต่การที่นัก เรียนจะตั้งเป้าหมายได้นั้นนัก เรียนจะต้องขจัดอุป สรรคต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นกั บ
นักเรียน ซึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบรรลุเป้าหมายมีดังต่อไปนี้
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อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของนักเรียน
เมื่อตั้งเป้าหมายจนสามารถบรรลุผลตามที่ต้องการได้ ก็จะสร้างความมันใจในตนเองให้
สามารถทาสิ่งนั้นได้ แต่หากมีอุปสรรคก็จะทาให้นักเรียนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (นฤมล สุ่นสวัสดิ์,
2558) ดังนี้ 1.ไม่คิดจะเริ่มการตั้งเป้าหมาย 2.ไม่เคยได้เรียนรู้วิธีการที่จะนาไปสู่การวางเป้าหมายใน
อนาคตได้ 3.เคยลองแล้วพลาด เกิดจากความกลัวภายใน 4.ขาดความเชื่อมั่นในคุณค่าความสามารถ
ของตนเอง 5.ไม่มีความหวัง นักเรียนบางคนกลับมองว่าชีวิตคนเราก็แค่นี้ จึงไม่รู้จะหวังอะไร 6. ไม่
อยาก ปฏิเสธทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต 7. เป้าหมายของคนอื่น รีบรับอาสา เพื่อเอาใจผู้อื่น ทาให้สบาย
ใจจนไม่มีเวลาวางแผนทางานของตนเอง 8. รู้สึกว่าชีวิตสุขดีอยู่แล้ว 9. เป้าหมายไม่สมจริง เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้สูงเกินไปบ้าง บางกรณีต่าไปบ้าง ทาให้ขัดข้องใจ ดาเนินการลา บาก หรือ ง่ายเกินไป ไม่ท้า
ทาย 10. หวังพึ่งคนอื่นให้บรรลุเป้าหมายแทน ให้คอยช่วยเหลือ 11. คนอื่นพยายามขัดขวาง มีคนไม่
ต้องการให้ไปถึงเป้าหมาย จึงเกิดการขัดขวาง 12. ไม่จริงจังกับเป้าหมาย บางคนตั้งเป้าหมายไว้แล้ว
และมีความมุ่งมันตั้งใจอย่างแท้จริง แต่ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่จริงจังกับเป้าหมาย และ
โลเล ทาให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สาเร็จ
จากอุ ป สรรคข้างต้นจะชี้ให้เ ห็นว่านัก เรียนบางคนไม่ ส ามารถตั้ง เป้าหมายในชีวิตหรื อ
เป้าหมายทางการเรียนได้ เพราะเจออุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเกิดได้
กับทุกคนทุกวัย ดังนั้นการจะตั้งเป้าหมายได้ หรือจะเริ่มต้นการออกแบบพฤติกรรมให้กับนักเรียนได้
นั้น ผู้เขียนจึงมีความคิดว่าในฐานะของครู ควรที่จะขจัดอุปสรรคและสร้างหรือออกแบบพฤติกรรม
ใหม่ให้กับนักเรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักการตั้งเป้าหมายทางการเรียน และรู้จักการ
กาหนดตนเองให้เกิดเป็นแรงจูงใจภายในที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ผู้เขียนจึง
เสนอแนวคิด ดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตนเอง (Self-Determination Theory)
การก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory) ตามแนวคิ ด ของ Deci และ Ryan
(2000) กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจที่เป็นความต้องการของบุคคลต่อความสามารถ การกาหนดตนเองและ
การท้าทายที่เป็นแรงจูงใจต่อการกระทาพฤติกรรมของตนเอง โดยปราศจากการบังคับหรือการได้รับ
รางวัล สอดคล้องกับ Markland (2005) ที่กล่าวว่าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคคลอันนาไปสู่
การพัฒนาแรงจูงใจตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแนวคิดของ Brittion และคณะ (2011) ได้
ให้ความหมายการกาหนดตนเองว่าเป็นทฤษฎีเ กี่ยวกับ แรงจูงใจของมนุษย์ ที่ นาไปสู่การบ่ง บอก
ลักษณะทางจิตสังคมของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ
ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปความหมายของการกาหนดตนเอง ว่าเป็นแรงจูงใจภายในที่นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยปราศจากการบังคับ หรือรางวัล หรือก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกไปกับสิ่งทีท่ า
และจากการศึกษาของ Deci และ Ryan (2000) สรุปเป็นทฤษฎีการกาหนดตนเองไว้ดังนี้
ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (Self-Determination Theory)
เป็นทฤษฎีใหญ่ของแรงจูง ใจมี ร ากฐานเกิ ดจากข้อสันนิษฐานที่ เ กี่ ยวกั บ ธรรมชาติและ
แรงจูงใจในมนุษย์นามาใช้ทดสอบความมีอานาจในตนเอง (autonomous) รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม
รอบข้าง และสังคม ซึ่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ โดยทา
ให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพภายในของมนุษย์และ
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พฤติกรรมการควบคุมตนเองรวมทั้งใช้ทดสอบเป้าหมายชีวิตหรือความปรารถนาของบุคคลที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ของเป้าหมายภายในกับเป้าหมายภายนอกของการกระทาการกาหนดการ
กระทาด้วยตนเองด้วยกระบวนการเชิงบวกซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการทางด้านจิตสังคม หรือ
การตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่สาคัญ 3 อย่าง (Deci & Ryan, 2000) ได้แก่
1. ความต้องการอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง (autonomy) เป็นประสบการณ์
ในการกระทาบางสิ่งบางอย่างร่วมกับความรู้สึกมีทางเลือก ความมีอิสระในการตัดสินใจ (volition)
และ การกาหนดตนเอง (self-determination) แต่ไม่ได้หมายถึงความอิสระ (independence)
การส่งเสริมความมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน
ของการกระทากิจกรรม โดยกิจกรรมนั้นควรมีความน่าสนใจ สนุกสนาน มีความพึงพอใจ มีทางเลือก
ไม่ก ดดันและไม่คุกคามควรเริ่ม จากการสร้างแรงจูงใจภายนอกก่อน เพื่อนาไปสู่กระบวนการเกิ ด
แรงจูงใจภายในต่อไป
2. ความต้องการเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถ (competence) เป็นความต้องการ
ของบุคคลที่แสดงว่าตนเองมีความสามารถกระทาบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตนเอง และเกิดผลลัพธ์ที่
สาคัญได้ การส่งเสริมความต้องการมีทักษะความสามารถของบุคคล เพื่อ ให้นักเรียนกระทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งตามความปรารถนา ควรให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวก เพื่อเพิ่มพฤติกรรมทางบวก และกิจกรรมที่
จัดจะต้องมีความท้าทายไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปสาหรับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย
3. ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (relatedness) เป็นประสบการณ์ที่ได้รับ
จากความพึง พอใจและการสนับ สนุนสัม พันธภาพทางสังคม แสดงถึง ความปรารถนาที่ จ ะมี ความ
เกี่ยวข้องทางอารมณ์และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอย่างมีมิตรไมตรี การส่งเสริมความต้องการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เน้นการศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน
ความมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง และการเป็นผู้ที่มีทักษะ
จากแนวคิดทฤษฎีการกาหนดตนเองและการเสริมสร้างแรงจูงใจถือว่ามีความสาคัญสาหรับ
การก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยนากระบวนการมาประยุกต์ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Markland, 2005) หากนามา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าในการ
เรียน และมีความเชื่อมั่นในความสามารถด้านการเรียนมากขึ้นได้ (Deci et al., 1991) นอกจากนี้ยัง
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เนื่องจากทฤษฎีการกาหนดตนเองเป็นทฤษฎีที่มีเอกลักษณ์ให้
ความสาคัญกับภาระการสอนที่เน้นการให้พลังทางบวกแก่นักเรียนโดยคานึงถึงแหล่งที่มาของแรงจูงใจ
จากภายในเป็นกุญแจสาคัญ เช่น การที่นักเรียนมีอิสระ โดยครู ผู้สอนถามถึงการวางแผนการเรียน
การให้เวลานักเรียนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนรู้สึกว่าครูผู้สอนสนับสนุนความมีอิสระ
นักเรียนมีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับภาระหน้าที่และประสบการณ์ด้วยความรู้สึกทางบวก ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงในในการเรียน และเกิดการตั้งเป้าหมายต่อไปในอนาคต การที่นักเรียนต้องการมี
ความสามารถ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ที่จาเป็นแก่นักเรียน การเตือนความจา
การ
ยกตัวอย่างเพื่อช่วยเพิ่มความชัดเจนในการเรียน การให้ความช่วยเหลือที่จาเป็น การให้คาแนะนาที่ทา
ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถทาได้สาเร็จตามที่ผู้สอนคาดหวังไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรูแ้ ละ
ไปกระทาเป้าหมายให้สาเร็จได้ และความต้องการมีสัมพันธภาพการที่ผู้สอนสามารถสนับสนุนให้มี
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สภาพแวดล้อมทางสังคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรีย น
ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนมีความสาคัญเพราะสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์
ทางบวกต่อการเรียนได้ เช่น การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้อื่น การ
สะท้ อนความคิด สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อฝึกฝนและเรียนรู้ทัก ษะทางสังคม เปิดโอกาสให้ผู้เ รียน
ทางานร่วมกับ เพื่อน และสนับสนุนการทางานร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูง ใจภายในของ
นักเรียน และยังเป็นการเพิ่มพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย แต่การจะ
เกิดแรงจูงใจภายในได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบของแรงจูงใจตามทฤษฎีการกาหนดตนเอง
การได้รับ การตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านจิตวิทยาทั้ง สามด้านนาไปสู่ก ารเกิ ด
แรงจูงใจ 3 องค์ประกอบ คือ
1. แรงจูงใจที่เกิดขึ้นด้วยตนเองหรือแรงจูงใจภายใน (autonomous motivation)
จั ด เป็ น รู ป แบบของแรงจู ง ใจก าหนดตนเอง ( autonomous form of motivation) หมายถึ ง
การกระทาบางสิ่งบางอย่างของบุคคลอย่างเป็นอิสระ หรือสามารถกาหนดได้ด้วยตนเอง ที่เกี่ยวเนื่อง
กับความสนใจ ความพึงพอใจ และความสนุกสนาน สอดคล้องกับคาจากัดความ ของแรงจูงใจภายใน
ในแง่ของการประยุกต์ใช้ 4 ประการ คือ 1) พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในไม่ได้มาจากรางวัล
ที่มาจากภายนอก แต่เป็นพื้นฐานของความมีอิสระในการเลือก (free-choice) 2) พฤติกรรมที่เกิดจาก
แรงจูงใจภายใน เกิดจากความสนใจที่อยากกระทา จึงมีความสาคัญและสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่มา
จากทั้ ง ภายในและภายนอกของตนเอง 3) กิ จกรรมที่ ความสนใจนั่นเกิ ดจากแรงจูง ใจภายในเป็น
กิ จ กรรมที่ ท้ า ทาย เหมาะกั บ ความสามารถของบุ ค คล สนุ ก สนาน และเกิ ด การลื่ น ไหลของ
ประสบการณ์ (flow experience) และ 4) พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน มาจากความต้องการ
พื้น ฐานภายในด้ า นจิ ตวิ ท ยา โดยแรงจู ง ใจก าหนดตนเองจะให้ ผ ลลั พ ธ์ ด้า นบวก หรื อ บุ ค คลมี
ประสบการณ์ที่มาจากตนเอง (Self) ด้วยความรู้สึกของความอยากรู้และความสนใจ มากกว่าเกิดจาก
แหล่ ง ที่ ม าจากภายนอก มุ่ ง อธิ บ ายเกี่ ยวกั บ ปัจ จัยทางสั ง คมและสภาพแวดล้ อมที่ ส่ง ผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)
2. แรงจูงใจที่ถูกควบคุม (controlled motivation) หมายถึง แรงจูงใจภายนอกที่
เกิ ดจากการควบคุม จากภายนอก เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ เกิ ดมาจากสิ่ง เร้าจากภายนอก เช่น
รางวั ล หรื อ การลงโทษ และการควบคุ ม ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่อ งมาจากความต้ อ งการของตนเอง
ซึ่งรวมเป็นการกระทาที่เกิดจากกระบวนการเสริม สร้างคุณลัก ษณะของตนเอง (internalization)
บางส่วน หรือ เป็นปัจ จัยที่ ท าให้เ กิ ดการขับ เคลื่อนพฤติก รรม เช่น แรงจูง ใจ (motive) และการ
หลีกเลี่ยงความอาย แรงจูงใจภายนอกตามทฤษฎีการกาหนดตนเองมีอยู่หลายรูปแบบ บางรูปแบบ
นาไปสู่เ ป้าหมายที่ ต้อ งการ แต่ในบางกรณีบุคคลไม่ ส ามารถใช้แรงจู ง ใจภายในในการเรียนรู้ไ ด้
ตลอดเวลา เช่น กิจกรรมไม่น่าสนใจหรือไม่สนุก อาจเป็นเหตุให้บุคคลไม่เกิดแรงจูงใจภายใน รู ปแบบ
แรงจูงใจภายในของบุคคลเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงจากการกากับ
พฤติก รรมจากภายนอกตนเองไปสู่การกากับตนเอง (Self-regulation) แรงจูง ใจที่ ถูกควบคุมเป็น
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แรงจูงใจภายนอกมีความแตกต่างกันถึง 4 รูปแบบ เริ่มจากระดับต่าสุดไปหาระดับสูงสุด และทาให้
เกิดพฤติกรรมที่นาไปสู่การเกิดแรงจูงใจภายใน ดังนี้
รูปแบบที่ 1 พฤติกรรมที่อาศัยการควบคุมจากภายนอก (external regulation)
จัดเป็นรูป แบบของแรงจูงใจที่ ถูก ควบคุม (controlled form of motivation) เช่น การให้รางวัล
บุคคลจะถูกควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก และพฤติกรรมนั้นมีสาเหตุมาจากการระบุสาเหตุที่มาจาก
ภายในตามการรับรู้ (internal perceived locus of causality)
รู ป แบบที่ 2 พฤติ ก รรมที่ เ ริ่ ม อยู่ ใ นการควบคุ ม โดยความต้ อ งการของตนเอง
(introjected regulation) จัดเป็นรูปแบบของแรงจูงใจที่ถูกควบคุม เช่น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อ
รักษาความรู้สึกที่มีค่า แสดงถึงความสามารถหรือหลีกเลี่ยงความล้มเหลว การกระทาที่เกิดขึ้นจากการ
เริ่มมองเห็นความมีคุณค่าในตนเอง (self-esteem) และตอบสนองต่ออีโก้ (ego)
รู ป แบบที่ 3 พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการมองเห็ นคุ ณ ค่ า (identified regulation)
จัดเป็นรูปแบบของแรงจูงใจกาหนดตนเอง เช่น การยอมรับพฤติกรรมนั้น เพราะมีความสาคัญ
รูปแบบที่ 4 พฤติกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล (integrated regulation) จัดเป็น
รูปแบบของแรงจูงใจกาหนดตนเอง เช่น การรู้สึกว่าการกระทานั้นมีค่า และเกิดจากความต้องการของ
บุคคล แรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากการถูกควบคุม (controlled forms of extrinsic motivation)
ทาให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างในระยะเวลาสั้นๆ และไม่สามารถรักษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นให้คงอยู่อย่าง
ยาวนานได้ ผลลัพธ์ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอกแต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน เนื่องจากแรงจูงใจภายนอก
ถูกควบคุมด้วยวิธีที่แตกต่างกันหลายวิธีทั้งยังใช้ความมีอานาจในตนเอง (autonomous) หรือความมี
อิสระในการกาหนดตนเองแตกต่างกัน
3. การไร้แรงจูงใจ (amotivation) หมายถึง การขาดแรงจูงใจในการกระทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ปราศจากความตั้งใจที่จะกระทา การขาดแรงจูงใจเป็นผลมาจากการกระทานั้นไม่ได้มีคุณค่า
ซึ่งนาไปสู่องค์ป ระกอบการเกิดแรงจูงใจทั้ ง 3 แรงจูงใจก าหนดตนเอง ( autonomous
form of motivation) แรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากการควบคุมจากภายนอก (controlled forms of
extrinsic motivation) และการขาดแรงจูง ใจ (amotivation) ต่อมา Deci และ Ryan (2000) ได้
เสนอว่า ในการทาพฤติกรรมของมนุษย์นั้น สามารถแบ่งระดับของแรงจูงใจออกได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้
1. Non-regulation เป็นระดับที่การทาพฤติกรรมนั้นไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจแต่อย่างใด
โดยมากมัก จะเป็นพฤติกรรมที่ เกิ ดขึ้นโดยไม่ ได้ตั้งใจ หรือเราไม่ สามารถควบคุม ได้ และรวมไปถึง
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ทาโดยไม่หวังผลอะไร
2. External Regulation เป็ น ระดั บ ที่ ก ารท าพฤติ ก รรมนั้ น อาศั ย แรงจู ง ใจจาก
ภายนอก เช่น ทาไปเพราะต้องการรางวัล หรือคาชมเชย เป็นต้น
3. Introjected Regulation เป็นระดับที่การทาพฤติกรรมนั้น เริ่มอยู่ในการควบคุม
โดยความต้องการของตนเองขึ้นมาบ้าง ทาเพื่อตอบสนองอีโก้ (Ego) ของตนเอง ทาเพื่อหลีกเลี่ยง
ความรู้สึกผิด เป็นต้น
4. Identified Regulation เป็นระดับ ที่ก ารทาพฤติก รรมนั้น เกิ ดจากความรู้สึก ว่า
ตนเองมองเห็นคุณค่าของพฤติกรรมดังกล่าว เราอยากทาพฤติกรรมนั้นเพราะมันสาคัญ
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5. Integrated Regulation เป็นระดับที่การทาพฤติกรรมนั้น กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต และมองว่าพฤติก รรมนั้นมีความสอดคล้องกั บ แนวคิดของตนเอง ซึ่งหากอยู่ในระดับ นี้เ ป็น
ระยะเวลาหนึ่งๆ มันก็จะนาไปสู่ระดับสุดท้าย
6. Intrinsic Motivation หรือระดับที่คนเราทาพฤติกรรมนั้นเพราะอยากทา ทาแล้ว
สนุกทาแล้วมีความสุข
ความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาของบุคคลนั้นส่งผลให้บุคคลเกิดพฤติกรรม การกระทา
อย่างตั้งใจ (Deci et al., 1991) ในบริบ ททางด้านการศึกษาผู้สอนเป็นบริบททางสภาพแวดล้อมที่
สาคัญที่สามารถสนับสนุนความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาของผู้เรียน (Niemiec & Ryan, 2009)
โดยการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์แบบลักษณะที่เอาใจใส่ การจัดการโครงสร้างที่มีความเหมาะสม
และการสนับสนุนด้านความมีอิสระในชั้นเรียน (Skinner & Pitzer, 2012) และการที่นักเรียนจะเกิด
แรงจูงใจภายในได้นั้น นักเรียนจะต้องเกิดไปตามระดับ 6 ระดับ จนทาให้เกิดเป็น การเปลี่ยนแปลง
ของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) และเกิดเป็นพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ต่อไป
ผลของการตั้งเป้าหมายในการเรียนและการกาหนดตนเอง
การตั้งเป้าหมายในการกระทาพฤติกรรมมีผลต่อแรงจูงใจ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
และมีผลต่อความสนใจเพิ่มขึ้น (Bandura, 1991) ดังนี้
1. ผลต่อแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมายในการกระทาพฤติกรรม มักทาให้บุคคลมีแรงจูงใจ
ที่ ก ระท าพฤติก รรมเพิ่ ม ขึ้น โดยมี แนวโน้ม ที่ จ ะใช้ความพยายามในการกระท าเพื่อ ให้บ รรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้มากขึ้น ซึ่งตามกระบวนการของการสร้างเป้าหมาย ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายของ
ตนเองการประเมินตนเอง และการได้รับข้อมูลป้อนกลับ การสร้างเป้าหมายด้วยตนเอง ส่งผลต่อการ
ยอมรับเป้าหมายและการใช้ความพยายามในการทาให้บรรลุเป้าหมายนั้น จึงทาให้มีความรับผิดชอบ
ต่อเป้าหมายของตนเอง
2. ผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสร้างเป้าหมายสามารถพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของบุค คล โดยนาเป้า หมายมาเปรี ยบเที ย บกั บ การกระท าพฤติก รรมของบุ คคล
จึงก่อให้เกิดข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถ การบรรลุเป้าหมายระยะสั้นแสดงให้เห็นว่า บุคคล
มีความเชี่ยวชาญในเวลาอันสั้น จึงทาให้บุคคลรับรู้ว่าตนนั้น มีความสามารถสูงขึ้น ส่งผลต่อการใช้
ความพยายามในการทางาน และทางานจนบรรลุผลสาเร็จ
3. ผลต่อความสนใจในกิจกรรม การมีความสนใจในกิจกรรม สืบเนื่องมาจากบุคคลนั้น
มีประสบการณ์ที่พอใจในการบรรลุตามเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ การตั้งเป้าหมายที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้
แสดงความสามารถ และใช้ความพยายามในการลดความไม่สอดคล้องระหว่างการกระทากับเป้าหมาย
กระบวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมาย
ในการจัดกิจกรรมการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเองให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย
ได้นั้นจะต้องมีการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมและนามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ
ศึก ษา (ประที ป แสงเปี่ยมสุข , 2546) ดั ง นี้ 1. เกม (Game) 2. บทบาทสมมุ ติ (Role – Playing)
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3. กรณีตัวอย่าง (Case) 4. สถานการณ์จาลอง (Simulation) 5. การแสดง หรือการใช้ละคร (Acting
or Dramatization) 6. การแบ่ ง กลุ่ ม (Small Group) การจะเกิ ด พฤติ ก รรมได้ นั้ น จะต้ อ งใช้
กระบวนการจัดกิจกรรมให้เ กิดการเรียนรู้ก ารตั้งเป้าหมาย ซึ่งไม่ จาเป็นต้องใช้ทั้ งหมด ควรเลือก
กระบวนการให้เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย และนามาสร้างกิจกรรมส่ งเสริม
การตั้งเป้าหมายต่อไป
จากทั้งแนวคิดทฤษฎีการตั้งเป้าหมายและการกาหนดตนเอง ผู้วิจัยต้องการนาเสนอแนวคิด
ทั้ง 2 แนวคิด และข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการทางานของเป้าหมาย อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของ
นักเรียน และผลของการตั้งเป้าหมายของนักเรียน และได้นามารวบรวมเป็นกิจ กรรมส่งเสริมการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนต่อไปในอนาคต ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
การตั้งเป้าหมายและการกาหนดตนเองของนักเรียน มี 6 องค์ประกอบ โดยสรุปดังต่อไปนี้
กิจกรรมส่งเสริมการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน
การที่ผู้เรียนได้กาหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่เขามุ่งหวังไว้และจะทาตามเป้าหมายนั้น
เปรียบเสมื อนแสงสว่างหรือเข็มทิ ศช่วยนาทางจนถึงความสาเร็จ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูง ใจ มีความ
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ พยายามที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้
1. การรู้จักตนเอง นักเรียนจะต้องเริ่มจากการรู้จักตนเองหรือสารวจตนเอง ซึ่งการรู้จัก
ตนเองเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากการที่นักเรียนรู้จักความสามารถ
ความสนใจ ความถนัด ทักษะและบุคลิกภาพของตนเอง จะเป็นปัจจัยสาคัญในการเข้าสู่ กระบวนการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต ซึ่งการรู้จักตนเองจะช่วยให้นักเรียน
ตอบสนองความต้องการมีความสามารถของตนได้มากขึ้น และเมื่อนักเรียนได้รับการตอบสนองความ
พึงพอใจด้านความต้องการมีอิสระจากการรับรู้ตนเอง ส่งผลทาให้นักเรียนรู้จักตนเองและประสบ
ความสาเร็จในเป้าหมาย เช่น นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนจึงวาง
แผนการเรียน เพื่อการศึกษาต่อ โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจภายในให้นักเรียนเกิดความ
ต้องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากความต้องการทางด้านจิตวิทยาของนักเรียน
2. การตั้ งเป้า หมาย การที่ นัก เรียนรู้จัก ความหมาย และความส าคัญ จนสามารถ
ตัดสิน ใจในการเริ่ม ก าหนดเป้ าหมายด้ว ยตนเอง และพยายามที่ จ ะท าตามเป้าหมายให้ส าเร็จ
เพื่อบรรลุ เ ป้าหมายที่ ตั้ง ขึ้น ซึ่ง เป้าหมายมี ทั้ ง ระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว โดยก าหนดให้
เป้าหมายมีคุณสมบัติ ที่ก่อให้เกิดการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ผูกมัด ชัดเจน และซับซ้อน ดังนี้
2.1 เป้าหมายมีความท้าทาย (Challenge) เช่น การที่ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียน
ในชั้นเรียน จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้เกิดความรู้สึกว่าการเรียนมีความท้าทายความสามารถ
ของตัวนักเรียน จนทาให้นักเรียนอยากที่จะทาการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
2.2 เป้าหมายที่มีการผูกมัด (Commitment) เช่น ในการเรียนการสอน การมี
ส่วนร่วมในการเรียน หรือจัดกิจกรรม รวมถึงการได้รับการยอมรับ เคารพ และสนับสนุน จากครูผู้สอน
ทาให้นักเรียนเกิดการผูกมัดและอยากจะทาให้งานมีประสิทธิภาพ
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2.3 เป้าหมายที่มีความชัดเจน (Clarity) เช่น เป้าหมายที่มีความชัดเจน ทาให้
การทางานมีความรวดเร็วมากขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ว่าเมื่อมีเป้าหมายชัดเจน มีการกาหนดเวลา
ในการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน
2.4 เป้าหมายที่มีความซับซ้อนของงาน (Task complexity) เช่น เป้าหมายมี
ความยากง่าย การที่ครูผู้สอนจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จักเป้าหมายที่มีความซับซ้อน เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนประสบความสาเร็จในการทาให้ไปถึงเป้าหมายมากขึ้น
3. มีการวางแผน ระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากการวางแผนในการปฏิบัติจะทาให้
บุคคลไปถึงเป้าหมายทางการศึก ษาและอาชีพที่กาหนดไว้ได้ โดยการวางแผนจะต้องมีการกาหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติและวางแผนไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นการวางแผนจึง
เป็นส่วนส าคัญส าหรับนัก เรียนในการตั้งเป้าหมาย นักเรียนจะเกิ ดการเรียนรู้ และทาตามแผนที่
นักเรียนได้วางไว้ จนสาเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีอิสระ ตามความต้องการมีสัมพันธภาพ และการ
สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้อื่น ซึ่งความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ส่งผลทางบวก
กับแรงจูงใจและความยึดมั่นผูก พันในการทาตามแผนที่วางไว้ เช่น ครูชี้ให้นัดเรียนเห็นความสาคัญ
ของการวางแผน นักเรียนที่มีการวางแผน นักเรียนจะพยายามทาตามแผนที่ตนเองวางไว้
4. การมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จะทาให้นักเรียนเกิดความพยายามและ
การพากเพียรในการปฏิบัติตามแผนที่ตนวางไว้ มีความอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรค รวมถึงการบริหาร
เวลาการรู้จัก วางแผนและจัดสรรเวลาได้อย่างถูก ต้องและเหมาะสมเพื่อให้บ รรลุเ ป้าหมายทาง
การศึก ษาและอาชีพ ของตนเอง วินัยจึงเป็นส่วนสาคัญ ที่จ ะท าให้นักเรียนส าเร็จ ตามเป้าหมายที่
นักเรียนได้กาหนดไว้ ตามความต้องการมีความสามารถของนักเรียน เช่น การที่ ครูผู้ส อน สอนให
นักเรียนเรียนรู้จักการมีวินัย นักเรียนที่มีวินัย จะสามารถจัดสรรเวลา และไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
5. การประเมินตนเอง เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับเป้าหมายทางการเรียนที่
กาหนดไว้ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อแรงจูงใจในการกระทาตามแผนที่วางไว้ โดยทั่ ว่ไปบุคคลจะ
สร้างความพึงพอใจในตนเองด้วยการกระทาเป้าหมายให้บรรลุผลสาเร็จ บุคคลจึงใช้ความพยายาม
อย่างจริงจัง หากผลการกระทาของเขาต่ากว่าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามการประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายอาจนาไปสู่ความพึ ง พอใจชั่วขณะ ต่อจากนั้นผลของความส าเร็จ ก็ จ ะกลายเป็นข้อมู ล
เกี่ยวกับระดับความสามารถของบุคคล และบุคคลจะจูงใจตนเองโดยการตั้งเป้าหมายใหม่ที่มีความท้า
ทายมากขึ้น ซึ่งการที่นักเรียนประเมินตนเอง นักเรียนจะเห็นความสามารถในการไปให้ถึงเป้าหมายได้
ด้วยตัวของนักเรียน การเรียนจึงควรมีการประเมินหรือประเมินทุกครั้งที่นักเรียนได้ทากิจกรรม
6. การป้อนกลับ (Feedback) การได้รับข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลป้อนกลับที่แสดงว่า
บุค คลประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายทางการเรี ย นที่ ก าหนดไว้ ห รือ ไม่ ถ้ า นั ก เรี ย นประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย จะส่งผลให้ นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับเป้าหมายให้ท้าทายมากขึ้น
ในทางตรงกั นข้ามข้อ มูล ป้อนกลับที่ร ะบุถึงความล้มเหลวก็ ทาให้ นักเรียนมี แนวโน้ม ลดระดับ ของ
เป้าหมายลง นอกจากนี้ข้อมูลป้อนกลับยังช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้ว่าควรปรับปรุงการกระทาของ
ตนหรือไม่ในลักษณะใด เช่น การที่ครูผู้สอนหรือเพื่อนของนักเรียนให้ข้อมูลป้อนกลับ ทาให้นักเรียน
เกิดมุมมองต่าง ๆ และสามารถเห็นปัญหาในตนเอง และปรับปรุงตนเอง
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จากแนวคิดและทฤษฎีก ารตั้งเป้าหมายทางการเรียน สรุปได้ว่าการที่ นักเรียนได้กาหนด
มาตรฐานของพฤติกรรมที่เขามุ่งหวังไว้ตามความต้องการทางจิตวิทยา และจะทาตามเป้าหมาย จนถึง
ความสาเร็จ โดยต้องอาศัยกระบวนการตั้งเป้าหมายทั้ง 6 องค์ประกอบ มาใช้ในการสร้างโปรแกรม
ส่งเสริมพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนเกิดการตั้งเป้าหมายต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและการกาหนดตนเอง
จากการศึกษาแนวคิดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน พบว่า
การวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการตั้งเป้าหมายกับการคาดการณ์ผลการเรียนของนักเรียน
และความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งเป้าหมายกับผลการเรียนของนักเรียน พบว่าการกาหนดเป้าหมาย
เป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกของผลการเรียน (Neroni et al., 2018) เป้าหมายการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน
และการรับรู้ความสามารถของตนเอง การวิจัยในอดีตพบว่าการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้และการ
รับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความยากลาบากในการเลือกเป้าหมายและผล
การปฏิบัติงานที่ยากลาบาก ส่วนการศึกษาในปัจจุบัน พบว่าการวางเป้าหมายการเรียนรู้และการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการเรียน (Gore, 2014) ในส่วนของการศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
มีระดับความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สอดแทรกองค์ประกอบการ
ตั้ง เป้าหมายเข้าไปในการเรียนการสอน (กนกกร เมตตาจิต, 2559) สอดคล้องกั บ การศึก ษาของ
อริสา ภูริวัฒน์ (2553) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 3 พบว่า การตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความสามารถ
การตั้งเป้าหมายในการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้ายจะ
พบว่าด้านเป้าหมายเชิง ปฏิบัติการ เป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ เป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ในอนาคต
เป้าหมายเพื่อต้องการรางวัลจากภายนอกหรือ ได้รับการยกย่อง และด้านเป้าหมายเพื่อการได้รับการ
ยอมรับทางสัง คม เพิ่ มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ และการศึกษาของ O'Brien (2018) ได้ศึก ษา
เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารก าหนดตนเองของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา การวิ จั ย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการกาหนดตนเองมักจะประสบความสาเร็จ Howard, Gagné, Morin, & Van den
Broeck (2016) ศึกษารูปแบบแรงจูง ใจภายใน จากทฤษฎีการกาหนดตนเอง พบว่ามีรูปแบบของ
แรงจูงใจ 4 รูปแบบ การมีแรงจูงใจแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทางานที่ดี และผลการศึกษา
ของ Brandenberger และคณะ (2018) ที่ศึกษา ผลของการส่งเสริม แรงจูงใจภายในจากแนวคิด
ทฤษฎีการกาหนดตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ความร่วมมือของกลุ่มครูและนักเรียนในการ
เรียนการสอนที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนได้ดี และการตั้งเป้าหมายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทา
ให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
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บทสรุป
การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนไม่สามารถ
ตั้งเป้าหมายได้ การดาเนินชีวิตของนักเรียนจะมีอุปสรรคในการคิดการตัดสินใจ เป้าหมายและ การ
กาหนดตนเองจึงเป็นเครื่องมือ นาทางการดารงชีวิตของบุคคลเป็นทิศทางให้ทางานสาเร็จ ตาม ที่
ปรารถนา การตั้งเป้าหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่
วางไว้ Goal Setting Theory ของ Locke และ Latham (1990) ประกอบด้วย เป้าหมายมีความท้า
ทาย (Challenge) เป้าหมายที่ มี ก ารผูก มั ด (Commitment) เป้าหมายที่ มี ความชัดเจน (Clarity)
เป้าหมายที่มีความซับซ้อนของงาน (Task complexity) และเป้าหมายที่มีการป้อนกลับ (Feedback)
ควบคู่กับการกาหนดตนเอง Self-determination Theory ของ Deci และ Ryan (2000) ประกอบ
ไปด้วยความต้องการอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง (autonomy) ความต้องการเป็นผู้ที่ มีทักษะ
ความสามารถ (competence) และความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (relatedness) และได้
นาแนวคิดทั้งสองแนวคิดมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ การรู้จักตนเอง การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมีวินัยในการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ การประเมินตนเอง และการป้อนกลับ ซึ่งการส่งเสริมเป้าหมาย มีผลต่อแรงจูงใจที่
ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้น มีผลต่อการสร้างเป้าหมายสามารถพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของบุคคล และมีผลต่อความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในบทความนี้ได้แสดงให้เห็น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายและการกาหนดตนเอง โดยชี้ให้เห็นกลไกการทางานของ
เป้าหมาย อุ ปสรรคในการบรรลุเ ป้าหมายของนักเรียน และผลของการตั้งเป้าหมายของนักเรียน
รวมถึงการศึกษาการกาหนดตนเอง หรือการส่งเสริมแรงจูงใจภายใน องค์ประกอบการกาหนดตนเอง
และกระบวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายและการกาหนดตนเองของนักเรียน
ดังนั้นผู้เขียนจึงขอสรุปว่าการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สาคัญในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น รวมถึงเป็นการฝึกนิสัยให้เป็นผู้มีการวางแผนและมีวินัยในการดาเนินชีวิต และสิ่งสาคัญอีกอย่าง
คือการที่สามารถทาลายหรือขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้และเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน เพื่อให้เกิดการ
บรรลุเป้าหมายให้ได้ม ากที่สุด จึง เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนานักเรียน ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
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Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ Mobile Learning พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับการนาไปใช้ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับสถาบันการศึกษาในอนาคตเพิ่มขึ้น
โดยทาการวิจัยจากเอกสารได้แก่ หนังสือ วารสารวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอินเตอร์เน็ต โดยนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ใหม่ในการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในอนาคต
ผลการวิจัย สรุปได้ว่าการใช้ Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต
โดยการใช้เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา และเกิดความมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ต่อไป
คาสาคัญ:
Mobile Learning, พัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ในอนาคต
ABSTRACT
The purpose of this research to develop a Mobile Learning for students to
learn and have features consistent with its use in the creation of effective institutions for
the future has increased by researching documents, including books, journals. The
Symposium Domestic and foreign The Symposium Documents related agencies and
Internet Analyzed and synthesized in order to obtain the knowledge to answer the
purpose of education.
The research concluded that Mobile Learning to develop the students learning
in the Future. It is used as a means of instruction in accordance with the educational
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goals and the most productive in the future to benefit the people Society and the
Nation.
Keyword:
Mobile Learning, Develop the Students, Learning in Future
ความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้
ต้องเริ่มที่การศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เพื่อยกฐานะเพิ่มพูนความรู้จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีหลากหลายลักษณะอย่างไร้ขอบเขตทั้งเวลา
และสถานที่ รวมถึงสามารถเก็บข้อมูล ที่เก็บได้จานวนมากในรูปแบบมัล ติมีเดีย ส่งผลให้ การนามาใช้
ประโยชน์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาทางไกลในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ สื่ อ ดิ จิ ทั ล การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จึงเป็นวิธีการใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ของการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้หรือทากิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนจากต่างสถานที่ ต่าง
เวลา หรื อเวลาเดียวกัน (Bray, Eric & Aoki, Kumiko & Dlugosh, Larry, 2008) ผ่านระบบเครือข่าย
ด้วยบทเรีย นที่มาจากเอกสารหนั งสือ บทความข้อมูล นาเสนอและแหล่งข้อมูล การเรียนรู้ที่จัดทาเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ส่งเข้าไปยัง Mobileให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานที่
จาเป็น ในอนาคต (สุ พรรณี ชาญประเสริฐ, 2556: 33) ซึ่งในส่ว นหนึ่งนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะในอนาคต ซึ่ ง มี บ ทบาทในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ เ รี ย นใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ที่จะ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาและหากจะพิจารณาถึงสภาพการณ์พัฒนาผู้เรียน เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว และก้ า วกระโดด จากการส ารวจ โดยมี ผู้ ใ ช้
โทรศั พท์มือ ถือทั่ว ประเทศที่ เพิ่มขึ้ นอย่ างรวดเร็ว (จินตวีร์ คล้ ายสั งข์, 2554: 29) และมากกว่ าผู้ ใ ช้
อินเตอร์เน็ตเป็นหลายเท่า (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2560) ซึง่ Mobile Learning จะ
เป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาบทเรียนหรือส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือและนาเสนอและ
จัดการบทเรียนหรือการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ ทาให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน สามารก
เข้าถึงบทเรี ย นผ่ านเครื่ องมือสื่ อสารประจาตัวได้ตลอดเวลา กล่าวได้ว่ าการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ห รือ
Mobile Learning (m-Learning) นับเป็นก้าวใหม่ของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ และชวนิดา สุวานิช, 2554: 41)
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โทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีสมรรถนะที่สูง สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้ง
ภาพ ข้อความ เสียง บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ชมโทรทัศน์สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วย
เทคโนโลยี 3G-4G เข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลา (สานักการจัดการศึกษาออนไลน์, 2560) ผู้เรียนจึงใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ มาใช้เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ใน e-Learning ดังนั้น การศึกษา
ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
e-Learning และ e-Learning ซึ่งเป็นรูปแบบของการศึกษาทางไกลหรือ d-Learning ที่เป็นก้าวใหม่ของ
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ซึ่ง จะมี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด ในอนาคต (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) นอกจากนั้นการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่นับเป็นยุทธศาสตร์การจัดการ
เรียนระดับนานาชาติ สามารถรวบรวมความหลากหลายทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาและการ
บริ ห ารข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เนื้ อ หาบทเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นทุ ก ที่ ทุ ก เวลา (ศู น ย์ สื่ อ การสอนทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง, 2560) แม้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบเคลื่ อ นที่ จ ะเป็ น การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเพื่อการเรียนรู้โดยส่งผ่านข้อมูลและเชื่อมต่อกั นเครือข่ายของ Mobile เพราะ มี
ความเติบโตกว่า 200 % และผู้ผลิตจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มสูงกว่า 1,000
% (Arun Iyengar, Jim Challengar, Daniel Dias และ Paul Dantzig, 2000) ดังนั้น การเรียนรู้แบบ
เคลื่อนที่จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคต และจะมีราคาถูกลง ขณะที่สมรรถนะสูงขึ้น
Mobile Learning จัดเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจจนเกิดเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต การเปลี่ยนจากการศึกษาตามสถาบันการศึกษา เป็นผ่านอุปกรณ์มือถือ จะทาให้
ผู้เรียนและผู้ส อนสามารถจัดการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ตามบริบทของแต่ละคน (จตุพล ยงศร,
2554: 37) รวมทั้งผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์มากที่สุดโดย Mobile Learning จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 2 ระดับ ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐานที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ได้แก่ การเรียนรู้สัญญาณ การเรียนรู้สิ่งเร้าการตอบสนองการเรียนรู้แบบลูกโซ่ การเรียนรู้
เชื่อมโยงถ้อยคา และ 2) กระบวนการเรียนรู้ระดับสูงที่ซับซ้อน และต้องใช้ความรู้พื้นฐานจากกระบวนการ
เรียนรู้ระดับพื้นฐาน มาทาการแยกแยะสิ่งเร้า การเรียนรู้ มโนมติ การเรียนรู้หลักการและการแก้ปัญหา
(ปกรณ์ สุปินานนท์, 2551: 64)
Mobile Learning จะท าให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห รื อ การคิ ด วิเ คราะห์ จากการศึ ก ษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพราะการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันยังขาดความมีประสิทธิผลเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพที่สาคัญ เช่น การสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริงและการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ใน
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อนาคต จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผู้เรียนที่ดี (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2559) อันจะ
ท าให้ ไ ด้ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ดั ง นั้ น การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยวิ ท ยาการใหม่ ๆ ด้ ว ย Mobile
Learning จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนั้ น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่จะนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ในอนาคต (ธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล, 2553: 19) ซึ่ง Mobile Learning จะนาไปใช้กับการจัดการเรียน
การสอน ให้ประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วย ความรู้ เนื้อหา สาระ ที่จะใช้ใน
การเพิ่มทักษะ ความสามารถสร้างการแสวงหาในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถ
สืบค้นข้อมูลนามาสร้างความรู้ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์รวบรวมมาสร้างเป็นความรู้ที่มีความถูกต้องที่
ต้องการอันหลากหลายและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจากทั่วโลก รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนความรู้และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปัน ร่วมกันมาผสมผสานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญ
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายในการสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพ (วุทธิศักดิ์
โภชนุกูล, 2550: 26)
จากที่กล่าวมาแล้วถึงความสาคัญของ Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ใน
อนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่สาคัญในอนาคตและมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา
ของชาติ เนื่องจาก ผู้เรีย นต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความความก้าวหน้าทั้งทางวิทยาการ เศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญ
ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การเรี ย นรู้ ใ นอนาคตของผู้ เ รี ย นต้ อ งเปลี่ ย นแปลง เพราะเกิ ด การพั ฒ นานวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อใช้ Mobile Learning พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
การนาไปใช้ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับสถาบันการศึกษาในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทบทวนวรรณกรรม โดยการท าการวิ จั ย จากเอกสารได้ แ ก่ หนั ง สื อ
วารสารวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และอิน เตอร์ เน็ ต และน ามาวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ในการตอบวั ตถุประสงค์ของ
การศึกษา
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
Mobile Learning เป็นพัฒนาการนวัตกรรมของการเรียนการสอนทางไกล หรือ d-Learning
(Distance Learning) และการจั ด การเรี ย นการสอน แบบ e-Learning (Electronic Learning) ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง m-Learning และ e-Learning แสดงให้เห็นว่า Mobile Learning เป็นส่วนหนึ่ง
ของ e-Learning ซึ่งทางเลือกหนึ่งสาคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนแบบใช้
เทคโนโลยี การศึก ษา (Anastopoulou et al., 2012) นับว่ าเป็ นแนวทางใหม่ ต่อการจั ดการศึก ษาใน
อนาคต (Harvard Extension School, 2016) เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายตามแนวทางใหม่นี้ผู้เรียน
จะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการศึกษาบทเรียนผ่านจอภาพของโทรศัพท์มือถือ ณ สถานที่ใดและในเวลาใดๆ ก็
ได้ ซึ่งผู้เรียนจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพความพร้อมทางการเรียน เช่น ต้องเดินทางไกล ติด
ภารกิจหน้าที่ประจาและอื่นๆ ในขณะที่การเรียนรู้ด้วย Mobile Learning สามารถกระทาได้ตลอดเวลา
แม้ระหว่างการประกอบภารกิจหน้าที่ประจาวันก็ตาม (Tangermann, et al., 2014: 128)
Beale (2013: 94) กล่าวว่า Mobile Learning จะต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. มีการติดต่อ (Connectedness)
2. มีการสื่อสาร (Communication)
3. มีการสร้างสรรค์การสอน (Creative Expression)
4. มีความร่วมมือกันในการเรียน (Collaboration)
5. คานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละคน (Cultural Awareness)
6. มีการทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้เกิดความหลากหลายของการเรียน (Competitiveness)
Mobile Learning เป็นกระบวนการการเรียนรู้จากสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่อย่าง
มากมายเป็นการพัฒนาจากแนวคิดทักษะหลักที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้โดยผู้เรียนสามารถนาทักษะ
เหล่านี้ไปใช้เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่จะนาไปแก้ปัญหา ตัดสินใจหรือทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
จากภาระงาน การกาหนดยุ ทธวิธี แสวงหาสารสนเทศ การสื บค้นและการเข้า ถึงสารสนเทศ การน า
สารสนเทศไปใช้ การสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ และการประเมิ น ผล เมื่อ พิ จ ารณาบริ บ ททั้ง ด้ า นสั ง คม
เทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาที่จาเป็นต้องจัดการศึกษาแบบผสมผสานให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ครอบคลุมการเรียนรู้หลายรูปแบบมาใช้เผยแพร่การเรียนรู้ให้เกิดทักษะจาก
การพัฒนารูปแบบของ Mobile Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้
อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในอนาคต (Bormida, et al., 2002) ซึ่ง Mobile Learning ที่เป็นการ
พัฒนาการ โครงสร้างการทางานของ Mobile จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนแบบ Mobile Learning จากจุดเด่น มาจัดทาเป็นแนวทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษา ที่จะมี
การออกแบบบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิ ญหน้า การ
เรี ย นรู้ บ นเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต และการเรียนรู้ผ่ านอุปกรณ์เคลื่ อนที่ คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
(Smart Phone) และนาเสนอแบบมัลติมีเดียด้วยแผนภาพและรายละเอียดทางด้านวิชาการ สาหรับ
ความหมายของ Mobile Learning มีดังต่อไปนี้
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Desmoulins and Mille (2015: 66) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ขยาย
การเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือ
Farmer and Taylor (2011: 114) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการได้มาซึ่งความรู้และทักษะผ่าน
ทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์ประเภทพกพา ณ สถานที่และเวลาใดก็ตาม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
Harrison (2009: 82) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในการศึกษา คือ การ
รวมกันของ 2 P คือ เป็นการเรียนจากเครื่องส่วนตัว (Personal) และเป็นการเรียนจาก Mobile การที่
เรียนแบบส่วนตัวนั้นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ต้องการ ที่ก่อ ให้เกิดโอกาสของการเรียนรู้ได้ ซึ่ง
Mobile นั้นเป็นเครื่องที่นิยมใช้ในการเขียนรู้แบบเคลื่อนที่มากที่สุด
Holme and Sharples (2016: 73) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ณ
สถานที่และเวลาใดก็ตาม
สรุปได้ว่า Mobile Learning เกิดจากคาศัพท์ 2 คา ที่มีความหมายในตัวเอง คือเป็นเครื่องมือ
สื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ สามารถพกพานาติดตัวไปได้สะดวก และสามารถสร้าง
สารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การเรี ย น (Learning) และการสอน (Teaching) โดยแก่ น ของ Mobile
Learning เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ที่เป็นการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสาคัญ นอกจากนั้น m-Learning
หรือ Mobile Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนสาเร็จรูป (Instruction Package) ที่นาเสนอเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีไร้สาย (wireless telecommunication network) และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณ
ซึ่งผู้เรียนแสะผู้สอน สามารถใช้อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกและสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ โ ดยไม่ ต้ อ งใช้ ส ายสั ญ ญาณแบบเวลาจริ ง ได้ แ ก่ Notebook Computer, Portable
computer, Tablet PC, Smart Phones ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
Mobile Learning ให้น าส่งการเรียนการสอนให้ส่งเสริมการสื่ อสารและการร่วมงาน ใช้จัด
ทดสอบและวัดผล และเพื่อก่อให้เกิดการเข้าถึงวิชาความที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การอบรมที่
จาเป็นทันทีทันใด (Just-In-Time) การอบรมเฉพาะท้องถิ่น (Location-Based) การอบรมตามเนื้อหา
(Contextual Learning) การเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คม (Social-Networked Mobile Learning) การ
เรี ย นแบบเอ็มเลิ ร์ น นิ่ งผ่ านเกม (Mobile Educational Gaming) และการศึกษาผ่ านพอตแคสต์ และ
วัดผลแบบโต้ตอบ (Podcasting to Phones with Interactive Assessments) เป็นต้น (Koppi, 2012)
นอกจากนั้น Mobile Learning เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (wireless) ที่ทันสมัยที่สุดสาหรับ
การศึกษาทางไกลในขณะนี้ที่เข้ามามีบทบาทและเติบโตอย่างมากอุปกรณ์แบบไร้สายต่างๆ ได้เข้ามา
แทนที่ อุป กรณ์แบบมีส าย (wired) เช่น โทรศัพท์มือถือ ได้มีการพัฒ นาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ ก็ถูกพัฒนาตามขึ้นไปด้วย เช่น Bluetooth, WAP (Wireless Application Protocol),
GRPS (General Packet Radio System) และUMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) เป็นต้น ซึ่งวิธีการศึกษาหาความรู้ก็ถูกพัฒนาตามไปด้วย การเรียนรู้แบบ mobile learning
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เป็นการพัฒนาอีกขั้นของ e-Learning เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ โดยได้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย โดยเรียกการเรียนแบบนี้ว่า Wireless learning, Mobile learning หรือ
Mobile Learning ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น (KukulskaHulme, 2015: 135)
โลกาภิวัตน์เป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ที่มี
เครือข่ายโยงใยทั่วโลก ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต ทาให้สถาบันการศึกษาต้อง
เปลี่ยนไปด้วยการใช้สารสนเทศ แบบไร้พรมแดน กิจกรรมทุกสิ่งอย่างจะถูกเชื่อมโยงเข้าถึงกัน ก่อให้เกิด
ประโยชน์จากกระแสข่าวสารข้อมูล ความรู้ การแสวงหาความรู้ การกระจายข่าวสารข้อมูลทาให้การ
เรี ย นรู้ มีความสะดวกและรวดเร็ ว ที่มีบริการตามจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
(Access Point) ผู้เรียนและผู้สอนใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่เปิดโอกาสให้
มีการขยายการเรียนการสอนให้มีอิสระมากขึ้น จากการเชื่อมต่อเครือข่าย wireless ความเร็วสูงและ
ผู้เรียนเข้าถึงห้องสมุดออนไลน์ ผ่านทางอินทราเน็ตได้ทุกที่ได้ตลอดเวลา แม้แต่ตอนที่ไม่อยู่ ทาให้สามารถ
เข้าถึงชั้นเรียนเสมือนจริงได้อย่างรวดเร็วและสามารถส่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบผ่านทาง Mobile ได้
หรือระหว่างที่สถาบันการศึกษาปิด ผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (Luckin,
Connoly, et al., 2017) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางออนไลน์และสามารถเข้าใจความรู้ได้ละเอียดมากขึ้น
รวมทั้งผู้เรียนสามารถร่วมมือกันในการทาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถปรึกษาหารือ
กับคนอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนได้และสามารถจัดตารางงานในแต่ละวันได้ตามเวลาที่เป็นจริง รวมทั้ง
กลุ่มผู้เรียนผ่านเครือข่าย Mobile สามารถมีส่วนร่วมต่อกันมากขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อม
ของการเรี ย นรู้ ท าให้ ผู้ เ รี ย นให้ ค วามสนใจไปที่ เ รื่ อ งเดี ย วกั น ได้ ที่ ส าคั ญ ผู้ เ รี ย นสามารถติ ด ต่ อ กั บ
สถาบันการศึกษาได้รวดเร็วขึ้นด้วย ซึ่งประโยชน์ของ Mobile Learning ได้แก่ (Malliou, Stavros, et
al., 2014: 158-159)
1. Mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหน
หรือตาแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาในการส่งข้อมูล
2. Installation speed and simplicity สามารถติ ด ตั้ ง ได้ ง่ า ยและรวดเร็ ว เพราะไม่ ต้ อ ง
เสียเวลาติดตั้งสายเคเบิ้ลและไม่รกรุงรัง
3. Installation flexibility สามารถย้ายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มี Mobile ก็เข้า
สู่เครือข่ายได้ทันที
4. Reduced cost of ownership โดยรวมที่ผู้เรียนต้องลงทุน เพราะในระยะยาวแล้ว Mobile
Learningเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ไม่จาเป็นต้องเสียค่าบารุงรักษา
5. Scalability เครือข่ายไร้สาย ทาให้สามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
เพราะสามารถโยกย้ายตาแหน่งการใช้งาน ที่มีการเชื่อมทั่วโลก

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

899

Mobile ถือได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนัก และที่น่าสนใจที่สุดคือ ความสะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ผู้เรียน
สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารการเรียนรู้ในระบบเครือข่ายได้ Mobile Learning มีขอบข่าย
ของการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ (Mitchell, 2017: 61)
1. ข้อมูลเกี่ยวกับคาอธิบายต่างๆ ของบทเรียน (Context Data) คาอธิบาย คู่มือการใช้งาน
และข้อมูลที่สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้
2. เครื่องมือสนับสนุนที่ชาญฉลาด (Intelligent Support Engine) เช่น เทคโนโลยี เครือข่าย
ไร้สาย และซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่บริหารและจัดการบทเรียน การนาเสนอ จัดการติดต่อสื่อสาร ติดตามผล
และประเมินผล รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านจอภาพของ Mobile
ที่ จ ะท างานสั ม พั น ธ์ กั บ Task Model และ User Model ที่ ไ ด้ มี ก ารออกแบบไว้ ก่ อ นในรู ป แบบการ
ดาเนินการตามภารกิจหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนาเสนอให้แก่ผู้เรียน
3. หน่ ว ยเก็ บ เนื้ อหาของบทเรีย น (Content Repository) เช่ น ส่ ว นของเนื้อ หา บทเรี ย น
แบบฝึกหัดแบบทดสอบ และส่วนข้อมูลต่างๆที่เป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้เรียน
4. ส่วนของการติดต่อกับผู้เรียน (Interface) ที่มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านแป้นพิมพ์และจอภาพของ
Mobile
ระบบบริหารและจัดการบทเรียนแบบเคลื่อนที่ของ Mobile Learning จะมีการใช้เทคโนโลยี
ในการส่งผ่านองค์ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญของบทเรียนคือเนื้อหา (Content) ซึ่งถือเป็นหัวใจของการ
เรียนรู้และจะเป็นส่วนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสาระสาคัญ
ของบทเรียนที่ถูกสร้างขึ้น จะมีหลักการสาคัญ ดังต่อไปนี้ (Pearson, 2013: 28-30)
1. Information คือ ความเป็นสารสนเทศของเนื้อหาบทเรียน
2. Interactive คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน และผู้เรียนด้วยกัน
3. Individualization คือ การส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล
4. Immediate Feedback คือการโต้ตอบโดยทันทีที่ผู้เรียนตอบสนอง
การจัดการบทเรียนผ่าน Mobile จะมีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากเป็นการจัดการกับข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลย่อมมีความซับช้อนและยุ่งยากมากกว่า
โดย Perry (2014: 76) ได้เสนอแบบจาลองกระบวน Mobile Learning ไว้ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีความ
พร้อมและเครื่องมือ 2) เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายและพบเนื้อหาการเรียนที่ต้องการ 3) หากพบเนื้อหาจะไป
ยังขั้นที่ 4 แต่ถ้าไม่พบจะกลับเข้าสู่ขั้นที่ 2 4) ดาเนินการเรียนรู้ซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ในเครือข่าย และ
5) ได้ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
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แนวคิดการเรียนรู้แบบ Mobile Learning ของ Philion (2016)
Requirement &
Constraints Analysis

Mobile learning
scenario design

Mobile Seaming
Activity Design

Learner Support
Services Design

Technology environment
design

ภาพที่ 1 Design framework for mobile learning
ที่มา: Philion (2016)
Philion (2016) อธิ บ ายว่ า การออกแบบกิ จ กรรม Mobile Learning ประกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการและข้อจากัด 2) การออกแบบการเรียนการสอนแบบ
เคลื่อนที่ 3) การออกแบบระบบเทคโนโลยี และ 4) ออกแบบระบบสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้เรียน
การใช้ Mobile Learning มีองค์ประกอบหลักในการเรียนรู้ ได้แก่ Mobile พฤติกรรม การ
สร้างสรรค์ความรู้ ผู้เรียนที่ความสามารถใช้ Mobile การออกแบบหน้าจอ ชนิดของสื่อ อุปกรณ์สนับสนุน
วิธีการเรียนการสอนผ่าน Mobile ที่ต้องมีการกาหนดคุณลักษณะของผู้เรียน กิจกรรม ปัจจัยเกื้อหนุน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่สามารถกาหนดผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายมีการพัฒนา
ทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ เช่น ทักษะทางสังคม การทางานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของ
ผู้เรียนในอนาคต
Rogers (2017) ได้อธิบ ายเกี่ยวกับ Mobile Learning ว่ามีขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดความ
ต้องการ การกาหนดทฤษฎีที่ใช้และลักษณะรายวิชาที่เรียน เพื่อนามากาหนดรูปแบบงานขั้นต่อไป การ
กาหนดรูปแบบงาน การออกแบบแนวคิด การออกแบบขอบเขต การ กาหนดระบบที่เฉพาะเจาะจง การ
นาไปปฏิบัติ ออกแบบระบบสื่อสารและดาเนินการทดสอบเพื่อนาผลมาปรับปรุงแก้ไข
Roibas and Sanchez (2015) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Mobile Learning ว่ามี องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักการออกแบบ เช่น บทบาทของผู้ใช้ กระบวนการเรียน การออกแบบหน้าจอ ชนิดของสื่อ สิ่งที่
สนับสนุนที่จะให้เกิดความร่วมมือ 2) วิธีการเรียนการสอนผ่านมือถือ ได้แก่ การกาหนดคุณลักษณะของ
ผู้เรียน กิจกรรม ช่องทางการเรียน ปัจจัยเกื้อหนุน และชุมชนของการเรียนรู้ 3) ปัจจัยด้านโครงสร้างได้แก่
กฎ ระเบียบ และบทบาทการเรียนรู้ การกาหนดผลลัพธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับคะแนนสอบ
และงานกลุ่ม การกาหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลักษะและความรู้ การนาเสนอเรื่องราว
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เกี่ ย วกับ กรณีศึ ก ษาบทบาทสมมติ การแข่ งขั น ความท้ าทายการต่อ สู้ ใ นลั กษณะบุ คคล และที มการ
ปฏิสัมพันธ์ผ่าน การสนทนากลุ่ม การทดสอบและการทางานเป็นทีม และ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่
การพัฒนาทักษะเดิมเกิดทักษะใหม่ ทักษะทางสังคมและทักษะการทางานเป็นทีม
Salmon (2011) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Mobile Learning ว่ามี องค์ประกอบ ได้แ ก่ 1) สภาพ
ทั่วไปเกี่ย วกับ Mobile เช่น ผู้ ใช้ ความสามารถของโทรศัพท์ การออกแบบหน้าจอ ชนิดของสื่อ สิ่งที่
สนับสนุนการสื่อสาร 2) วิธีการเรียนการสอนผ่าน Mobile เช่น คุณลักษณะ ผู้เรียน กิจกรรม ช่องทางการ
เรียน ปัจจัยเกื้อหนุนและความร่วมมือ 3) ประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การจัดระบบเนื้อหา บทบาท
ระเบียบ การกาหนดผลลัพธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับคะแนนสอบและงานกลุ่ม การกาหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทักษะและความรู้ การนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษาบทบาท
สมมติ การแข่งขัน ความท้าทาย การต่ อสู้ในลักษณะบุคคลและทีม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการ
สนทนากลุ่ม การทดสอบและการทางานเป็นทีม 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาทักษะเดิม
และสร้างทักษะใหม่ เช่นทักษะทางสังคม ทักษะการทางานเป็นทีม ที่เป็นคุณลักษณะของตัวบุคคล ซึ่งเป็น
สิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในอนาคต
สรุปได้ว่า Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต จะประกอบด้วย
ส่ ว นที่มี ความส าคัญ ได้แ ก่ 1) การออกแบบสภาพแวดล้ อ มแบบเคลื่ อนที่ 2) ด้า นบริบ ทของMobile
Learning 3) ประสบการณ์เรียนรู้ 4) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่อง 5) การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ 6) ความสามารถของ Mobile และการออกแบบ
หน้าจอ 7) ชนิดของสื่อ และ 8) สนับสนุนการสื่อสาร 9) ความสะดวกต่อการใช้งาน 10) ความร่วมมือใน
การเรียนรู้ 11) ประสบการณ์เรียนรู้จากโครงสร้างเนื้ อหาวิชา 12) ผลลัพธ์และข้อมูลย้อนกลับ 14) การ
นาเสนอเรื่องราว 15) การแข่งขันความท้าทาย 16) ปฏิสัมพันธ์เข้าสังคม 17) การพัฒนาทักษะใหม่ ทักษะ
เข้าสังคม และทักษะการทางานเป็นทีม
Mobile Learning จะเน้นเรื่องการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู้แบบส่วนรวม ดังนั้นระบบ
เรียนรู้จะต้องให้เหมาะสมจึ งต้องใช้หน้าจอแบบสัมผัสในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรียนรู้และมีความ
เกี่ยวข้องกับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวโน้มในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
Mobile Learning เป็นการเชื่อมต่อความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมและนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ประเทศ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่
ของประชาชนให้สูงขึ้ น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งตอบสนองต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่จะต้อง
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ทาให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็งให้สามารถนาองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศในอนาคตได้ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Mobile Learning จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีในอนาคตทั้งในด้าน
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ การสื่อสารเพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศชาติได้
อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น หากพิ จ ารณาจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2553 มาตราที่ 66 ที่ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่มีใจความ
สาคัญว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2559: 22) โดย สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2556: 10 -11) ได้กล่าวถึงทักษะที่จาเป็น
ให้กับผู้เรียนในอนาคต Mobile Learning จะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีความสาคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสาคัญทางด้านการ
สื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ ใฝ่ เ รี ย นรู้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 4-5)
Mobile Learning จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน ทักษะที่สาคัญในการพัฒนาตนเอง โดยหวังว่าจะนาเอาไปใช้ได้ในอนาคตของโลกที่มี
ความก้าวหน้าจากเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทาให้ทุกประเทศต้อง
เร่งพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และแนวโน้มของ Mobile
Learning ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยถ้ามองใน
ภาพรวมแล้วจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกรูปแบบ
2. ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถใช้เทคโนโลยีร่วมกันได้
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายมีขนาดเล็กและราคาถูกลง
5. ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น
6. สนับสนุนข้อมูลทุกรูปแบบ ตั้งเสียง วิดีโอและข้อความ
การพัฒนา Mobile Learningเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต
การพัฒนา Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต จะมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1. ส่วนของผู้สอน ที่จะทาการเตรียมเนื้อ หา แล้วทาการ Up Load ขึ้น server ซึ่งเนื้อหาจะมี
ในส่วนของสาระการเรียนรู้ หลักสูตร แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ไฟล์มัลติมีเดีย เป็นต้น
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2. ส่วนของผู้เรียนที่เข้าไปไปศึกษาเนื้อหาโดยจาก Mobile ซึ่งสามารถเข้าได้โดยทางเว็บไซด์
ผ่านเว็บบราวเซอร์, แวบบราวเซอร์หรือโหลดเนื้อหามาศึกษาผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป
3. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน
และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ
สามารถรองรับจานวน ผู้เรียน และจานวนบทเรียนได้ไม่จากัด
4. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้าง
Content ระบบสามารถใช้ ง านได้ ดี ทั้ ง กั บ บทเรี ย นในรู ป Text - based และบทเรี ย นในรู ป แบบ
Streaming Media
5. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังข้อสอบ
โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทาข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลย
รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน
6. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆที่ใช้สื่อสารระหว่าง
ผู้เรียน-ผู้สอนและผู้เรียน-ผู้เรียน ได้แก่ Web board และ Chat room โดยสามารถเก็บ History ของ
ข้อมูลเหล่านี้ได้
7. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ของ Mobile จะต้องมีเว็บบราวเซอร์เพื่อทาหน้าที่ในการเปิดแสดงผล
หน้ า จอภาพบนมื อ ถื อ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงโปรแกรมบนมื อ ถื อ แบบไร้ ส าย ( wap :
Wireless Application Protocol) และต้องมีโปรแกรมสาหรับจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะสาหรับ
Mobile
8. ส่วนที่เป็นระบบการเรียนการสอนผ่าน โดยในส่วนนี้จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
8.1 การจัดการเนื้อหาและปรับเปลี่ยนสาหรับMobile เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ในการจัดการ
เนื้อหา นาเสนอเนื้อหาผ่านหน้าจอโทรศัพท์และนาส่งข้อมูลข่าวสารสาหรับการเรียนการสอน
8.2 ส่วนประกอบและการกาหนดเวลาที่ตรงกันสาหรับการเรียนการสอน เป็นส่วนๆของ
ระบบที่ทาหน้าที่จัดองค์ประกอบต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบ Mobile เช่น การแสดงภาพ การแสดง
วีดีโอ การโหลดไฟล์เสียง โดยมุ่งให้จัดการเรียนการสอนได้ตามเวลาจริงผ่านตัว Mobile
8.3 ส่วนสภาพแวดล้อมและการค้นคว้าข้อมูล เป็นส่วนที่จัดภาพแวดล้อม สาหรับการ
เรียนรู้ผ่านMobile ให้เหมาะสม โดยเน้นไปในเรื่องของการจัดการสาหรับโทรศัพท์ เช่น การแสดงผล
หน้าจอภาพ แบตเตอรี่ โทรศัพท์ เครือข่ายได้งานช่อง สัญญาณโทรศัพท์ และจัดการค้นคว้าข้อมูล ช่อง
ทางการเข้าสู่ข้อมูล เป็นต้น
9. ส่ ว นที่ เ ป็ น ระบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (eLMS: Electronic Learning
Management System)
9.1 ชั้น ที่เป็ น หน้ าจอภาพ เป็นส่ ว นที่แสดงผลของเนื้อหา สามารถสั่ งงานหรือเลื อก
รายการในการเรียนรู้ได้โดยผู้เรียนโดยผ่านเว็บ
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9.2 ชั้นของการนาเสนอ เป็นชั้นที่ติดต่อระหว่างหน้าจอภาพของกับส่วนที่เป็นโปรแกรม
ในการนาเสนอข้อมูลของระบบเป็นชั้นที่ทาหน้าที่เป็นโปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอภาพกับข้อมูล
เนื้อหา
9.3 ชั้น ของการจัด การเป็ นชั้ น ที่ท าหน้ าที่ ในการจัด การเนื้ อ หาข้อ มู ล ต่ างๆ ที่ จะไป
นาเสนอในชั้นหน้าจอภาพโดยในชั้นนี้จะนาหน้าที่ในการบริหารจัดการเนื้อหาให้เป็นระบบจัดการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้โปรแกรมกับข้อมูล จัดการเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน รายงานประวัติ
การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ จัดทารายการในรูปของดัชนีชี้เข้าสู่ข้อมูลต่างๆและบริหารจัดการรายละเอียด
ทั่วไปของเนื้อหา
9.4 ชั้นติดตั้งข้อมูล เป็นชั้นที่จัดทาเป็นฐานข้อมูลต่างๆเพื่อการจัดเก็บเนื้อหาของระบบ
การจัดการเรียนรู้โดยจัดเก็บในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลหลักๆ ได้แก่ การจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของเนื้อหาสาหรับการเรียนเป็นเรื่องๆ หรือการจัดเก็บเป็นชิ้น (Learning Object : Lo) ซึ่ง
สามารถเก็บเป็น กี่เรื่องก็ได้ รวมตั้งการจัดเก็บข้อมูลสาหรับติดต่อกับผู้เรียนและข้อมูลโดยรวมของระบบ
1 0 . Knowledge Anywhere ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ Mobile Learning
ประกอบด้วย
10.1 ข้อ มูล เกี่ย วกับ ค าอธิ บายต่า งๆ ของบทเรีย น (Context Data) เช่น คาอธิบ าย
บทเรียน คู่มือการใช้งาน การช่วยเหลือ และข้อมูลที่จาเป็นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้
10.2 เครื่องมือสนับสนุนที่ชาญฉลาด (Intelligent Support Engine) เช่น เทคโนโลยี
เครื อ ข่ า ยไร้ ส าย และซอฟต์ แ วร์ ที่ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารและจั ด การบทเรี ย นการน าเสนอ การจั ด การ
ติดต่อสื่อสาร ติดตามผลและประเมินผล รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
ผ่านจอภาพของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่จะทางานสัมพันธ์ กับ Task Model และ User Model ที่ได้มีการ
ออกแบบไว้ก่อนเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินการเกี่ยวกับภารกิจหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนาเสนอให้แก่
ผู้เรียน
10.3 หน่ ว ยเก็ บ เนื้ อ หาของบทเรี ย น (Content Repository) เช่ น ส่ ว นของเนื้ อ หา
บทเรียน แบบฝึกหัดแบบทดสอบ และส่วนที่เป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้เรียน
10.4 ส่วนของการติดต่อกับผู้เรียน (Interface) เช่น ส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
ผ่านแป้นพิมพ์และจอภาพของอุปกรณ์เคลื่อนที่
11. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์แสะ
โฟลเดอร์ ผู้ส อนมีเนื้อที่เก็บข้อมูล บทเรียนเป็นของตนเอง โดยส่ว นการเรียนการสอนในลักษณะของ
Mobile Learning ก็มีระบบบริหารและจัดการบทเรียนเช่นกันแต่ Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนมี
ความซ้าซ้อนมากกว่า เนื่องจากเป็นการจัดการกับข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
ในส่ ว นของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Mobile Learning ของสถาบั น การศึ ก ษา มี
ดังต่อไปนี้
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1. แผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ของสถาบั น การศึ ก ษา (Mission of
University) แบ่งออกเป็น 1) ด้านนโยบายที่เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้รูปแบบ Mobile Learning 2) ด้าน
ทศทางที่เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้รูปแบบMobile Learning และ 3) ด้านเป้าหมายที่เกี่ยวกับการเรียนโดย
ใช้รูปแนบแบบเคลื่อนที่
2. หลักสูตร/การสอน (curriculum/teaching) แบ่งออกเป็น 1) กาหนดวัตชุประสงค์ใน
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Mobile Learning 2) กาหนดเนื้อหาความรู้รายวิชา และแหล่งความรู้เพิ่มเติม
3) กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนตามเวลาและต่างเวลา
4) กาหนดแนบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียน
3. ด้ า นผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่เ กี่ย วกั บการเรี ย น ได้ แก่ ผู้ เรีย น ผู้ ส อน ผู้ ดูแลระบบ ผู้ ดูแ ล
หลักสูตรและ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
4. ด้านของทางการเรียน ได้แก่ 1) เรียนในห้องเรียนปกติ (face-to-face) 2) เรียนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) และ 3) เรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ 1) สถานที่ที่ใช้ในการเรียนรู้ 2)
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนโดยใช้รูปแบบ Mobile Learning และ3) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
6. ด้ า นสิ่ ง ที่ ส นับ สนุ น การร่ ว มมื อ ได้ แก่ 1) เครื่อ งมื อบนเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต และ2)
เครื่องมือบนเครือข่ายโทรคมนาคม
ซึ่ง Mobile Learning จะเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในอนาคต
อัน เป็ น แนวทางที่ ได้ถู กพัฒ นาขึ้ น ที่ จะท าให้ ผู้ เรี ยนมี ความสามารถยิ่ง ขึ้น อันจะเป็ นการสร้ างความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การใช้ Mobile Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในอนาคตนั้น สามารถนาไปใช้ได้
กับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย
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การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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Acting Sub Lt.Pitipong Ruennak1 Dr. Chamaiporn Tanomsridejchai2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารง
รักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรกับการบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร
คือ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 2562
รวม 250 คน ใช้แบบสอบถามซึ่งผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.98 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ปั ญหาเกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการเพื่ อธ ารงรั กษาบุ คลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(µ = 3.35,  = 0.71) โดยมีปัญหาที่สาคัญ คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บริหาร
จัดการ หรือสนั บสนุ น เกื้อกูลและอานวยประโยชน์โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากร เช่น ค่าวิชาชีพ ค่าทักษะทางภาษา เป็นต้น ไม่มากเท่าที่ควร (µ = 3.46,  = 0.89)
2) การเสริ มสร้ างการบริหารจั ดการเพื่ อธ ารงรักษาบุ คลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ
การบริหารจัดการ, ธารงรักษา, บุคลากรสายสนับสนุน, องค์กรแห่งการเรียนรู้
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ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate (1) administrative problems,
and (2) association between administrative enhancement for staff maintenance of Medical
Faculty, Thammasat Universtiy, Rangsit Campus according to staff maintenance concept
and administration of Medical Faculty, Thammasat Universtiy, Rangsit Campus according to
Learning Organization Concept. With the quantitative research methodology, the
population were 250 academic supporting staff at Medical Faculty, Thammasat University,
Rangsit Campus. The questionnaire which passed pre-test of reliability check at level of
0.98 was used for data collection. Statistics applied were mean, variance, and Pearson’s
Product Moment Correlation.
The findings revealed that
1) The overall administrative problem for staff maintenance of Medical Faculty,
Thammasat Universtiy, Rangsit Campus according to staff maintenance concept was at the
moderate level (µ = 3.35,  = 0.71). Less compensation of staff’s competence such as
professional fee, language proficiency fee was ranked as highly important administrative
problem (µ = 3.46,  = 0.89).
2) The administrative enhancement for staff maintenance of Medical Faculty,
Thammasat Universtiy, Rangsit Campus according to Staff Maintenance Concept in overall
and all 5 aspects had positive association with the administration of Medical Faculty,
Thammasat Universtiy, Rangsit Campus according to Learning Organization in overall and
all aspects at statistical level of significance of 0.01.
Keywords
Administration, staff maintenance, academic supporting staff, Learning
Organization
ความสาคัญของปัญหา
องค์กรต้องอาศั ย บุ ค ลากรเพื่ อ เป็น ปั จจัยหลั กในการดาเนิน งานเนื่ องจากบุ คลากรเป็ น
ระบบงานย่อยที่ครอบคลุมและมีอยู่ในทุกส่วนขององค์กร โดยเป็นผู้ควบคุมระบบการทางานอื่นๆ
ทั้งหมด ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นปัจจัย หลักที่องค์กรต้องพิจารณาและให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก
องค์กรจึงต้องหาวิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
เพื่อให้มีการทางานไปในทิศทางเดียวกั น แต่หากองค์กรใดไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากรให้มีความภักดีต่อองค์กรแล้ว ก็เป็นการยากที่การดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จ เนื่องจาก
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงานในองค์กรนั้น ย่อมเป็นผลมาจากบุคลากรเป็นสาคัญ
รวมทั้งควรหาวิธีการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด (สันติ ภพวงศ์ศิร,ิ 2551)
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต มีเป้าหมายที่ จะเป็นสถาบันผลิ ต
แพทย์และวิจัยชั้นนา 1 ใน 3 ของประเทศ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) เป็นเลิศ
ด้านการศึกษา เป็นผู้นาด้านแพทย์แผนไทย และเป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีพันธกิจหลัก
รวม 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาซึ่งมุ่งผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ด้านการ
วิจั ยซึ่ งมุ่งส่ งเสริ มให้มี การวิจั ย ก่อเกิดความรู้ใหม่ทางวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการให้ บริการทาง
การแพทย์และทางวิชาการซึ่งมุ่งสร้างสรรค์สุ ขภาพที่ดีแก่คนในสังคม ตามลาดับ และด้านการบริหาร
จัดการองค์กรซึ่งมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพทั้งในส่วนของการบริหารจัดการบุคลากรตั้งแต่การ
สรรหา พัฒนา รักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ และในส่วนของการบริหารจัดการองค์ความรู้ในทุกด้าน
เนื่องจากองค์ความรู้ในแต่ละด้านมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บางองค์ความรู้มีการพัฒนาอย่างมากจนองค์
ความรู้เดิมที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่ อธารงรักษาบุคลากรให้ คงอยู่กับองค์กรนานที่สุด รวมถึงต้องมีการบริหารจั ดการเพื่ อ
ส่งเสริม สนับสนุน และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณค่า พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการทางาน เปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีอานาจในการตัดสินใจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งจะ
น าไปสู่ เกิดองค์การแห่ งการเรี ย นรู้อยู่ตลอดเวลา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ,
2558)
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกอบด้วยข้าราชการ พนั กงานมหาวิทยาลั ย และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มี
จานวนทั้งสิ้น 250 คน โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดทาแผนการดาเนินงานของ
คณะฯ การจัดทางบประมาณ การบริห ารงานตาแหน่งวิชาการ การให้บริการด้านการศึกษา การ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ การบริหารนโยบายและแผน แผนค่าใช้จ่าย และรายได้ การวิเคราะห์งาน
ภาระงานและอัตรากาลังตาแหน่ ง รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานของคณะแพทย์ศาสตร์ ดังนั้น
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารจัดการของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตให้บรรลุสู่ผลสาเร็จ ซึ่งรวมถึงการเป็นองค์การแห่ง
การเรี ย นรู้ กล่ า วคื อ การพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ นั้ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นอันดับแรกซึ่งรวมถึงการธารง
รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร
อย่างไรก็ดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประสบปัญหาบุคลากร
สายสนับสนุนมีการโยกย้ายหรือลาออกอย่างต่อเนื่อง ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถิติการลาออกโยกย้ายของบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ปี 2555 - 2559
ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
จานวน (คน)
14
30
28
23
14
ที่มา งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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เหตุผลที่บุคลากรสายสนับสนุนมีการโยกย้ายหรือลาออกข้างต้นนั้นมีดังนี้ (1) การบริหารจัดการ
ที่ แตกต่างกั นระหว่างบุ คลากรสายสนั บสนุ นวิชาการที่ เป็ นข้ าราชการ พนั กงาน และลู กจ้ างชั่วคราว
(2) ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ เป็ นการมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับตาแหน่ งหรือความถนัดของแต่ละ
บุคคล การมีปริมาณงานที่มากเกินไป การขาดคู่มือในการปฏิบัติงาน (3) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งผลสาเร็จของงานเป็นหลัก ส่งผลให้มีความไม่ลงรอยในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การสร้ างความสามั คคี และการท างานเป็ นที มในองค์ กรก็ ไม่ ส ามารถเกิ ดขึ้ นได้ (4) เงิ นเดื อนและ
ค่าตอบแทน เป็นการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือนที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรที่ขยันทางาน
กลับถูกมองข้ามในการพิจารณาปรับขั้นเดือน (5) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากผู้บริหาร และส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการเจริญเติบโตช้า ขาดแรงกระตุ้นในการ
ทางาน (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) ทั้งนี้ เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรพล วิ แหลม, สรชา พุ่ มสั มฤทธิ์ และยุพาพิ ศ วรรณโชติ (2557) พบว่า บุ คลากรสายสนั บสนุ น
วิชาการส่วนใหญ่ มีภาระงานประจามาก และขาดการสนั บสนุนจากผู้บังคับบัญชา จึงไม่สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยได้สาเร็จ
จากความส าคั ญ ของปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ท าให้ ผู้ ศึ กษาซึ่ งเป็ นบุ คลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เห็นความสาคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้
แนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้านของอเนก สุวรรณบัณฑิต (2554) และแนวคิดการบริหารจัดการ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ ปีเตอร์ เอ็ม เชงกี้ (Peter M. Senge, 1990 อ้างถึง วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
2555) โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติต่อบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรกับ
การบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ
2562 รวมทั้งสิ้น 250 คน (www.med.tu.ac.th) ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ โดย
มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ ศึ กษาใช้ แบบสอบถามซึ่ งผ่ านการทดสอบหาค่ าความสอดคล้ องระหว่ างข้ อค าถามกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงรายข้อคาถามอยู่ในช่วง 0.60-1.00
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และได้ทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ ประชากรที่จะทาการศึกษา จานวน 30
ชุด เพื่อหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามหรือค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งอยู่ทรี่ ะดับ 0.98
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาและผู้ช่วยอีก 1 คนทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม
2562 โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมาได้จานวน 250 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากร
ทั้งหมด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาข้อมูลมาทาการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
คอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุ คคล พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.6)
และที่ เหลื อเป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 34.4) ประชากรส่ วนใหญ่ มี ระดั บการศึ กษาปริญญาตรีหรือสู งกว่ า
ปริ ญ ญาตรี (ร้ อยละ 69.2) และที่ เหลื อมี ระดั บการศึ กษาต่ ากว่ าปริ ญ ญาตรี (ร้ อยละ 30.8) รวมถึ ง
ประชากรส่วนใหญ่ เป็นพนักงานหมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน (ร้อยละ 63.6) และที่เหลือเป็นพนักงาน
หมวดเงินรายได้ (ร้อยละ 36.4)
2. ผลการวิ เคราะห์ ปั ญ หาเกี่ ยวกั บการบริ ห ารจั ดการเพื่ อธ ารงรั กษาบุ คลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน ของอเนก
สุวรรณบัณฑิต (2554) แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน
1. ด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี
3. ด้านการให้ประโยชน์และการบริการภายในที่ดี
4. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัย
5. ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
รวม

µ



ระดับ

อันดับ

3.40
3.40
3.33
3.33
3.33
3.35

0.84
0.85
0.85
0.81
0.77
0.71

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
5
4
3

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้ าน พบว่า
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษา
บุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.35,  = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ง 5 ด้านด้วยเช่นกัน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม (µ = 3.40,  = 0.84) (2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี (µ = 3.40,  = 0.85) (3) ด้าน
การพัฒนาความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ (µ = 3.33,  = 0.77) (4) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและ
ส่งเสริมความปลอดภัย (µ = 3.33,  = 0.81) และ (5) ด้านการให้ประโยชน์และการบริการภายในที่
ดี (µ = 3.33,  = 0.85)
2. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษา
บุคลากรตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน กับการบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน
แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ก ารเสริม สร้ างการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ธ ารงรัก ษาบุ ค ลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน
1. ด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี
3. ด้านการให้ประโยชน์และการบริการภายในที่ดี
4. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัย
5. ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
รวม

µ



ระดับ

อันดับ

3.31
3.40
3.31
3.33
3.44
3.36

0.74
0.72
0.70
0.70
0.78
0.63

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

5
2
4
3
1

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ตามแนวคิดการธ ารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน
พบว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตควรมีการเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อ
ธ ารงรั กษาบุ คลากรโดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง (µ = 3.36,  = 0.63) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตควรมีการเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อ
ธารงรักษาบุคลากรอยู่ ในระดับ มาก รวม 1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลางใน 4 ด้านที่เหลื อ โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ด้านการพัฒ นาความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ (µ = 3.44,
 = 0.78) (2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี (µ = 3.40,  = 0.72) (3) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและ
ส่งเสริมความปลอดภัย (µ = 3.33,  = 0.70) (4) ด้านการให้ประโยชน์และการบริการภายในที่ดี (µ
= 3.31,  = 0.70) และ (5) ด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม (µ = 3.31,  = 0.74)
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ตารางที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้
ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน
1. ความรอบรู้
2. ความมีสติ
3. การเรียนรู้เป็นทีม
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วม
5. การคิดอย่างเป็นระบบ
รวม

µ



ระดับ

อันดับ

3.39
3.44
3.48
3.49
3.47
3.45

0.75
0.79
0.76
0.76
0.79
0.67

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
4
2
1
3

จากตารางที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน พบว่า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม
อยู่ ในระดั บ มาก (µ = 3.45,  = 0.67) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่ า คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก รวม 4 ด้าน
และอยู่ในระดับปานกลางใน 1 ด้านที่เหลือ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วม (µ = 3.49,  = 0.76) (2) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม (µ = 3.48,  = 0.76) (3) ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ (µ = 3.47,  = 0.79) (4) ด้านความมีสติ (µ = 3.44,  = 0.79) และ (5) ด้านความ
รอบรู้ (µ = 3.39,  = 0.75)
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากร
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 5 ด้าน กับการบริหารจัดการองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 5 ด้าน
การเสริมสร้างการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อธารงรักษาบุคลากรของ
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์รังสิต 5 ด้าน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่าความสัมพันธ์ Sig.
ระดับ
ลาดับ
ศูนย์รังสิต 5 ด้าน
(rxy)
ความสัมพันธ์
1. ด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
0.435
0.000 ปานกลาง
4
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี
0.403
0.000 ปานกลาง
5
3. ด้านการให้ประโยชน์และการบริการที่ดี
0.554
0.000 ปานกลาง
3
4. ด้ า นการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ แ ละส่ ง เสริ ม
0.591
0.000 ปานกลาง
2
ความปลอดภัย
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5. ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่
รวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.595

0.000

ปานกลาง

0.600

0.000

ค่อนข้างสูง
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1

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ค่าสั มประสิทธิ์สหสั มพันธ์ พบว่า การเสริมสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รัง สิต ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับ
ค่อนข้างสูง (rxy = 0.60) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในรายด้าน พบว่า การเสริมสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตทั้ง
5 ด้านล้วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยเช่นกัน
โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (rxy) เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ (1) ด้ า นการพั ฒ นา
ความก้ า วหน้ าในต าแหน่ งหน้ าที่ (rxy = 0.595) (2) ด้ า นการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ แ ละส่ งเสริ ม ความ
ปลอดภัย (rxy = 0.591) (3) ด้านการให้ประโยชน์และการบริการที่ดี (rxy = 0.554) (4) ด้านการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม (rxy = 0.435) และ (5) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี (rxy = 0.403)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยด้ านการจ่ ายค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมเป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บริหารจัดการ หรือสนับสนุน เกื้อกูลและอานวยประโยชน์โดย
ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร เช่น ค่าวิชาชีพ ค่าทักษะทางภาษา
เป็ น ต้ น ไม่ ม ากเท่ า ที่ ค วร ( µ = 3.40,  = 0.84) ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากคณ ะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จึงยังคงกาหนดระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามตาแหน่งงานหรือจ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มิใช่การพิจารณาจากผลงาน
และความสามารถของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธันย์ชนก ศรีสวัสดิ์ และกมลพร
สอนศรี (2556, น.47-58) ซึ่งพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการธารงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คือ ด้านค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ เช่นเดียวกับดวงพร อุไร
วรรณ (2558, บทคัดย่อ) ที่พบว่า โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นโรงพยาบาลรัฐ จึงไม่
สามารถจ่ายค่าตอบแทนสู งกว่าที่ระเบี ยบกาหนดไว้ ซึ่งส่ งผลต่อการธ ารงอยู่ในงานของบุ คลากร
นอกจากนี้ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2550) ให้ความเห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่จะลาออกจากองค์กร
เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม มากกว่าการได้รับค่าตอบแทนที่น้อยหรือสูงเกินไป
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2. การเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตามแนวคิดการธารงรักษาบุคลากร 5 ด้านทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 5 ด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรกับการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องมี
การพัฒ นาควบคู่กัน ซึ่งปี เตอร์ เอ็ม เชงกี้ (Peter M. Senge, 1990 อ้างถึง วิรัช วิรัช นิภ าวรรณ,
2555) กล่าวว่า การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถกระทาภายในองค์กรได้ทั้งในระดับบุคคล
ระดับทีม และองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมาชิกขององค์กรที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นต้องมี
พฤติ ก รรมสนใจใฝ่ รู้ ใฝ่ ห าสิ่ งใหม่ ๆ อยู่ เสมอเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของตน และบรรลุ สู่ จุ ด หมายและ
ความสาเร็จที่กาหนดไว้ สมาชิกในองค์กรต้องมีสติหรือการรับรู้อย่างพอเพียงต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ รวมถึงใช้หรือประยุกต์ความรู้และความคิดของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความ
ฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของ
ตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์กรซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความ
คาดหวังต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์กร
และสมาชิกในองค์กรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็ นภาพความสัมพันธ์กันเป็น
ระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผล
จะเห็ น ได้ ว่ า การพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ นั้ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นอันดับแรกซึ่งรวมถึงการธารง
รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร เช่นนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร ของเสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม (2560, น.5766) ซึ่ งเสนอแนะให้ ผู้ บ ริ ห ารวิท ยาลั ยชุ ม ชนเมื อ งแห่ งกรุ งเทพมหานครควรสนั บ สนุ น ส่ งเสริม ให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพด้านความคิดและความเป็นเลิศ
ส่วนบุคคล รวมถึงควรพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
1.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิ ตควรกาหนดนโยบายและ
แผนงานที่เป็นรูป ธรรมเกี่ยวกับ เส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพแบบรายบุคคลเพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเห็นภาพอนาคตของตนได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมาย รวมถึงควรใช้แผนงานดังกล่าวเป็น
แผนที่นาทางในการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพัฒ นาทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึงและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้และทั กษะที่ทั นสมัย ปฏิ บัติงานได้อย่างมั่นใจ
รวมถึงผลิตผลงานเพื่อใช้ในการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตควรมีนโยบายและแผนงานที่
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในเชิ งรุกและ
เชิงรับ เช่น การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุ สิ่งคุกคาม และความไม่ปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานได้
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อย่างเท่าทัน การจัดตั้งทีมปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน การซักซ้อม
แผนรับมืออุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสุขภาพประจาปี รวมถึงควรเพิ่มเงิน
ค่าเสี่ยงภัยเพื่อเป็ นแรงเสริมแก่บุ คลากรสายสนับสนุนที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น งานใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานกาจัดขยะติดเชื้อ เป็นต้น
1.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิ ตควรกาหนดนโยบายและ
แผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาและบารุงรักษาระบบสารสนเทศและเครื่องมือ
อุป กรณ์ ส าหรับ บุ คลากรสายสนั บ สนุ นใช้ในการปฏิ บัติงานและการผลิ ตผลงานส าหรับ การเลื่ อ น
ตาแหน่งหน้าที่ รวมถึงควรพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเครื่องมือ
อุปกรณ์เหล่านี้แก่บุคลากรผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในขณะเดียวกัน ควรสร้าง
จิตสานึกการใช้ทรัพยากรต่างๆ และงบประมาณอย่างคุ้มค่าแก่บุคลากรสายสนับสนุนด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต
1.4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิ ตควรกาหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อ
การดาเนินงานที่โปร่งใส จริงจัง และต่อเนื่อง รวมถึงควรปรับอัตราค่าตอบแทนนอกกรอบที่ภาครัฐ
กาหนด แต่ต้องไม่ขัดหรือผิดต่อกฎระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระงานอย่างแท้จริง
1.5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตควรกาหนดนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานที่ชัดเจนในการสร้าง เสริม และรักษาบรรยากาศการทางานแบบทีมงานทั้งภายใน
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนด้วยกันเอง และระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนกับบุคลากรสายอื่ น โดย
ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทางานในลักษณะดังกล่าว รวมถึงควรสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความสานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมี
ผลิตภาพสูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ทาการวิจ ัย แบบเจาะลึก ด้านการบริห ารจัด การเพื ่อ ธ ารงรัก ษาบุค ลากรของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัย เป็นต้น
2.2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ทาการวิจัยคุณภาพในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การวิจัยการบริหารจัดการเพื่อธารงรักษาบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูน ย์รังสิ ตที่มีกรอบภาระงานใกล้ เคียงหรือคล้ ายกัน เป็ นต้น เพื่อ พิ สู จน์ ผ ลการวิจัยว่าเหมือนกัน
คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างการบริหารจัดการเพื่อธารง
รักษาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
2.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรทาการวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิด หรือตัว แบบอื่นสาหรับการศึกษาวิเคราะห์ การบริหารจัดการ
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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
นครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
THE STUDY OF PUBLIC OPINION ON PUBLIC SERVICE OF THE ORGANIZATION
NAKORN PA MAK SUBDISTRICT ADMINISTRATION BANG KRATHUM DISTRICT
PHITSANULOK PROVINCE
กุลณัฐ นอร์รตั น์1 ยุวดี พ่วงรอด2 และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์3
Kunlanut Norat1, Yuvadee Phongrod2, and Rotsukhon Pradit3
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สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อีเมล์ aoyuvadee@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก
อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก และ 2) เพื่อการศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการกาหนดขนาดด้วย
ตารางสาเร็ จ รูป ของ “Taro Yamane” ที่จานวน 377 คนเครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลลดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก ทั้งหมด 6 ด้าน อยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมาตามลาดับ คือด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านลครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้า นการวางแผนส่ ง เสริ มการลงทุ นพาณิ ช ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
2. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก พบว่า สิ่งที่สาคัญ
ที่สุด คือ ด้านลครงสร้างพื้นฐานและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในด้านสาธารณูปลภค
สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า น้าประปา ถนน บ่อน้าบาดาลที่ต้องไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพราะการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี มีสุขได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาชน

922

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาคเอกชน เพื่อให้ กระบวนการของการพัฒนาและการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ
ความคิดเห็นของประชาชน การให้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบล
ABSTRACT
The research is aimed 1) To study the public opinion on the public services
of the local administration in Tambon Administration Organization Nakhonpamak
district Bangkratum Phitsanulok 2) Study to improve public services development of
local government The Tambon Administrative Nakhonpamak district Bangkratum
Phitsanulok This quantitative research using a sample size of a table's ready "Taro
Yamane" the number 377 The instrument used for collecting the data were analyzed
using descriptive statistics The frequency, percentage, average and standard deviation.
The research showed that
1. Public opinion on the public services of the local administration in Tambon
Administration Organization Nakhonpamak district Bangkratum Phitsanulok all 6 sideIn
most Considering the revenue side The side with the high mean score.Religious,
cultural customs, local wisdom. Minor respectively Is the quality of life The community
organizing and maintaining order. Infrastructure Management and conservation of
natural resources and the environment. Planning, investment, commerce and tourism.
2. Develop guidelines to improve the public services of the local administration in
Tambon Administration Organization Ncrpeahmak. district Bangkratum Phitsanulok. Found
The most important thing is the infrastructure and the quality of life. Whether in
public infrastructure such as roads, electricity, water rigs that need to be thoroughly
and evenly. Because the quality of life for the public well -being, it requires
cooperation from government, the private sector, so that the process of development
and find ways to improve public services development the public The result is
substantial.
Keywords:
Public opinion, Public Service, Subdistrict Administrative Rrganization
ความสาคัญของปัญหา
ในปัจ จุบั น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเรื่องของการให้บริการสาธารณะที่สามารถดาเนินการให้บริการได้อย่างเป็น
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อิสระและมีความสะดวกในเรื่องของการให้บริการ ทาให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนที่มีความ
ต้องการได้
อย่ างไรก็ตามจากการดาเนินงานด้านการให้ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่ผ่านมายังประสบกับปัญหาต่างๆมากมายที่ทาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการของการจัดบริการสาธารณะ ลดย
ทั้งนี้สามารถแบ่งปัญหาของการจัดบริการสาธารณะออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ปัญหาการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหภาคจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเชิงอานาจการบริหารจัดการ
กิจการสาธารณะที่ยังไม่ได้รั บอิสระที่แท้จริงในการตัดสินใจดาเนินนลยบายสาธารณะภายในท้องถิ่น
ด้วยข้อจากัดทางกฎหมายและงบประมาณในการดาเนินการ รวมทั้งปัญหาในเชิงลครงสร้างของระบบ
การบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเน้นการรวมศูนย์อานาจ ขาดความชัดเจน มีความ
ซับซ้อน สายการบังคับบั ญชายาว และมีล ครงสร้างการบริหารที่ไม่ส อดคล้ องกับบริบทของแต่ล ะ
ท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนลยบายด้านการกระจายอานาจตาม
บริบททางการเมืองของแต่ละรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ที่ทาให้การขับเคลื่อนนลยบาย
กระจายอานาจขาดความชัดเจน ไม่มี ความต่อเนื่อง และมีความสับสนในการปฏิบัติงานของส่ว น
ราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขับเคลื่อนนลยบายกระจายอานาจที่ต่างตีความหมายและกาหนด
ขอบเขตในการกระจายอานาจที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค จนทาให้การปฏิบัติงานขาดเอกภาพและ
ขัดแย้งกันเองในภาพรวมซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริม ให้เกิดการกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง (นราธิป ศรีราม, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น , เอกสาร
การสอนชุ ด วิ ช าการจั ด บริ ก ารสาธารณะของท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยที่ 1-7, นนทบุ รี : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุลขทัยธรรมาธิราช, 2557)
องค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษลลก ในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานในการพัฒนา
ด้า นลครงสร้ า งพื้ น ฐานการพัฒ นาการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน การติ ดตั้ ง และขยายเขตไฟฟ้ า การ
พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒ นาระบบประปาและขยายเขตประปา การพัฒนาการก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรั บปรุ งและพัฒนาระบบสาธารณูปลภคสาธารณูปการอื่น ๆ การคมนาคม การก่อสร้าง
ซ่อมแซมบารุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง การส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและปัญหาลรคระบาดต่างๆ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยลอกาส การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจั ดตั้งลรงเรียนกีฬา และการพัฒนาด้าน
กีฬาต่างๆ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกาลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนา
อาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหา
การว่ า งงาน การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ล ครงการกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งาน ของ
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อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย วและ
สวนสาธารณะ การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการ
ป้องกันน้าท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่ง
พัง การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร อุป ลภคบริ ล ภค และการจัด การระบบชลประทาน การส่ งเสริมและสนับสนุ นการจั ด
กิจกรรมและการสร้างจิตสานึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประลยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ย วข้อ ง การส่ งเสริ มและสนั บ สนุนจั ดให้ มีและปรับ ปรุง พัฒ นาวัส ดุอุป กรณ์ เครื่ องมื อ ในการ
ปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาจึงควรมีการปรับปรุงให้นลยบายในการกระจายอานาจของ
รัฐให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของทิศทางนลยบายการกระจายอานาจของรัฐบาลและแนว
ทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอานาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาการจัด บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจุลภาค ที่การจัดบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้ อมของท้องถิ่น นอกจากนี้การบริการ
สาธารณะยังมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม อันเป็นผลจากการให้บริการสาธารณะที่ไม่ครบถ้วนทุกด้านและ
ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่นอาจเน้นประลยชน์ของบุคคลบางกลุ่มและละเลยประลยชน์ของประชาชน
บางกลุ่ม ขาดการลาดับความสาคัญในการจัดบริการสาธารณะที่ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือควร
มีการพิจารณาถึงความจาเป็นเร่งด่วน ทาให้การจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความชัดเจน
ขาดความเป็นธรรมและไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่สาคัญ คือ การเปิดลอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเสนอนลยบาย การมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน และการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
อีกทั้งควรมีการปรั บ แนวทางการบริห ารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒ นาการบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา เช่น แนวทางการ
ทางานในลักษณะของเครือข่าย (network) ที่เป็นการทางานร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานต่างๆของ
รั ฐ องค์ ก รภาคเอกชน องค์ ก รภาคประชาชน สถาบัน วิ ช าชี พ หรื อ องค์ ก รที่ ไ ม่ แสวงหาผลก าไร
เนื่องจากเป็นแนวทางการทางานที่ให้ความสาคัญกับการแสวงหาแนวร่วม (partnership) ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เ พื่อให้การ
บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก
อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก ซึ่งปัจจุบันกาลังพัฒนาเพื่อรองรับการถ่ายลอนภารกิจต่างๆจาก
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หน่วยงานรัฐ เพื่อให้การบริการสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น นาไปสู่การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่ดีและตรงตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุล ลก
ทั้งหมด 6 ด้าน อยู่ในระดับใด
2. ปัญหาทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลนครป่ า หมาก อ าเภอบางกระทุ่ ม จั งหวั ด
พิษณุลลก
2. เพื่อการศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ลดยมีกระบวนการดังนี้
ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนทั้งชายและหญิงในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก จานวน 6,477 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
377 คนได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ (Taro Yamane) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ดังนี้
n
e2
N
n

=

N
1 + Ne2
= ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
= ขนาดของประชากร
= กลุ่มตัวอย่าง
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n

=

6,477
1+ 6,477 (0.05)2
= 377

ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุลลก
หมู่ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก
จานวน
กลุ่มตัวอย่าง
1
บ้านบึงลา
1,005
58
2
บ้านบางกระน้อย
579
34
3
บ้านสามเรือน
483
28
4
บ้านเก่า
281
16
5
บ้านสามเรือน
268
16
6
บ้านลกรงเกรง
629
37
7
บ้านลกรงเกรง
490
28
8
บ้านลกรงเกรง
330
19
9
บ้านแหลมพระธาตุ
578
34
10
บ้านแหลมครก
208
12
11
บ้านดงพะยอม
662
39
12
บ้านสามเรือน
598
35
13
บ้านลกรงเกรง
366
21
รวม 13 หมู่
รวมประชากรทั้งหมด
6,477
377
ข้อ มูล จากองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลนครป่า หมาก อาเภอบางกระทุ่ม จั ง หวั ดพิ ษ ณุล ลก
มิถุนายน พ.ศ. 2561
การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริห ารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้าง
เครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
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3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับนี้
คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประลยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามลดยวิ ธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.79 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านลครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดยมีการวัดตาม (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก
3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์ของ (Best, 1978)
4.50 – 5.00 เท่ากับมากที่สุด
3.50 – 4.49 เท่ากับมาก
2.50 – 3.49 เท่ากับปานกลาง
1.50 – 2.49 เท่ากับน้อย
1.00 – 1.49 เท่ากับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะที่จะนาเข้ามาซึ่งแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ออกหนังสือเพื่อลงพื้นที่
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2. นาหนังสือส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุลลก
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 377 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูร ณ์ของแบบสอบถามแล้วนั้น นามา
สู่การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความ
คิดเห็ นทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม
และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เป็นความเรียงของแบบสอบถามปลายเปิด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม จานวน 377 คน
ดังนี้ คือ
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.6 มีอายุระหว่าง 50-59 ปี คิด
เป็นร้อยละ 36.9 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.9 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับระดับประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 51.7 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิ ดเป็นร้อยละ 47.2 ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,00110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.4
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ พบว่า
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน ทั้งหมด 6 ด้าน
4
3.8
3.6
3.4
3.2

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านลครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ลดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝐱̅=3.70,S.D.=.34) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
(𝐱̅=3.90, S.D.=.77) รองลงมาคือด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (𝐱̅=3.73,S.D.=.46) ด้านจัดระเบียบชุมชน
สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ( 𝐱̅=3.72,S.D.=.52) ด้านลครงสร้างพื้นฐาน ( 𝐱̅=3.66,S.D.=.40)
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 𝐱̅=3.65,S.D.=.51) ด้านการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (𝐱̅=3.56,S.D.=.54)
3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ด้าน
ลครงสร้างพื้นฐานและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในด้านสาธารณูปลภค สาธารณูปการ
เช่น ไฟฟ้า น้าประปา ถนน บ่อน้าบาดาลที่ต้องไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพราะการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ ประชาชนอยู่ดี มีสุขได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน
เพื่อให้กระบวนการของการพัฒนาและการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุลลก เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้ บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลนครป่ า หมาก อ าเภอบางกระทุ่ ม จั งหวั ด
พิษณุลลก ผลการวิจัย พบว่า
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1. ความคิด เห็น ของประชาชนต่อ การให้บ ริ การสาธารณะขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่ น ในเขตองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลนครป่า หมาก อ าเภอบางกระทุ่ ม จั งหวั ด พิษ ณุ โ ลก
ทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า
1.1 ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ส าหรั บ ผลค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ กองช่ า งมี ก ารสร้ า ง
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลุกรัง ถนนดินได้ทั่วถึงทั้งตาบลและมีคุณภาพตรงมาตรฐานในเขต
ตาบลนครป่าหมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่ วนตาบลได้มีการเข้ามาสอบถามถึงความ
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของการใช้ถนนในเขตตาบล ลดยการนาข้อเสนอแนะที่ได้รับมา
จัดทาลครงการถนนลูกรัง คอนกรีต เพื่อให้มีการสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนให้มีความปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงศ์ จอกถม
(2557) ที่ได้ทางานศึกษางานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชนชนต่ อการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอลพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผล
การศึกษาลดยผลการวิจัย พบว่า ด้านลครงสร้างพื้นฐานสาหรับผลค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กองช่างได้มีการ
สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลอบคลุมและทั่วถึงกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไผ่
รอบ ทั้งนี่อาจเป็นเพราะเทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ปกครองให้เข้าร่วมประชุม
และเสนอแนะพร้อมกับนาข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อความสะดวกในการที่ผู้ปกครองได้ นาบุตรหลานมาฝากให้
เทศบาลดูแลอย่างมีคุณภาพจนเป็นที่ไว้วางใจแก่ประชาชน
1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สาหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
กองสวัสดิการและสังคมมีการส่งเสริมอาชีพให้กั บกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตาบลนคร
ป่าหมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการจัดลครงการและเชิญชวนให้ผู้ที่มีอาชีพ
ต่างๆ ซึ่งส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรเข้ามาร่วมลครงการพัฒนาอาชีพหรือหารายได้เสริมจากการเพาะ
เห็ด ทาหมวกสานจากใบตาลหรือก้านมะพร้าว ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในการนาสิ่งที่อยู่ใน
ครั ว เรื อนมาใช้ ส ร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ องจั กสารหรือ การนามาแปรรู ป เพื่ อ สร้ า งรายได้เ สริ ม ให้ กั บ
ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์สถิต คามูล (2552) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษาลดยผลการวิจัยพบว่า หัวใจสาคัญที่ก่อให้เกิดผลสาเร็จทางปฏิบัติได้นั้น คือ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทาบริการป้องกันและรักษาลรคติดต่อ
เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองการทาบริการสาธารณะ
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญในมุมมองของผู้วิจัยขอนาเสนอแนะประเด็นสาคัญคือ 1) การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและระงับลรคติดต่อให้ประชาชนได้รับทราบทุก 1
เดือน 2) การบริหารจัดการและการบูรณาการเกี่ยวกับส่วนราชการและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและระงับ ลรคติดต่อให้เป็นปัจจุบัน 3) ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นควรจัดอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ช่วยป้องกันลรคติดต่อให้ทันสมัยมากกว่าทุกวันนี้ 4) ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นควรมี
การติดตามและประเมินผลการป้องกันและระงับลรคติดต่อทุกเดือนเพื่อคุณภาพการบริการป้องกัน
และระงับลรคติดต่อให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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1.3 ด้ า นจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนสั ง คมและรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ส าหรั บ ผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
สาธารณะภัยต่างๆ ให้ประชาชนทุกคนได้ทราบเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์จะได้มีความรู้ในการช่วยเหลือ
ตนเองภายในเขตตาบลนครป่าหมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัชนพ จันทร์สุข (2557) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัด
พิษณุลลกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวกาหนดทั้งสภาพแวดล้อมของการให้บริการไม่ว่า
จะเป็นตั้งแต่ ด้านยานพาหนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์กู้ภัย ด้าน
บุคลากรกู้ภัย ด้านงบประมาณ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการติดต่อสื่อสาร ลดยเฉพาะจากการ
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา มีผลต่อทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัย
จากคมนาคมและขนส่ง ส่วนอาชีพ ไม่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง กรณีศึกษาในเขตพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุลลกนั้น สิ่งเหล่ านี้จะก่อให้ เกิดนั ยส าคัญและจะทาให้ การปฏิบัติงานเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างรูปธรรม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ
ฝ่าย เพื่อที่จะให้ได้รับการบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงต่อประชาชน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการได้อย่างแท้จริง เป็นธรรม และเท่าเทียมกันให้มากที่สุด
1.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว สาหรับผล
การพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กองสวัสดิการและสังคมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านของตาบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์
จันธิราช (2549) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้าพริก
ตาบลยางลกลน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุลลก การพัฒนาความรู้ของสมาชิกกลุ่มพบว่า สมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้ าสาเร็จรูปทาให้มีความรู้และทักษะฝีมือนาไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายได้ จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและความชาชาญในการพัฒนา
ทักษะฝีมือการตัดเย็บอยู่ตลอดเวลา
1.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับ
ผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปลูกผัก
และปลูกข้าวปลอดสารพิษให้กับประชาชนในเขตตาบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัช อินทอง
(2557) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อศักยภาพการบริการพัฒนา
ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครพิษณุ ลลกให้เป็นเมืองน่าอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อม ลดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อศักยภาพการบริการพัฒนาชุมชนเมืองในเขตเทศบาล
นครพิษณุลลกให้เป็นเมืองน่าอยู่ คือ เป็นเมืองที่มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและเกาะกลางถนน
เพื่อให้ความร่มเงาและสร้างความร่มรื่นให้กับเมือง และรองลงมาคือ เป็น เมืองที่มีพื้นที่พักผ่อนหย่อน
ใจและแหล่ ง นั น ทนาการเช่น ที่ อ อกก าลั ง กาย และพื้ น ที่สี เ ขี ยวเหมาะสมกั บ ความหนาแน่น ของ
ประชากรมีการส่งเสริมให้รณรงค์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่นการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
ในการช่วยภาวะลลกร้อน และเมืองที่มีถนนหนทางและทางเดินเท้าที่ที่มีความสะอาดเรียบร้อยน่ามอง
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มีการจัดตั้งถังขยะตามจุดต่างๆ ให้มีความต้องการต่อความต้องการทิ้งขยะของประชาชน เป็นเมืองที่
ไม่มีผลกระทบจากมลพิษทางเสีย ง เป็ นเมืองที่มีแม่น้าลาคลองใสสะอาดไม่มีน้าเน่าเสียและมีการ
บาบัดน้าเสียก่อนทิ้งเพื่อให้น้าที่นาไปใช้ประลยชน์ทางการเกษตรมีคุณภาพที่ดี
1.6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น สาหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กองการศึกษามีการอนุรักษ์ประเพณีรดน้าดาหัวทั้งนี้อาจเป็น
เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดให้มีการสืบทอดประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยลบราณ ร่วมกับการจัด
งานวันผู้สูงอายุประจาปีทุกปี เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นความสาคัญของตนเองมีความสนุกสนานในการ
มาร่วมกิจกรรม ลดยมีประชาชนให้ความสนใจในประเพณีเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมภาร พั้วช่วย (2541) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการพัฒนาชนบทของจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อย่างง่ายที่ชาวบ้านประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อใช้
สอยเองลดยใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นใช้เทคลนลลยีที่เหมาะสมและใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนใน
แต่ละท้องที่จึงมีความแตกต่างกัน สาหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ศึกษาคือจังหวัดเพชรบูรณ์จะพบ
แต่การทอผ้าและเครื่องจักรสานเท่านั้น
2.ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการปรับปรุงพัฒ นาการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ด้าน
ลครงสร้างพื้นฐานและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในด้านสาธารณูปลภค สาธารณูปการ
เช่น ไฟฟ้า น้าประปา ถนน บ่อน้าบาดาลที่ต้องไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพราะการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ ประชาชนอยู่ดี มีสุขได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน
เพื่อให้กระบวนการของการพัฒนาและการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุลลก เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
จึงกล่าวได้ว่า การให้บริการสาธารณะต่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น หัวใจสาคัญคือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะต้องมีการ
ทางานกันให้เกิดการประสานงานที่ดี เน้นการทางานเชิงรุก มีการทางานอย่างมืออาชีพ ลดยเฉพาะใน
ยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เทคลนลลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนา การนามาประยุกต์ใช้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงข้อดีและข้อเสีย รวมถึงลอกาสและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่า
หมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก ควรคาถึงความสาคัญของกิจกรรมสาธารณะที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข สิ่งที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ การคานึงถึงความ
เป็นไปได้และความเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้ บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลนครป่ า หมาก อ าเภอบางกระทุ่ ม จั งหวั ด
พิษณุลลกทั้งหมด 6 ด้านมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านลครงสร้ างพื้ น ฐาน องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลนครป่า หมาก อ าเภอบางกระทุ่ ม
จังหวัดพิษณุลลก ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนกองช่างได้ติดตั้งระบบเปิดปิดอัตลนมัติกับไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายในทุกหมู่บ้านในเขตตาบลทั่วถึงเพียงใด
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่ วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุลลก ควรจัดให้มีการกองการศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ยาติดให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3. ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตาบลนคร
ป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก ควรจัดให้มีการบริการที่จอดรถเพื่ออานวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการของประชาชนกับทางตาบลที่พอเพียงต่อการมาใช้บริการ
4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วน
ตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุ ลลก ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่า
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก ควรมีการรณรงค์ สนับสนุนให้ประชาชน
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดภาวะลลกร้อน
6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล
นครป่าหมาก อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลก ควรจัดให้มีการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันลอย
กระทงเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของไทย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั่งต่อไป
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครป่าหมาก
อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุลลกทั้งหมด 6 ด้าน ในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อทาให้ท ราบถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับความสัม พันธ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลนครป่ า หมาก อ าเภอบางกระทุ่ ม จั งหวั ด
พิษณุลลกทั้งหมด 6 ด้าน ว่าไปในทิศทางใด สามารถข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาสร้าง
รูปแบบการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลองและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม
ตัว อย่ างได้ แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้ านคลอง ที่ ได้ จากการกาหนดขนาดด้ ว ยตาราง
สาเร็จรู ปของ Taro Yamane จานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและนามา
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง ทั้งหมด 4
ด้าน โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ตามลาดับ
2. ข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านคลอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริม
และสนั บสนุน การมีส่ว นร่ วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่ว มในทุก
กระบวนการอย่างแท้จริง
คาสาคัญ:
การมีส่วนร่วมประชาชน แผนพัฒนา เทศบาลตาบล

936

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ABSTRACT
The objective of the study was to examine study the level of participation of
the people In the planning of the Municipal development plan, Ban Khlong, and to
study barriers guidelines for promoting people's participation in Ban Khlong Sub district
Municipal Development plan, Phitsanulok Province the group examples are people in
Ban Khlong district of size with a ready-made table of Taro Yamane 400 people collect
data using questionnaires, then statistically analyzed for finding mean, S.D. research
result demonstrates that:
1. Public participation in Ban Khlong Sub district municipal Development plan
in 4 aspects the overview is moderate and when considering in the highest average
side is as a result, participation is beneficial and secondary assessment engagement
participation in decision making and the areas of participation in the operation
respectively.
2. Suggestions to contribute to the public participation in the ban Khlong Sub
district municipal Development plan find that most people have the opinion that
participation in the local development plan is a great challenge that local
governments should promote and support public participation and give people the
opportunity to take part in the real process.
Keywords:
Public Participation, Development Plan, Municipal District
ความสาคัญของปัญหา
นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้น
มาบทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมอย่างมากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 20 ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนและความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จั ด ท าแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ที่ ใ ห้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ดาเนินการ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

937

บริ ห ารส่ ว นต าบล มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จานวน 31 ประการ โดยเฉพาะ คือ มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง”โดยมีจุดประสงค์เพื่อนาไปสู่การป้องกันและแก้ ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองต่อความ
ต้องการของ ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มากที่สุด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น,2548, น. 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว
สอดคล้ อ งกับ ศักยภาพของท้องถิ่น ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งเป็นกระบวน
การกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย (เกศิณี พรมตัน, 2550, น.12) โดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ได้ก าหนดประเภทของแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คื อ 1)แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กาหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 2) แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี ซึ่งการที่
สามารถจะจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้มีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ แต่
ปัจจัยที่เป็นประการสาคัญ คือ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (จิ รวรรณ อิน ทรี ย์สั งวร, 2552, น. 32) การมีส่ ว นร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่
ประชาชนได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาสที่ได้รับ แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงซึ่ งสิ่งที่เขาต้องการ
แสดงออกซึ่งปัญหาที่กาลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ โดยตามแนวคิด
และทฤษฎีของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980, p. 213 อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส,
2551, น. 8) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยเฉพาะการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รู้ ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ที่ทราบปัญหาและความต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนการพัฒนา น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และการแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและ
การสูญเสียเวลา เพราะเมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการนาไป
ปฏิบัติ รวมทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชน และไวต่อความรู้สึกห่วงกังวล
ของประชาชน และเกิ ดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนมากขึ้นด้ว ย
(สัมพันธ์ ใจกว้าง, 2554, น. 11)
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เทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก และ เลื่อนฐานะเป็น เทศบาล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยมีนายประดิษฐ์ พอ
พิมพ์ ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลบ้านคลอง โดยเทศบาลตาบลบ้านคลอง มีวัตถุประสงค์ให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดถึงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนนั้น
คือ “การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล” โดยเทศบาลตาบลบ้านคลอง ต้องจัดทาเวทีประชาคม เพื่อแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและเสนอโครงการ กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อน และสนองต่อความต้องการนามาบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วย ความรอบคอบและผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากขึ้น
จากบริบทข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาที่มุ่งเน้น
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 4 ด้าน อยู่ในระดับใด
2. ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ชายและหญิงในเขตเทศบาลตาบล
บ้ า นคลอง 9,667 คน ส่ ว นกลุ่ มตั ว อย่ า งได้ จากการก าหนดขนาดด้ ว ยตารางส าเร็ จ รูป ของ Taro
Yamane
สูตร 𝑛 =
เมื่อ

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร (9,667 คน)
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (0.05)
แทนค่าในสูตร จะได้
9,667
𝑛=
2
1+9,667(0.05)
9,667

=
24.17
= 399.95 ≈ 400
จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เท่ากับ 400 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านคลอง
หมู่ที่
จานวนประชาชน
1. ชุมชนบ้านในค่าย
1,800
(คลองบางสะแก)
2. ชุมชนบ้านบางสะแก
1,700
3. ชุมชนบ้านบางสะแก
1,500
4. ชุมชนบ้านคลอง
2,567
5. ชุมชนบ้านคลอง(บางสะแก)
2,100
รวม
9,667

กลุ่มตัวอย่าง
75
70
62
106
87
400

2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
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2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับ
นี้คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.81 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง ทั้งหมด
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่ ว นร่ว มในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่ ว นร่ว มในการ
ปฏิบัติการ ด้ านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยมีการวัด
Rating Scale ทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้
5 = ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 = ระดับการมีส่วนร่วมมาก
3 = ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 = ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 = ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์ของเบส ( best)
4.50 – 5.00 ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
3.50 – 4.49 ระดับการมีส่วนร่วมมาก
2.50 – 3.49 ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
1.50 – 2.49 ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1.00 – 1.49 ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ความคิด เห็ น ต่อปัญ หา อุ ปสรรค และแนวทางการ
ส่งเสริ มการมีส่ ว นร่ วมของประชาชนในการจัดแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกหนังสือเพื่อลงพื้นที่
2. นาหนังสือส่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านคลอง
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนามาสู่
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของระดับการมี
ส่วนร่วม ทั้งหมด 4 ด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้าน
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เป็นความเรียงของแบบสอบถามปลายเปิด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ คณะผู้ วิจัยได้ส รุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ การ
สอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน
400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.8 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 59.2 ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับต่ากว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 50.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 30.0 และรายได้ที่ มีจานวน
มากที่สุด คือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบล บ้านคลอง ทั้งหมด 4 ด้าน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ พบว่า
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ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งหมด 4 ด้าน
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิ าร

3.34

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3.36

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

3.37

ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์

3.45
3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

̅= 3.38, S.D. = .74) และเมื่ อ
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ (X
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
̅= 3.45, S.D. = .79) รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการมีส่ว นร่ว มในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ ย
(X
̅= 3.37, S.D. = .83) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
̅= 3.36, S.D.
เท่ากับ (X
̅= 3.34, S.D. = .82) ส่วนผลรายข้อของ
= .79) และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ย (X
แต่ละด้านพบว่า
3. ส่วนของคาถามปลายเปิด ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า
ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ น ใจ ในด้ า นการตั ด สิ นใจของประชาชนในพื้น ที่ เ ขต
เทศบาลตาบลบ้านคลองส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากพอสมควร ซึ่ง
ความคิดเห็นของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ในการปฏิบัติการส่วนใหญ่ทางเทศบาลตาบลบ้าน
คลองจะเป็นผู้ดาเนินการเองในส่วนนี้ประชาชนจะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการ ซึ่งความ
คิดเห็นของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของเทศบาล
ตาบลบ้านคลองนั้น ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งความคิดเห็นของ
ประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการประเมินผลของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
ทางหน่วยงานของเทศบาลจะดาเนินการประเมินผล และในส่วนนี้ประชาชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลมากเท่าที่ควร
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อภิปรายผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า
1. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลบ้ า นคลอง
ทั้งหมด 4 ด้าน
จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และรองลงมาตามลาดับคือ ด้านการมี
ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ และด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติการ สะท้อนให้เห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บ้านคลองนั้น ประชาชนยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
ดังนั้นเทศบาลตาบลบ้านคลองจาเป็นต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นับว่า เป็นรากฐานที่สาคัญที่จะนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง ดังหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1981) ที่ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “…การ
มีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอน
การปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และการประเมินผลใน
กิจกรรมการพัฒนาด้วย…” ฉะนั้นเทศบาลตาบลบ้านคลอง จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วม
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ดังนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง จึงมิได้มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นสาคัญ หากแต่เป็นการมุ่ง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรอบด้าน ดังจะเห็นได้จากผลงงานวิจัยรายข้อของแต่ละด้านที่ประชาชา
ชนในเขตเทศบาลตาบลบ้ านคลอง ได้ ให้ การตระหนักถึ งการมีส่ ว นร่ว มในการจัดท าแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลบ้านคลอง ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาพัฒนาท้องถิ่น และรองลงมา
ตามลาดับ คือ การมีส่วนร่วมในการคิดและกาหนดแนวทาง พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่ น ซึ่งผล
ของงานวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิภพ กิติกาศ (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจั ดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นของเทศบาลต าบลสั นมหาพน อ าเภอแม่ แตง จัง หวั ด
เชีย งใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสันมหาพนมีส่ วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก าร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางและเมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การได้ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ต ามนโยบายหรื อ แผนงาน
โครงการกิจ กรรม ที่เทศบาลตาบลบ้านคลองนาไปดาเนินการในท้องถิ่นให้ บรรลุ เป้าหมาย และ
รองลงมาตามลาดับ คือ การมีส่วนร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุผลสาเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ เช่น ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฏากรณ์ ยูงทอง (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัย
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เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบู รณ์ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลนางั่ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลตาบลบ้านคลองได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านโครงสร้าง พื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ให้กับประชาชนใน และรองลงมาตามลาดับ คือ
เทศบาลตาบลบ้านคลองได้จั ดทาโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา
และเยาวชน ให้กับประชาชนใน ท้องถิ่น ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏยาณี
บุญทองคา (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าพล
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าพล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการมีส่ ว นร่ ว มในการประเมิน ผล โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้มีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบ ความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง และรองลงมาตามลาดับ
คือ การได้มีโอกาสเข้าร่วมควบคุมและตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง ซึ่งผลงานวิจัย ได้สอดคล้ อง อัญฑิการ์ อาจวิชัยย์ (2553, น. 79) ศึกษาการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ผล
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลคาชะอี อาเภอ คาชะอี จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในระดับปานกลาง
2. ส่วนของคาถามปลายเปิด ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า
ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ น ใจ ในด้ า นการตั ด สิ นใจของประชาชนในพื้น ที่ เ ขต
เทศบาลตาบลบ้านคลองส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากพอสมควร ซึ่ง
ความคิดเห็นของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สอดคล้องกับแนวคิดของบาร์นาร์ด
(Barnard, 1966) ได้จาแนกการตัดสินใจออกเป็น 2 แบบ คือ การตัดสินขององค์การและการตัดสินใจ
ส่วนบุคคล 1.การตัดสินใจขององค์การ (organization decision) เป็นการตัดสินใจที่สามารถกระจาย
อานาจของการตั ดสิ น ใจได้ การตั ดสิ นใจจะผ่ านไปจากบุคคลหลายคนแต่ในท้ ายที่สุ ดก็ จะต้องมี
ผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็นผู้ตัดสินใจเพียงผู้เดียว 2.การตัดสินใจส่วนบุคคล (personal decision)
เป็นการตัดสินใจด้วยบุคคลคนเดียว โดยไม่มีการกระจายอานาจการตัดสินใจไปให้แก่ผู้อื่น
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ในการปฏิบัติการส่วนใหญ่ทางเทศบาลตาบลบ้าน
คลองจะเป็นผู้ดาเนินการเองในส่วนนี้ประชาชนจะไม่ค่อยได้มีส่ วนร่วมในด้านการปฏิบัติการ ซึ่งความ
คิดเห็นของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ประพันธ์พงศ์
ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นผลมาจาการเห็นพ้อง
ต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอ
จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นการเห็นพ้องต้องกันของส่วน
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ใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการ
ทั้งหมดโดยกลุ่ ม หรือ ความคิดเห็ น ของกลุ่ มหรือกระทาการผ่านองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็น
เสมือนตัวที่ทาให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของเทศบาล
ตาบลบ้านคลองนั้น ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งความคิดเห็นของ
ประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551, น. 6)
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
โดยการสมัครใจเข้าร่วมในกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของชุมชนตั้งแต่การค้นหาปัญหา การ
ตัดสินใจวางแผนในกิจกรรม การร่วม ดาเนินการตามแผน การได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมจาก
กิจ กรรม และการประเมินผลเพื่อนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ร่วมกันของกิจกรรมการ
พัฒนานั้น
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการประเมินผลของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
ทางหน่วยงานของเทศบาลจะดาเนินการประเมินผล และในส่วนนี้ประชาชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมใน
การเมิน ผลมากเท่า ที่ควร ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนในด้านการมีส่ ว นร่ว มในการประเมินผล
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2551, น. 30) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมดาเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผน ดาเนินการ
การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิดร่วมทา ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับผลรายข้อแต่ละด้าน
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายข้อที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ที่ควรตระหนั กและใส่ใจในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
คือ ประเด็นที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการโครงการในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อที่เทศบาลตาบลบ้านคลองจะได้นาปัญหาที่ประชาชนนามาเสนอนั้นเข้าจัดทาแผนต่อไป
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ รายข้อที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ที่ควรตระหนักและใส่ใจในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
คือ ประเด็นที่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ตามแผนงบประมาณ
เพื่อให้การนางบประมาณที่ได้มานั้นนาไปใช้ให้ตรงกับแผนที่กาหนดไว้
3. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ รายข้อที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ที่ควรตระหนักและใส่ใจในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
คือ ประเด็นที่ประชาชน ได้รับ ค่าตอบแทน/รางวัล ในการร่วมกิจกรรม/โครงการกับเทศบาลตาบล
บ้านคลอง

946

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ รายข้อที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ที่ควรตระหนักและใส่ใจในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
คือ ประเด็นที่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส
ซึ่งรายข้อ ของแต่ ล ะด้า นที่ป ระชาชนได้แ สดงความคิด เห็ นว่า อยู่ ในอัน ดับน้ อยที่สุ ดนั้ น
สะท้อนให้เราเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
นั้น ปัจจัยที่นับว่าสาคัญ คือ
ประชาชนนั้นยังค่อยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจาทาแผนพัฒนาเนื่องจากประชาชนขาด
ความกระตือรือร้นและขาดการให้ความสาคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบ้านคลองและเทศบาลตาบลบ้านคลองนั้นยังมีปัญหาในเรื่องการบริการประชาชนไม่ทั่วถึง ใน
พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลบริเวณเทศบาลจึงทาให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้น ขาดการให้บริการจากเทศบาล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลของการวิจัยควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการสร้างความกระตือรือร้นและ
การให้ความสาคัญต่อการเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบ้านคลองของ
ประชาชนเพื่อที่ทาให้ เทศบาลตาบลบ้านคลองนั้นได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
และเทศบาลตาบลบ้านคลองนั้นควรเข้าไปมีส่วนในเรื่องการให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อ
เป็นการทาให้ประชาชนมีความต้องการและความกระตือรือร้นในการเข้ามาจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบ้านคลองและเป็นการนาไปสู่การจัดทาแผนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
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PHITSANULOK PROVINCE.
เรวัช ภู่กันฑ์1,ยุวดี พ่วงรอด2 และรณชัย หมื่นวงศ์3
Rawat Pukan1,Yuvadee Phongrod 2 , and Ronnachai Muenwong3
1

สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อีเมล์ Tonton178@gmail.com
2
สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อีเมล์ aoryudee@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและปั ญ หา
อุปสรรคแนวทางการส่งเสริมการให้บริการของสถานีรถไฟต่อการให้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ Taro
Yamane จานวน 400 คน เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนามาวิเคราะห์ห าค่าสถิติ
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ใ ห้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้าน
ความสะดวกรวดเร็ว ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และรองลงมา คือ ด้าน
ราคา ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านความปลอดภัย และ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามลาดับ
2. ปัญหาอุปสรรคแนวทางการส่งเสริมการให้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก ผู้ใช้บริการ
สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกมีความเห็นว่า ด้านคุณลักษณะของสถานีควรปรับปรุงเรื่องความสะอาด
ร้านขายอาหารควรปรับปรุงในเรื่องการทิ้งเศษอาหาร และควรกั้นพื้นที่บริเวณทาอาหารให้เป็นระบบ
ปิดเพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารรบกวนผู้โดยสารที่อยู่บริเวณโถงสถานี จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงควรจะมีป้าย
บอก แสดงให้เห็นได้ชัดเจน ที่นั่งพักรอการเดินทางควรจะเพิ่มจานวนให้มาก ด้านบุคลากร ควรเพิ่ม
ความรวดเร็วในการให้บริการ พนักงานควรมีความกระตือรือร้นตั้งใจให้บริการโดยแสดงให้เห็นว่าเป็น
การบริการที่เกิดจากความเต็มใจ ทางสถานีอาจจะต้องสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้าน
การบริการอย่างเป็นสากล ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรจัดการเกี่ยวกับบริเวณโดยรอบ
สถานีให้ มีความสะอาด ตกแต่งให้ สวยงามมีความเหมาะสมกับสภาพของสถานี จัดการให้บริเวณ
โดยรอบสถานีมีความร่มรื่น สวนหย่อมภายในสถานีควรมีการดูแลรักษาให้สวยงามอยู่เสมอ
คาสาคัญ : ผู้ใช้บริการ สถานีรถไฟ คุณภาพในการให้บริการ ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
This research is intended To study the people's opinion and Barriers to
promoting the service of the train station to the service of Phitsanulok railway station
Muang, Phitsanulok Province. Sample the size set with the finished table of Taro
Yamane 400 people. Collect data using a query and analyze it for statistics. Include
Average values and standard deviation. The findings showed that
1. The study of the public opinion on the service of Phitsanulok railway
station, Muang, Phitsanulok Province. Total 5 Sides Include Service staff ,The security,
Fast-paced convenience, Service Quality and Price aspect. Overall is the high level of
quality. And The highest average side is Service staff and Secondary is Price aspect,Fastpaced convenience The security and Service Quality.
2. Problems and obstacles for the promotion of service of Phitsanulok Railway
Station has the opinion that The channel's features should improve cleanliness. Food
stalls should be improved in regard to waste food. And The area of the cooking space
should be blocked to prevent odors from interfering with passengers in the station
halls. Fire equipment installation point should be labeled. Clearly visible Waiting for
the trip should be a lot more. Personnel Speed up the service. Employees should be
enthusiastic about the service, showing that they are a willingness to service. The
station may need to encourage employees to be trained in the service internationally.
The décor is suitable for the station's condition. The area around the station is very
shady. The garden inside the station should always be kept beautiful.
Keywords:

Service provider, Train Station, Quality of Service, Satisfaction
ความสาคัญของปัญหา
การคมนาคมของประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศทั้งหลายที่เจริญแล้ว
ในโลก นับตั้งแต่สมัยตั้งกรุงสุโขทัยตลอดจนกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงสุโขทัยตลอดจนกรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศได้ทรงเล็งเห็น
ความสาคัญของการคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาความรุ่งเรืองมาสู่ชาติเสมือนโลหิตที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตให้ดารงอยู่และในบรรดาทางเดินของโลหิตสายนั้นการรถไฟคือทางเดินของโลหิตสาคัญสายหนึ่ง
ซึ่งในราชอาณาจักรไทยสมัยก่อนๆ ยังไม่เคยมีเค้ารูป และโครงการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะแสดงให้เป็น
ที่ปรากฏชัดว่าการคมนาคมทางบกภายในประเทศจะมีการขนส่งโดยทางรถไฟของรัฐบาลเกิดขึ้นเลย
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เพราะในเวลานั้ น ประชาชนยั ง นิ ย มใช้ สั ต ว์ เ ช่ น โคกระบื อ ม้ า ช้ า งและเกวี ย น เป็น พาหนะเพื่ อ
ประโยชน์ในการเดินทางและในการลาเลียงสินค้าต่าง ๆ จากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งจนกระทั่งการ
ขนส่งโดยทางรถไฟได้เริ่มมีชีวิตจิตใจขึ้นจนสาเร็จเป็นรูปร่างอันสมบูรณ์
สถานี ร ถไฟพิ ษณุโ ลก ชาวพิษณุโ ลกได้ รู้จักและใช้บ ริการรถไฟมานานร่ว ม 100 ปีแล้ ว
เช่นกัน สถานีรถไฟในอดีตจนถึงปัจจุบันที่อยู่กลางเมืองพิษณุโลก ยังคงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่
สาคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ยังคุ้นเคยกับอาคารสถานีรถไฟพิษณุโลก ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม
คุ้นเคยกับหัวรถจักรไอน้าที่ตั้งตระหง่านมานาน หลายคนใช้บริการรถไฟฟรีเดินทางมาทางานและ
ขายของทุกวัน และอนาคตก็ยังคาดหวังถึงการพัฒนารถไฟไทย จะสะดวก รวดเร็ว ยิ่ง ๆ ขึ้น
ปัจจุบัน สถานีรถไฟพิษณุโลก ยังคงมีความผูกพันกับชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
หลายคนเคยใช้บริการ หลายคนมาค้าขายโดยรอบ เราคุ้นเคยกับหัวรถจัก รไอน้ารุ่นเก่า และยังพบ
เห็นแท้งน้าประปาสีดาทะมึนยืนตระหง่านอยู่ สถานีรถไฟพิษณุโลก Phitsanulok Railway Station
ความส าคั ญของเส้ น ทางรถไฟสายเหนือ และการก าหนดเส้ น ทางให้ ผ่ า นพื้ นที่ ใ นบริ เ วณมณฑล
พิษณุโลกเมื่อ 100 ปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 5 ขณะนั้นกาลังประสบปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการขยายอิทธิพล
ของจักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศสในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง โดยอังกฤษและฝรั่งเศสมีความ
ต้องการที่จ ะแสวงหาเส้ น ทางคมนาคมไปสู่ มณฑลยูนนานในภาคใต้ของจีน โดยเฉพาะอังกฤษ มี
โครงการที่จะสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างอินเดียกับจีนตอนใต้ โดยผ่านพม่าและบริเวณภาคเหนือ
ตอนล่างของราชอาณาจักรสยาม ด้วยเหตุดังกล่าว ทาให้รัฐบาลสยาม ส่งนายแฮร์มัน เกิ๊ธ เจ้ากรม
รถไฟ เดินทางไปสารวจเส้นทางรถไฟสายเหนือด้วยตนเอง และเลือกสร้างเส้นทางรถไฟสายที่ 4 ตัด
เส้ น ทางรถไฟสายเหนื อจากปากน้ าโพ ผ่ านพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลาปาง ล าพูน ถึงเชียงใหม่ รวม
ระยะทาง 450 กิโลเมตร ที่ผ่านมณฑลพิษณุโลก โดยหวังผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจจาก
รถไฟ
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางสาหรับสถานีรถไฟพิษณุโลกและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดย
สามารถ นาผลจากการศึกษาวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนเชิง กลยุทธ์ในการที่จะเตรียมความพร้อมขององค์กร ให้
เกิดศักยภาพในการ แข่งขันทางการตลาด ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลั งการขาย
รวมถึงข้อมูลที่ได้ศึกษาใน ครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูลสาหรับนักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ที่สนใจที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการ รถไฟของสถานีรถไฟพิษณุโลก
จากบริบทข้างต้น ทาให้คณะผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่องระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่ อการให้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และนา
ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดบริการสาธารณะ ของ
สถานีรถไฟพิษณุโลกให้มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการสูงสุด
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้าน เป็นอย่างไร
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2. ปัญหาอุปสรรคแนวทางการส่งเสริมการให้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางการส่งเสริมการให้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟ
พิษณุโ ลกโดยมีส าระส าคัญถึงวิธีดาเนินการวิ จัย อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง และจะนาไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติตามขั้นตอนดังนี้ต่อไป คือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้แก่ ผู้ใช้หรือเคยใช้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก
จานวน 151,811 คน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้มาจากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane
𝑵
n =
2
𝟏+𝑵𝑒

โดย N
e
n

= ขนาดของกลุ่มประชากร
= ระดับความคลาดเคลื่อนของกสรสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
151,811
= ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง แทนสูตร 𝑛 =

1+151,811(0.05)2
151,811

=
380
= 399.95 ≈ 400
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ตารางที่1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตาบล
จานวนประชากร (คน)
กลุ่มตัวอย่าง
1. งิ้วงาม
3,357
8.85
2. จอมทอง
2,525
6.65
3. ดอนทอง
13,860
36.52
4. ท่าทอง
12,581
33.15
5. บึงพระ
10,329
27.22
6. ท่าโพธิ์
8,329
21.95
7. บ้านกร่าง
16,223
42.75
8. บ้านคลอง
9,667
25.47
9. บ้านป่า
4,721
12.44
10. ปากโทก
3,997
10.53
11. พลายชุมพล
7,112
18.74
12. มะขามสูง
4,218
11.11
13. วังน้าคู้
4,275
11.26
14. วัดจันทร์
5,588
14.72
15. วัดพริก
5,364
14.13
16. สมอแข
5,164
13.61
17. หัวรอ
17,472
46.04
18. อรัญญิก
4,732
12.47
19. ในเมือง
4,972
13.10
20. ไผ่ขอดอน
7,325
19.30
รวม
151,811 คน
400 คน
2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ
การให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับ
นี้คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
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วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.74 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ฯลฯ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการศึกษาคุณภาพการให้บริการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้ านความปลอดภัย
ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านคุณภาพการให้บริการ และ ด้านราคา โดยมีการวัดตาม Rating Scale
ทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 เท่ากับ มากที่สุด
ระดับ 4 เท่ากับ มาก
ระดับ 3 เท่ากับ ปานกลาง
ระดับ 2 เท่ากับ น้อย
ระดับ 1 เท่ากับ น้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์ของเบส (Best) ได้แก่
4.50 – 5.00 เท่ากับ มากที่สุด
3.50 – 4.49 เท่ากับ มาก
2.50 – 3.49 เท่ากับ ปานกลาง
1.50 – 2.49 เท่ากับ น้อย
1.00 – 1.49 เท่ากับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการศึกษา
คุณ ภาพการให้ บ ริ การและความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้บ ริ การ ทั้ ง หมด 5 ด้ าน ได้แ ก่ ด้ านพนัก งานผู้
ให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านคุณภาพการให้บริการ และ ด้านราคา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ออกหนังสือลงพื้นที่
2. นาหนังสือส่งนายกเทศมนตรี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
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5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนั้นนามาสู่
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฯลฯ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̄) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความ
คิดเห็นทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกรวดเร็ว
ด้านคุณภาพการให้บริการ และ ด้านราคา
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เป็นความเรียงของแบบสอบถามปลายเปิด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.2 ช่วงอายุที่มีมากที่สุดคือ
ช่ ว งอายุ 20-30 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.5 ระดั บ การศึ ก ษาที่ มี ม ากที่ สุ ด คื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.0
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.4 อาชีพที่มีมากที่สุด คือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ
35.6 และรายได้ที่มีจานวนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.5
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานี
รถไฟพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้าน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ พบว่า
ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ทั้งหมด 5 ด้าน
4.13
4.15
1

4.16
4.26
4.48
3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

ด้านคุณภาพการให้บริการ

ด้านความปลอดภ ัย

ด้านความสะดวกและความรวดเร็ว

ด้านราคา

4.5

4.6

ด้านพน ักงานผูใ้ ห้บริการ

̅= 4.23, S.D. = .59) เมื่อพิจารณาเป็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
̅= 4.48, S.D. = .63)
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
̅= 4.26, S.D. = .64) ด้านความสะดวกและ
รองลงมาตามลาดับ คือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
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̅= 4.16, S.D. = .82) ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
̅=
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
̅= 4.13, S.D. = .64)
4.15, S.D. = .70) และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
3. ผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุป สรรคแนวทางการส่ ง เสริม การให้ บริ ก ารของสถานี รถไฟ
พิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
3.1 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยภาพรวม ประเด็นเรื่องการพูดจาของพนักงานความ
เรียบร้อย สุภาพ และอ่อนน้อมมากที่สุด ซึ่งในประเด็นในเรื่องนี้ประชาชนให้ความพึงใจเป็นอย่างมาก
และข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ เน้นในเรื่องความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดยให้
ข้อเสนอแนะว่า พนักงานไม่มีความตรงต่อเวลาในการทางาน มาปฏิบัติงานไม่เป็นเวลา มาช้าหรือมา
ทางานสาย จึงทาให้ผู้ใช้บริการอยากให้แก้ไข
3.2 ด้านความปลอดภัย ภาพรวม ประเด็นเรื่องอุปกรณ์นิรภัย (safety) ของผู้โดยสาร
โดยผู้ใช้บริการสถานีรถไฟส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อุปกรณ์นิรภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ได้
ชารุดและไม่มีการแก้ไข ไม่สามารถทาให้ตัวของผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย
3.3 ด้านความสะดวกและความรวดเร็ว ประเด็นเรื่องมีค วามรวดเร็ว ต่อการรับ -ส่ ง
ผู้โดยสารในแต่ละสถานีต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการสถานีรถไฟได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่มีการแจ้ง
ผู้ใช้บริการว่าจะเทียบจอดในแต่ละสถานีใด ทาให้ผู้ใช้บริก ารไม่สามารถรู้ได้ว่าถึงสถานีปลายทางหรือ
ยัง เป็นเหตุทาให้บางคนเสียเวลานั่งรถไฟกลับไปกลับมาเพื่อจะลงสถานีปลายทางของตนเอง
3.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ และพนักงานมีความน่าเชื่อถือ โดยส่วนใหญ่พนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่หรือ
เป็นบุคคลที่ผู้ใช้บริการคุ้นกันดีเพราะเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดพิษณุโลกทาให้การให้บริการเป็นไป
ด้วยความเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย
3.5 ด้านราคา โดยภาพรวมแล้ว ด้านราคาเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพราะมี
ความเหมาะสมดีแล้ว แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ถ้าปัจจุบันมีรถไฟฟรีก็จะทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปได้อีก
อภิปรายผลการวิจัย
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า
1. คุณภาพการให้ บ ริ การและของผู้ ใช้บ ริ การที่มีต่ อสถานีรถไฟพิ ษณุโ ลก อ าเภอเมือ ง
จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้าน
จากผลของการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ รองลงมาตามลาดับ คือ
ด้านราคา ด้านความสะดวกและความรวดเร็ว ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพการให้บริการ
สะท้อนให้เห็นได้ว่า ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของ

956

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่
ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ
เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของ
นักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่
ช่ว ยให้ ส ามารถวั ด คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารได้ ส่ ว นคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในมุ มมองเชิ ง การตลาด
คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้คาจากัดความ
ไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ
ที่สามารถตอบสนองหรือทาให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มอง
คุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
นักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือบิทเนอร์ (Bitner, 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทาการศึกษาไว้
ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้
คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบั ติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทา
การเปรี ย บเที ย บระหว่างการบริ ก ารที่ค าดหวัง (expectation service) กับการบริ การที่รั บรู้จริ ง
(perception service) จากผู้ ให้ บ ริการ ซึ่งหากผู้ ให้ บริการสามารถให้ บริการที่ส อดคล้ องตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริก ารที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผล
ให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่
ได้ รั บ เป็ น อย่ า งมาก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 42; 1990: 18; Fitzsimmons
and Fitzsimmons, 2004: 78 cited in Napaporn Khantanapha, 2000; Kotler and Anderson,
1987: 102) พาราซุ ร ามาน ซี แ ทมล์ และเบอร์ รี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985)
ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่ องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการ
บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้เห็น
ว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบ
ทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รั บรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด ข้อสรุปที่
น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความ
คาดหวั งของผู้ รั บ บริ การหรื อ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ างสม่าเสมอ ดั ง นั้น ความพึ งพอใจต่ อการบริ การ จึ ง มี
ความสัมพันธ์โ ดยตรงกับการทาให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
(confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง
ความพึงพอใจ ได้มีการศึกษามาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดย
มุ่งที่ จ ะตอบคาถามว่า ทาอย่ า งไรจึง จะสามารถเอาชนะความจาเจและความน่า เบื่อ ของงานต่ อ
การศึกษาความพึงพอใจจะต้องนามาใช้ได้มากกว่าความพึงพอใจต่องานของตน โดยนาไปใช้ ในทาง
สังคมในลักษณะการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่จะประกอบด้วยกัน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้มี
หน้าที่ในการบริการหรือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ และฝ่ายผู้รับบริการ โดยศึกษา ความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้การบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการมากน้อยเพียงใด
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ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของตนว่า ได้รับ การตอบสนองมากน้ อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะ
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเกิด การสื่อสารแบบปากต่อปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะ
รู้สึกในแง่ลบ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นความ
ต้องการ ที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา
(Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิ วกระหาย หรือความลาบากบางอย่างเป็น
ความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การ
ยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะ ไม่มาก
พอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับ การกระตุ้น
อย่างเพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ของฟรอยด์ และทฤษฎีของมาสโลว์
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการ
บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการนาเสนอบริการในวงจร
ของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการมีความต้องการหรือ
ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นก็
ย่อมจะนามาซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริง
ไม่ตรงกับการรับ รู้ที่คาดหวัง ผู้ รับ บริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการนาเสนอ
บริการได้ ดังที่ผู้ใช้บริการได้มุ่งให้เน้นคุณภาพการให้บริการทั้งหมด 5 ด้านดังนี้
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่
มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพูดจาของพนักงานมีความเรียบร้อย สุภาพ และอ่อนน้อม และรองลงมา
ตามลาดับ คือ พนักงานให้คาแนะนาแก่ผู้รับบริการ การแต่งกายของพนักงานมีความเรียบร้อย และ
เหมาะสม พนักงานมีระเบียบในการให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
การที่ผู้ให้ บริการ มีพฤติกรรมที่ดีต่อลูกค้า ทุกครั้ง ทุกสถานที่ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้าง
ชื่อเสียงต่อองค์กรด้วยพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแสดงออกมาในขณะให้บริการนั้น เกิดจาก
สาเหตุใหญ่ๆ ประกอบด้วย
1) ความคิด / ทัศนคติ ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรกับงานความรับผิดชอบ หัวหน้างาน และ
องค์กร ตนเองรู้สึกอย่างไรกับลูกค้าแต่ละราย เขามีความคิดและทัศนคติอย่างไร เขาก็จะแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมอย่างนั่น หากเขาคิดเชิงบวก พร้อมและเต็มใจให้บริการสิ่งที่เขาแสดงออกมาลูกค้าก็
ย่อมรู้สึกได้ สัมผัสได้
2) ทักษะ ทักษะในการให้บริการ หากเขาไม่ได้รับการเรียนรู้มาอย่างถูกต้อง แน่นอนว่า
เมื่อให้บริการลูกค้าย่อมเกิดข้อผิดพลาดโดยที่ลูกค้ารู้แต่พนักงานบริการไม่รู้เลย
ด้านความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีอุปกรณ์นิรภัย (safety) ของผู้โดยสาร รองลงมาตามลาดับ คือ สภาพที่นั่งของ
ผู้โดยสารมีความปลอดภัย ไม่ชารุด การบริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระที่สถานีรถไฟ และบนรถไฟมี
ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิ้ น สภาพของตู้โดยสารมีความปลอดภัย และ ความมั่นใจในความปลอดภัย
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ของการเดินทาง การที่ร่างกายปราศจากอุบัติภัยหรือทรัพย์สินปราศจากความเสียหายใด ๆ เป็นสิ่งที่
มนุษย์หรือสัตว์ต้องการความปลอดภัยทั้งสิ้น ความปลอดภัยจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการกระทาของตนเอง
ด้านความสะดวกและความรวดเร็ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟ รองลงมาตามลาดับ คือ มีความสะดวกในการซื้อตั๋ว
และการจองตั๋วที่สถานีร ถไฟ ช่องทางการจัดจาหน่ายตั๋ว เพียงพอและรวดเร็ว การอานวยความ
สะดวกของห้องสุขาเพียงพอ และ มีความรวดเร็วต่อการรับ -ส่งผู้โดยสารในแต่ละสถานีต่าง ๆ หลัก
ความสะดวก บริการที่จั ดให้แก่ผู้ รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก สบาย
สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ หรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป การปฏิบัติรับใช้หรือการให้ความสะดวกต่าง ๆ ที่คนกลุ่มหนึ่ง จะเสนอให้คนอีกกลุ่ม
หนึ่ ง เพื่ อตอบสนองความต้ องการ ซึ่ งจะต้อ งประกอบด้ ว ย ความตั้ง ใจและ ความเอาใจใส่ ข องผู้
ให้บริการต่อการบริการนั้น ๆ รวมถึงการให้บริการที่ได้ รับการปรับปรุงให้ทัน กับความเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ
ด้า นคุณ ภาพการให้บริ การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ การเข้าใจและรู้จักผู้ใช้บริการ รองลงมาตามล าดับ ความรอบคอบในการดูแล
ผู้ใช้บริการ มี การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และ
พนักงานมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากคุณภาพเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรือปัจจัย
หลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อันส่งผลให้การมองคุณภาพจาเป็นต้องทาการมองจากหลายด้าน ดังที่
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการ โดยพื้นฐานแล้วนับเป็นเรื่อง
ที่ยากเนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการที่จับต้องไม่ได้และคาดหมายลาบาก จึงได้มี
ความพยายามจากนั กวิช าการมาโดยต่อเนื่องในการพยายามค้นหาแนวทางการประเมินหรือวัด
คุณภาพการให้บริการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบัติและสามารถนาไปสู่การพัฒนา
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอย่ า งเด่ น ชั ด ที่ สุ ด และกรอนรู ส (Gronroos, 1984) ได้ เ สนอแนวคิ ด ไว้ ว่ า
คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นภาพแห่ง
มิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึ งทั้งความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้ บริการ และ
คุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิง
หน้าที่นั่นเอง
ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่มี
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รองลงมาตามลาดับ ราคานี้รวมบริการทุกอย่าง ความเหมาะสมของราคา
จาการได้รับการบริการที่สถานีรถไฟพิษณุโลก การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมีความเป็นธรรม และ ความคุ้มค่า
ของในค่าใช้จ่ายการเดินทาง การพิจารณาด้านราคาต้องรวมถึงระดับราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือ ค่า
นายหน้า และเงื่อนไขการ ชาระเงินสินเชื่อการค้า เนื่องจากราคามีส่วนในการทาให้บริการต่าง ๆ มี
ความแตกต่างกันและมีผลต่อ ผู้บริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับบริการ โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ราคาและคุณภาพของการบริการ การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์บริการ (Pricing in Services Product)
การกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ บริการแต่ละประเภทขึ้นกับสภาพหลาย ๆ อย่าง เช่น
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1) ถ้าสภาพการแข่งขัน สู ง จะต้องใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้ เคียงกัน แต่โ ดยทั่ว ไป
สภาพการแข่งขันสมบูรณ์จะไม่มีในผลิตภัณฑ์บริการเพราะลักษณะบริการไม่มาตรฐานที่แน่นอน
2) ส่วนทางนโยบายของราคาของกิจการ โดยทั่วไปมีอยู่ 3 นโยบาย คือ นโยบายราคาเดียว
เป็นนโยบายที่นิยมใช้กันทั้งในผลิตภัณฑ์ที่ เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์บริการ นโยบายราคาแบบหลาย
ราคา เป็นการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์บริการที่มีความ แตกต่างกันขึ้นกับประเภทของลูกค้า และ
นโยบายราคาให้ส่วนลด เป็นวิธีการกาหนดราคาที่กาหนดไว้เพื่อจะใช้ในการจูงใจลูกค้า
ลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการ การกาหนดราคาค่าบริการจะขึ้นกับสภาพการให้บริการ ถ้า
ผลิตภัณฑ์บริการดีกว่า สะดวกกว่า ราคาค่าบริการก็จะแพงกว่าและในทางตรงข้ามกัน การกาหนด
ราคาก็จะ ถูกกว่าทางด้านต้นทุน ส่วนต้นทุ นในผลิตภัณฑ์บริการก็มีเช่นเดียวกัน แต่มักจะไม่ค่อย
ชัดเจนเพราะบริการ ที่ลูกค้าได้รับ ไม่ได้มีส่วนประกอบของต้นทุนที่เขาสามารถมองเห็นได้ เช่น การ
ให้บริการการขนส่ง ต้นทุนคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวรถยนต์ พนักงานขับรถ ค่าพิมพ์ตั๋ว และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน เป็นต้น รวมถึงยังต้องนาสภาพความต้องการหรือดีมานด์ของตลาดมาพิจารณาด้วย
2.ปัญหาอุปสรรคแนวทางการส่งเสริมการให้บริการของสถานีรถไฟพิษณุโลก อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้คานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเสมอควรมีรั้วกั้น
บริ เวณสถานีเพื่อป้ องกันผู้ โ ดยสารตกลงไปในรางรถไฟฟ้ าและควรรักษาความ ปลอดภัยส าหรับ
กลางคืน มีกล้ องวงจรปิด รองลงมา คือ ควรมีบัตรโดยสารสาหรับลูกค้าที่โ ดยสารประจา และมี
ส่วนลดให้ การให้บริการควรคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดู
ทันสมัยและน่าใช้บริการ ค่าโดยสารควรถูกกว่า ปัจจุบันต้องการให้มีรถที่เพียงพอ ในเวลาที่เร่งด่วน
เวลาเปิดให้บริการควรเปิด 05.00 น. และควรมีรถประจา ทางไปส่งให้ถึง สถานีรถไฟเพื่อสะดวกใน
การเดินทาง ผู้ใช้บริการสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกมีความเห็นว่า ด้านคุณลักษณะของสถานีควร
ปรับปรุงเรื่องความสะอาด ร้านขายอาหารควรปรับปรุงในเรื่องการทิ้งเศษอาหาร และควรกั้นพื้นที่
บริเวณทาอาหารให้เป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารรบกวนผู้โดยสารที่อยู่บริเวณโถงสถานี จุดติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงควรจะมีป้ายบอก แสดงให้เห็นได้ชัดเจน ที่นั่งพักรอการเดินทางควรจะเพิ่มจานวนให้
มาก ด้านบุคลากร ควรเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ พนักงานควรมีความกระตือรือร้นตั้งใจ
ให้บริการโดยแสดงให้เห็นว่าเป็นการบริการที่เกิดจากความเต็มใจ ทางสถานีอาจจะต้องสนับสนุนให้
พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการบริการอย่างเป็นสากล ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ควรจัดการเกี่ยวกับบริเวณโดยรอบสถานีให้มีความสะอาด ตกแต่งให้สวยงามมีความเหมาะสมกับ
สภาพของสถานี จัดการให้บริเวณโดยรอบสถานีมีความร่มรื่น สวนหย่อมภายในสถานีควรมีการดูแล
รักษาให้สวยงามอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้
การศึกษาระดับ ความคิดเห็ น ของประชาชนต่อการให้ บริ การของสถานีรถไฟพิษณุโ ลก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาหรับผลรายข้อของแต่
ละด้าน พบว่า
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1. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ รายข้อที่ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุด
ที่ควรตระหนักและใส่ใจในการให้บริการ คือ ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
2. ด้านความปลอดภัย รายข้อที่ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุด ที่ควร
ตระหนักและใส่ใจในการให้บริการ คือ ความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
3. ด้านความสะดวกและความรวดเร็ว รายข้อที่ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ใน
อันดับน้อยสุด ที่ควรตระหนักและใส่ใจในการให้บริการ คือ มีความรวดเร็วต่อการรับ -ส่งผู้โดยสารใน
แต่ละสถานีต่าง ๆ
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ รายข้อที่ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอัน ดับน้อยสุด
ที่ควรตระหนักและใส่ใจในการให้บริการ คือ พนักงานมีความน่าเชื่อถือ
5. ด้านราคา รายข้อที่ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุด ที่ควรตระหนัก
และใส่ใจในการให้บริการ คือ ความคุ้มค่าของในค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ซึ่ง รายข้ อแต่ล ะด้ านที่ไ ด้ศึ ก ษาความพึง พอใจของผู้ ใช้ บ ริก ารอยู่ ในระดับ น้อ ยที่ สุ ด นั้ น
สะท้อนให้เห็นว่า การบริการสถานีรถไฟพิษณุโลกนั้น สถานีรถไฟนั้นยังไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องการให้บริ
การกับประชนมากเม่าที่ควร จึงส่งผลให้ประชาชนที่เคยใช้สถานีรถไฟกลับไปใช้บริการสถานีรถไฟ
น้อยลง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลของการวิจัยควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการให้บริการ การอานวยความ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรักษาความความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มา
ใช้บริการสถานีรถไฟพิษณุโลก เพื่อที่จะทาให้ประชาชนที่เข้ามาใช้ บริการมีความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการใช้บริ
การโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อ
ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโรง
อาหารตึกทีปวิชญ์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการ
กาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane จานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและนามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย-ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคา และรองลงมาตามลาดับเป็นด้าน ด้านพ่อค้า แม่ค้า ผู้ให้บริการ ด้าน
คุณภาพและการบริการ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ในปัจจุบันตึกทีปวิชญ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามมีโรงอาหารสาหรับให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สาหรับ
รับประทานอาหารในสถานที่ สะดวก สบาย สะอาด ประหยัดเวลา และอาหารอร่อย ในปริมาณราคา
และคุณภาพที่เหมาะสม สถานที่ศึกษาที่มี มาตรฐาน และเพื่อสุขภาพ พลานามัยของผู้ใช้บริการ จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่งานโภชนาการ จาเป็นต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างดี
คาสาคัญ:
พฤติกรรม ความพึงพอใจ การใช้บริการ
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ABSTRACT
This research is aimed at To study the behavior and level of satisfaction in
using the service at the Pichit Building in the university of Pibulsongkram Rajabhat
University students And to study problems and obstacles and suggestions Related to
the level of satisfaction in using the cafeteria at Pichit Building of students in
Pibulsongkram Rajabhat University Sample Derived from the determination of the size
of 400 Taro Yamane finished tables. Data were collected by using questionnaires and
analyzed for statistical values such as mean, standard deviation. The research found
that
1. The level of satisfaction in using the service at the Pichit Building in the
University of Piboon Rajabhat University as a whole is at a high level. And when
considering each aspect The highest average value is the price and the second,
respectively, as the vendor, service provider of quality and service. Location and
environment respectively.
2. Problems, obstacles, and guidelines for using the service at the Pichitthong
Building, students of Pibulsongkram Rajabhat University, found that at present, the
Pibulsongkram Rajabhat University has a cafeteria for serving students. Teachers and
university personnel For eating in a comfortable, clean place, saving time and delicious
food In the quantity, price and appropriate quality Standardized and healthy education
facilities Health of the service user Therefore it is very important that nutrition work
Needing to provide services to the clients well.
Keywords:
Behavior, Satisfaction, Service Usage
ความสาคัญของปัญหา
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร์ ร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมลงพระ-ปรมาภิไธย ใน "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
แล้วนั้น อันมีผลให้ "สถาบันราชภัฏ" เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ " และมีสถานภาพเป็น นิติ
บุคคลโดยสมบูรณ์ ยังผลให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
คาว่า “ราชภัฏ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” หาก
ตีความตามความรู้สึกยิ่งกินใจและตีความได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือ “การถวายงานประดุจข้า
ราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่ต้องถวายงานอย่างสุดความสามารถ สุดชีวิ ต และสุดจิต
สุดใจ” ซึ่งการเป็นคนของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทย่อมเป็นข้าของแผ่นดินอีกด้วย เนื่องจากว่าใต้ฝ่า
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ละอองธุลีพระบาทผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภัฏ ทรงเป็นแบบอย่างการทรงงานเพื่อบ้านเมือง
และแผ่นดินอย่ างที่มิเคยทรงหยุดพักแม้เพียงนิด แม้ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน เพื่ อ
ความสุขของปวงชนชาวสยามของพระองค์นั้นเองด้วยเหตุผ ลเหล่ าใต้ฝ่ าละอองธุลี พระบาทจึงได้
พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิศริยยศ พระราชอิศริยศักดิ์ลงมาเป็น
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึ่งเครื่องเตือนความทรงจาว่าพวกเราชาวราชภัฏคือ
“คนของพระราชา และข้าของแผ่นดิน”
โรงอาหารเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ดังนั้น การทาให้โรงอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน เพื่อให้
บุ ค ลากรทุ ก คนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของโรงอาหารและเป็ น โรงอาหารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้บริการโรงอาหารทุก
ครั้งที่ใช้บริการสาหรับโรงอาหารตึกทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ -พิบูลสงครามนั้นจะมีร้านข้าว ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ร้านขายน้า และร้านขนมหวาน ซึ่งมีให้เลือกซื้ ออยู่หลายร้าน ส่วนใหญ่อาหารจะเริ่มต้นที่
25บาท ส่วนขนมหวานจะอยู่ที่ 10บาทเป็นต้นไป ภายในโรงอาหารแบ่งที่นั่งได้อย่างเป็นสัดส่วน มี
ความกว้างขวาง ขนาดพอเหมาะปริมาณของผู้ มาใช้บริการ ปลอดโปร่ง ไม่มีแหล่ งเพาะเชื้อโรค
สามารถหาอาหารและน้าดื่มได้โดยสะดวกและเพียงพอต่ อจานวนนักศึกษา ดังนั้นเราจึงควรรักษา
ความสะอาดของโรงอาหารให้ ถูกสุขลักษณะของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย การที่โรง
อาหารจะสะอาดได้ไม่เพียงแค่แม่บ้านหรือภารโรงทาความสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษา
ด้วยที่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้โรงอาหารของมหาวิทยาลัย-ราชภัฏพิบูลสงครามสะอาด
และมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การรับประทานอาหารของทุกคน
โรงอาหารเป็น สถานที่ป ระกอบอาหารไว้ส าหรับบริโภค อาหารจึงมีความสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและสามารถดารงชีวิตอยู่โดย
ปกติสุข ในการบริโภคอาหารสิ่งสาคัญที่จะต้องพิจารณา คือ ความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจาก
เชื้อโรคและสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ
อนามัยและการดารงชีวิตของผู้บริโภค การบริโภคที่ถูกสุขาภิบาลอาหารจึงไม่หมายความเพียงแต่
บริโภคเข้าไปแล้ว ไม่ก่อให้เกิดโรคหรือโทษในระยะเวลาปัจจุบันเท่านั้น ยังหมายถึงต้องไม่มีพิษภัยที่
เป็ นโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาวหรือในอนาคตอีกด้วย การจัดการและการควบคุมอาหาร
สะอาด ทาได้โ ดยการจั ด การและการควบคุ มปั จ จัย ที่เ ป็น สาเหตุ ทาให้ อ าหารสกปรก รวมไปถึ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงอาหารต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ โต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ
ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย
เรื่องอาหารนั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้การรับประทานอาหารนั้น
ต้อง ให้ถูกต้องตามหลักของโภชนาการ และถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย อาหารปลอดภัย ในสถานที่
ศึกษาที่มี มาตรฐาน และเพื่อ สุ ขภาพ พลานามัยของผู้ ใช้บ ริการ จึงมี ความจาเป็นอย่า งยิ่งที่งาน
โภชนาการ จาเป็นต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างดี
ตึกทีปวิชญ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีโรงอาหารสาหรับให้บริการกับนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สาหรับรับประทานอาหารในสถานที่ สะดวก สบาย สะอาด
ประหยัดเวลา และอาหารอร่อย ในปริมาณราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งมีบริการทั้ง อาหาร เช่น
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ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ส้มตา ผลไม้ รวมถึงของหวานและเครื่องดื่ม เปิด
ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30-16.00 น. เพราะอาหารนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ใน
การดารงชีพของนักศึกษาและคนไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้การรับประทานอาหารนั้นต้องให้ถูกตามหลัก
โภชนาการ และถูกสุขอนามัย ตามนโยบายอาหารสด สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา และเพื่อ
สุขภาพอนามัยของผู้ ใช้บริก าร จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่งานโภชนาการจาเป็นต้องให้บริการแก่
ผู้รับบริการอย่างดี แต่จากสภาพปัญหาของโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ พบว่า ในบางช่วงเวลาโรงอาหารมีผู้
เข้ามาใช้บริการน้อยมาก อาจเนื่องมาจาก โต๊ะและเก้าอี้สาหรับนั่งรับประทานอาหารโรงอาหารตึกที
ปวิชญ์ มีความชารุดทรุดโทรม ไม่สะอาด เมนูอาหารซ้าๆเดิมๆรสชาติของอาหารและเครื่องเดิม ความ
สด ความใหม่ของอาหาร เป็นต้นจึงทาให้โรงอาหารไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการเต็มศักยภาพ
จากบริบทข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการสารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและได้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
เพิ่มเติมที่จะนาไปสู่แนวทางในการปรับปรุง พัฒนางานบริการโภชนาการให้สะอาด ปลอดภัย เกิด
ความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการยิ่งขึ้นต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ทั้งหมด 4 ด้าน อยู่ในระดับใด
2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใช้
บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อไห้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้โดยมีกระบวนการขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน
18,116 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดตัวอย่างสาเร็จรูปของ Taro Yamane
วิธีของ Taro Yamane
𝑁
สูตร 𝑛 =
2
1+𝑁(𝑒)

เมื่อ

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (0.05)
แทนค่าในสูตร จะได้
18,116
𝑛=
2
1+18,116(0.05)
18,116

=
46.29
= 391.358 ≈ 400
คณะผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย เท่ากับ 400 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลบ้านคลอง
คณะ
จานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1. ครุศาสตร์
2,581
57
2. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,856
41
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,803
40
4. วิทยาการจัดการ
5,651
125
5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
488
11
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,562
34
7. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
4,175
92
ท้องถิ่น
รวม
18,116
400
ที่มา: http://reg.psru.ac.th
2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรม
และความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
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2. วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการสร้ า งแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม
พฤติกรรมและความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใช้บริการโรงอาหารตึก
ทีปวิชญ์
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับนี้
คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.79 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
คณะผู้ วิจั ย ได้ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องในการเก็ บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี และจานวนวันที่
เข้าใช้บริการโรง-อาหารต่อสัปดาห์
ตอนที่ 2 พฤติกรรมและความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงครามที่ใช้
บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ ทั้ง 4 ด้านดังนี้ด้านคุณภาพและการบริการ ด้านพ่อค้าแม่ค้าผู้ไห้บริการ
ด้านราคา และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีการวัดตาม Rating scale 5 ระดับดังนี้
5 คะแนน หมายถึงความพึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึงความพึงพอใจในการใช้บริการมาก
3 คะแนน หมายถึงความพึงพอใจในการใช้บริการปานกลาง
2 คะแนน หมายถึงความพึงพอใจในการใช้บริการน้อย
1 คะแนน หมายถึงความพึงพอใจในการใช้บริการน้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์ของ เบส (best)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกั บปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการใช้บริการโรง
อาหารตึกทีปวิชญ์
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรวิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามออกหนังสือเพื่อลงพื้นที่
2. นาหนังสือส่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามแล้วนั้น
นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับชั้นปี และจานวนวันที่เข้าใช้บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ อื่นๆ
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจทั้งหมด 4 ด้าน
ด้านคุณภาพและการบริการ ด้านพ่อค้าแม่ค้าผู้ให้บริการ ด้านราคา และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์เป็นความเรียงของแบบสอบถามปลายเปิดความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่ใช้
โรงอาหารตึกทีปวิชญ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม 4 ด้านคุณภาพและการบริการ
ด้านพ่อค้าแม่ค้าผู้ให้บริการ ด้านราคา และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ
การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1.ผลวิเคราะห์ข้อมูลและลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระดับชั้นปี และรายได้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี
คิดเป็นร้อยละ 64.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.0 ระดับชั้นปีที่มีจานวน
มากที่สุด คือ ชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 34.5 และรายได้ที่มีจานวนมากที่สุด คือ 5,001-10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 62.5
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การใช้บริการโรงอาหารตึกทีป วิชญ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 4 ด้าน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ พบว่า
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ความพึ ง พอใจในการใช้ โ รงอาหาร ทั้ ง หมด 4 ด้ า น
4.45
4.4
4.35

4.41

4.3

4.3

4.25
4.2
4.15

4.17

4.1

4.16

4.05
4

ด้านราคา

ด้านพ่อค้า แม่ค้า ผู้ให้บริการ

ด้านคุณภาพและการบริการ

ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=4.26, S.D.43) และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.41,S.D=.45) และรองลงมาตามลาดับเป็น
ด้าน ด้านพ่อค้า แม่ค้า ผู้ให้บริการ (x̄=4.30, S.D52) ด้านคุณภาพและการบริการ (x̄=4.17, S.D.51)
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (x̄=4.16, S.D.56)
2. ปั ญหา อุป สรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้
บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ในปัจ จุ บัน โรงอาหารเป็ นสิ่ งที่ส าคัญต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป ดังนั้น การทาให้โรงอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน
เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญของโรงอาหารและเป็นโรงอาหารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้บริการโรงอาหารทุก
ครั้งที่ใช้บริการสาหรับโรงอาหารตึกทีปวิชญ์มหาวิ ทยาลัยราช-ภัฏพิบูลสงครามนั้นจะมีร้านข้าว ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ร้านขายน้า และร้านขนมหวาน ซึ่งมีให้เลือกซื้ออยู่หลายร้าน ส่วนใหญ่อาหารจะเริ่มต้นที่
25 บาท ส่วนขนมหวานจะอยู่ที่ 10 บาทเป็นต้นไป ภายในโรงอาหารแบ่งที่นั่งได้อย่างเป็นสัดส่วน มี
ความกว้ างขวาง ขนาดพอเหมาะปริ มาณของผู้ ม าใช้บ ริก ารปลอดโปร่ง ไม่มี แหล่ ง เพาะเชื้ อโรค
สามารถหาอาหารและน้าดื่มได้โดยสะดวกและเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา ดังนั้นเราจึงควรรักษา
ความสะอาดของโรงอาหารให้ ถูกสุขลักษณะของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยการที่โรง
อาหารจะสะอาดได้ไม่เพียงแค่แม่บ้านหรือภารโรงทาความสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษา
ด้วยที่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสะอาด
และมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การรับประทานอาหารของทุกคน
อภิปรายผลการวิจัย
พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารโรงอาหารตึ ก ที ป วิ ช ญ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-สงคราม ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า
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1. พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารโรงอาหารตึ ก ที ป วิ ช ญ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราช-ภัฏพิบูลสงคราม มี ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า
จากผลของการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ และรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านการบริการและคุณภาพ ด้านพ่อค้าแม่ค้า
และผู้ให้บริการ ด้านราคา และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นได้ว่าพฤติกรรมและความ
พึง พอใจในการใช้บ ริ ก ารโรงอาหารตึ ก ทีป วิ ช ญ์ข องนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบู ล สงคราม
เนื่องจากว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภัฏ ทรงเป็นแบบอย่างการทรง
งานเพื่อบ้านเมือง และแผ่นดินอย่างที่มิเคยทรงหยุดพักแม้เพียงนิด แม้ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุด
ทรงงาน เพื่อความสุขของปวงชนชาวสยามของพระองค์นั้นเองด้วยเหตุผลเหล่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระ
บาทจึงได้พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิศริยยศ พระราชอิศริยศักดิ์
ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึ่งเครื่องเตือนความทรงจาว่าพวกเราชาว
ราชภัฏคือ “คนของพระราชา และข้าของแผ่นดิน” โรงอาหารเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการให้บริการนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ดังนั้น การทาให้โรงอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นเรื่อง
ที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญของโรงอาหารและเป็นโรง
อาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการ
ใช้บริการโรงอาหารทุกครั้งที่ใช้บริการสาหรับโรงอาหารตึกทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นั้นจะมีร้านข้าว ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายน้า และร้านขนมหวาน ซึ่งมีให้เลือกซื้ออยู่หลายร้าน ส่วนใหญ่
อาหารจะเริ่มต้นที่ 25บาท ส่วนขนมหวานจะอยู่ที่ 10บาท เป็นต้นไป ภายในโรงอาหารแบ่งที่นั่งได้
อย่างเป็นสัดส่วน มีความกว้างขวาง ขนาดพอเหมาะปริมาณของผู้มาใช้บริการปลอดโปร่ง ไม่มีแหล่ง
เพาะเชื้อโรค สามารถหาอาหารและน้าดื่มได้โดยสะดวกและเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา ดังนั้นเราจึง
ควรรักษาความสะอาดของโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยการ
ที่โ รงอาหารจะสะอาดได้ไ ม่เ พีย งแค่ แม่บ้ านหรือ ภารโรงทาความสะอาดเท่านั้ น แต่ยั งรวมไปถึ ง
นักศึกษาด้วยที่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สะอาด และมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การรับประทานอาหารของทุกคน
ด้านคุณภาพและการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงอาหารร้านอาหารมีมากพอต่อนักศึกษาที่มาใช้บริการ ร้านอาหารมีหลาย
ร้านและเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ สามารถเลือกได้หลากหลาย ทาให้ไม่จาเจ และรองลงมาตามลาดับ
คือ นักศึกษามีความพึงพอใจในความสะอาดถูกหลักอนามัย และความสะดวกในการใช้บริการ สถาน
ที่ตั้งโรงอาหารใกล้กับตึ กที่เรียนจึงสะดวกต่อการมารับประทานอาหาร สะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่ง
ผลงานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิด สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้
1. หลั กความสอดคล้ อ งกับ ความต้อ งการของบุค คลส่ ว นใหญ่ กล่ าวคือ ประโยชน์และ บริ การที่
องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่ เป็นการจัด
ให้ แ ก่ บุ ค คลกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง โดยเฉพาะ มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว นอกจากจะไม่ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการ
เอื้ออานวยประโยชน์ และบริ การแล้ ว ยังไม่คุ้มค่ากั บการดาเนินงานนั้นๆ 2. หลั กความสม่าเสมอ
กล่าวคือ การให้บริการต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มิใช่ทาๆ หยุดๆ ตามความพอใจ
ของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคน
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อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่
มากจนเกินกว่าผลที่จะ ได้รับ 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปใน
ลักษณะปฏิบั ติได้ง่าย สะดวก สบาย สิ้ นเปลื องทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ
ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
ด้านพ่อค้า แม่ค้า ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อานวยความสะดวกแก่ผู้บริการด้วยความเต็มใจ และรองลงมาตามลาดับ คือ
ให้การต้อนรับแก่ผู้รับบริการด้วยการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการใช้วาจาที่สุภาพ และมีการบริการด้วย
ความเต็มใจต่อผู้ที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย จึงทาให้เกิดความความประทับใจกับผู้ที่ใช้
บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับ แนวคิด สมชาติ กิจยรรยง (2550, หน้า 10 -11) ได้
กล่าวว่า การบริการนั้นเป็น กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่จะให้บริการจึงควรมี
26 คุณสมบั ติที่ส ามารถจะอานวยความสะดวกและทาตนเพื่อผู้ อื่นอย่างมีความรับผิ ดชอบและมี
ความสุขและได้นาคาว่า “บริการ”มาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Service” แล้วให้ความหมายไว้ดังนี้
S คือแนวคิดรวบยอดในการบริการ (Service Concent) และการสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าผู้
มาติดต่อ หรือมาขอรับบริการ E คือความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายความว่า พนักงานทุกคน
จะต้องมีความ กระตือรือร้น ไม่ว่าจะอยู่งานบริการส่วนใดก็ตามด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและต้อง
พร้อมที่จะ สนองตอบตามความต้องการของลู กค้าตลอดเวลา R คือความพร้อม (Readiness) และ
ความรวดเร็ ว (Rapidness) ถึงมีความพร้อมอยู่ ตลอดเวลาและความรวดเร็ว ฉับพลั น ทันใจและ
ทันเวลา V คือความมีคุณค่า (Values) ไม่ว่าจะเป็นบริการประเภทใดท่านจะต้องทาทุกวิถีทางที่ ทาให้
ลู ก ค้ า เกิ ด ความรู้ สึ ก เสมอว่ า เมื่ อ เขามารั บ บริ ก ารจากท่ า นและไม่ รู้ สึ ก ผิ ด หวั ง I คื อ ความสนใจ
(Interesting) ประทั บ ใจ(Impressive) ให้ ค วามสนใจอย่ า งจริ ง ใจต่ อ ลู ก ค้ า และการสร้ า งความ
ประทับใจให้กับลูกค้าทุกระดับ C คือความสะอาด (Cleanliness) ความถูกต้อง (Correctiveness)
ความมีไมตรี จิต (Courtesy) E คือความอดทนอดกลั้ น (Endurance) ควบคุมอารมณ์( Emotional
Control) ไม่โต้ตอบ หรือชวนลูกค้าทะเลาะ S คือความจริงใจ(Sincerity) และการรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส
(Smiling) โดยแสดงให้ลูกค้า เห็นทั้งโดยวาจา ท่าทาง ตลอดจนสีหน้าและแววตาท่าทางมีความจริงใจ
ที่จะให้บริการ
ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ปริ ม าณและความคุ้ ม ค่า ของอาหาร ปริ มาณอาหารไม่ น้ อยจนเกิ นไป และคุ้ มกั บราคา และ
รองลงมาตามลาดับ คือ ราคาอาหารและเครื่องดื่มต้องไม่แพง ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับ แนวคิด
สุรสิฐ อินต๊ะ (2551, หน้า 26)กล่าวไว้ว่า ความหมายของราคา คือ อัตราใน การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ระหว่ างกั น ในตลาด โดยใช้ เ งิน เป็ น สื่ อ กลาง ในปั จ จุ บั นราคาเป็ น ปัจ จั ย ที่ มี ความส าคั ญต่ อ การ
บริ หารงานการตลาดอย่ างมาก ซึ่งผู้ บริหารการตลาดจะต้องกาหนดกลยุทธ์ ด้านราคาให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ อาทิ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ระดับความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางการตลาดด้านอื่น ๆ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ของอุปสงค์
(Demand) และอุปทาน (Supply) มาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจกาหนด กลยุทธ์ด้านราคา เพื่อให้
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ผลิตภัณฑ์มีระดับราคาที่เป็นที่น่าพอใจขององค์การ คือ สามารถตอบสนอง ต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และเหมาะสมกับระดับความสามารถหรือกาลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ยกเว้นข้อ ความสะอาดของภาชนะที่เตรียมไว้สาหรับใส่อาหารและจานวนโต๊ะ - เก้าอี้ ไม่เพียงพอต่อ
จานวนนักศึกษาที่เข้ามานั้งรับประทานอาหารและมีบรรยากาศของโรงอาหารเหมาะสาหรับการนั่ง
รับประทานอาหาร มีการตกแต่งร้านค้า สะอาด สวยงาม น่าสนใจ สามารถทาให้นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมาก ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับ แนวคิด สมิต สัชฌุกร (2552, หน้า 13 อ้างถึงใน สุนันทา
ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทาหรือติดต่อเกี่ยวข้อง
กับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตาม
ด้วยวิธีการหลากหลายในการทาให้ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการ
ให้ บ ริ ก ารทั้ ง สิ้ น การจั ด อานวยความสะดวก การสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารก็ เ ป็ น การ
ให้บริการ การให้บริการจึงสามารถ ดาเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสาคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและ
อานวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการ
โรง-อาหารตึกทีปวิชญ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ในปัจ จุ บัน โรงอาหารเป็ นสิ่ งที่ส าคัญต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป ดังนั้น การทาให้โรงอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน
เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญของโรงอาหารและเป็นโรงอาหารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้บริการโรงอาหารทุก
ครั้งที่ใช้บริการสาหรับโรงอาหารตึกทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราช-ภัฏพิบูลสงครามนั้นจะมีร้านข้าว ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ร้านขายน้า และร้านขนมหวาน ซึ่งมีให้เลือกซื้ออยู่หลายร้าน ส่วนใหญ่อาหารจะเริ่มต้ นที่
25 บาท ส่วนขนมหวานจะอยู่ที่ 10 บาทเป็นต้นไป ภายในโรงอาหารแบ่งที่นั่งได้อย่างเป็นสัดส่วน มี
ความกว้ างขวาง ขนาดพอเหมาะปริ มาณของผู้ ม าใช้บ ริก ารปลอดโปร่ง ไม่มี แหล่ ง เพาะเชื้ อโรค
สามารถหาอาหารและน้าดื่มได้โดยสะดวกและเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา ดังนั้นเราจึงควรรักษา
ความสะอาดของโรงอาหารให้ ถูกสุขลักษณะของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยการที่โรง
อาหารจะสะอาดได้ไม่เพียงแค่แม่บ้านหรือภารโรงทาความสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษา
ด้วยที่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงครามสะอาด
และมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การรับประทานอาหารของทุกคน
ดังนั้นตึกทีปวิชญ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีโรงอาหารสาหรับให้บริการกับ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สาหรับรับประทานอาหารในสถานที่ สะดวก สบาย
สะอาด ประหยั ดเวลา และอาหารอร่อย ในปริมาณราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งมีบริการทั้ง
อาหาร เช่น ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ส้มตา ผลไม้ รวมถึงของหวานและ
เครื่องดื่ม เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30-16.00 น. เพราะอาหารนั้นถือว่าเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสี่ ในการดารงชีพของนักศึกษาและคนไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้การรับประทานอาหารนั้นต้องให้
ถูกตามหลักโภชนาการ และถูกสุขอนามัย ตามนโยบายอาหารสด สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา
และเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่งานโภชนาการจาเป็นต้องให้บริการ
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แก่ผู้รับบริการอย่างดี แต่จากสภาพปัญหาของโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ พบว่า ในบางช่วงเวลาโรงอาหาร
มีผู้เข้ามาใช้บริการน้อยมาก อาจจะมีผลอันเนื่องมาจาก โต๊ะและเก้าอี้สาหรับนั่งรับประทานอาหารโรง
อาหารตึกทีปวิช ญ์ มีความช ารุดทรุดโทรม ไม่สะอาด เป็นต้นจึงทาให้ โ รงอาหารไม่สามารถดึงดูด
ผู้ใช้บริการเต็มศักยภาพ
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล-สงครามจึงหวังอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยจะนามาซึ่งแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มาก
ก็น้อย หากวิจัยฉบับนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารโรงอาหารตึ ก ที ป วิ ช ญ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-สงคราม มี ทั้งหมด 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับผล
รายข้อของแต่ละด้าน พบว่า
1. ด้านคุณภาพและการบริการ รายข้อนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิช ญ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ในระดับมาก ที่ควรตะหนักและใส่ใจการบริการที่ดี
และคุณภาพของอาหารให้กับผู้ที่มาใช้บริการ รสชาติอาหารถูกปากมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญอีก
ส่วนหนึ่งของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านพ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการ รายข้อนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ในระดับมาก ที่ควรตะหนักและใส่ใจคือพ่อค้า แม้ค้า
พูดจาไพเราะเป็นมิตรกับผู้บริการ และใส่ใจเรื่องความสะอาดถูกหลักอนามัย แต่งกายเหมาะสมสุภาพ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
3.ด้านราคา รายข้อนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล-สงครามอยู่ในระดับมาก ที่ควรตะหนักและใส่ใจความคุ้มค่าของอาหารที่ไม่แพงจนเกินไป
เหมาะสมกับราคา มีป้ายบอกราคาให้ชัดเจนติดไว้หน้าร้านและคุณภาพของอาหารที่ได้รับกับราคาเมื่อ
เทียบกันแล้วมีความเหมาะสมกัน
4.ด้า นสถานที่ และสิ่ ง แวดล้ อ ม รายข้ อนั ก ศึก ษาที่ ใช้ บริ ก ารโรงอาหารตึ กที ปวิ ช ญ์ข อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ในระดับน้อย ที่ควรตะหนักและใส่ใจเรื่ องสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่นโต๊ะ-เก้าอี้ ไม่ผุพัง ที่นั่งรับประทานอาหารสะอาด และเพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการ
โรงอาหารความสะอาดของภาชนะที่เตรียมไว้สาหรับใส่อาหารซึ่งผลรายข้อของแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการ
โรงอาหารตึกทีปวิชญ์ ทาให้เห็นว่ามีเพียงหนึ่งด้านที่มีการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยนั่นคือ
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นว่า ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ขาดการปรับปรุงเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สถานที่ ความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ การตัดสินใจขาดการสร้างทางเลือกเพื่อแก้ไข
ปัญหาและสิ่งนี้ก็ถือเป็นองค์กอบของการมีป รับปรุงที่ควรมีจึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตซึ่งนั่น
เป็นผลเสียอย่างมาก ส่วนอีกทั้ง 3 ด้านที่เหลือมีระดับความเห็นอยู่ในระดับที่มากถือว่าเป็นผลดีอย่างยิ่ง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้
บริการโรง-อาหารตึกทีปวิชญ์ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลกทั้งหมด 4 ด้าน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อทาให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช-ภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกอย่างจริงจังอันจะทา
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการโรงอาหารตึกทีปวิชญ์ และที่สาคัญที่สุดคือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการโรงอาหาร
ตึกทีปวิชญ์ และพ่อค้าแม่ค้าสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ผู้รับบริการ
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลวัดจั น ทร์ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ให้ บ ริ การประชาชนขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลวัดจัน ทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษ ณุโ ลก ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูป
ของ Taro Yamane จานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนามาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
ทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือด้านกระบวนการและขั้นตอน และรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ด้านคุณภาพในการให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ประชาชนผู้รับบริการต้องการให้ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบลวัดจันทร์ต้องปรับปรุงบุคลากรภายในองค์การให้มี มนุษย
สัมพันธ์มากขึ้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใสกับผู้มารับบริการ ปรับปรุงการทางานให้มีความฉับไว
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ควรเลือก ปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชน และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางานขององค์การ ต้องการให้องค์การมีการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพของประชาชน สนับสนุนและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
ให้กับเกษตรกร สนับสนุนทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พัฒนาอาชีพให้ผู้ สูงอายุที่ว่างงาน
ที่ส าคัญองค์การบริห ารส่ วนตาบลวัดจันทร์ควรเข้ามาสอดส่องความเป็น อยู่ของประชาชน แก้ไข
ซ่อมแซม จัดหาและพัฒนาถนน ไฟกิ่ง ที่มีความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เป็นต้น
คาสาคัญ:
ความพึงพอใจของประชาชน การให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบล
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the satisfaction of people towards
the service of Wat Chan Subdistrict Administration Organization. And to study the
problems, obstacles and suggestions for the public service of the Wat Chan Subdistrict
Administration Organization, Muang District, Phitsanulok Province to be effective By
using quantitative research methods The sample group was determined by the size of
400 tables of Taro Yamane finished tables. Data were collected by using questionnaires
and analyzed for statistics such as mean, standard deviation. The research found that
1. The level of public satisfaction with the service of the Wat Chan Subdistrict
Administration Organization in all 5 aspects was found that the overall picture was at
a moderate level. And considering each aspect The highest average Is the process and
process And secondly, respectively, the officers and service personnel Quality of
service Service channel And facilities, respectively.
2 . Problems, obstacles, and suggestions to the public service of Wat Chan
Subdistrict Administration Organization, Muang District, Phitsanulok Province, found
that the service recipients wanted the administrators And the staff of the Wat Chan
Subdistrict Administrative Organization must improve personnel within the organization
to have more human relations, speak politely, be cheerful with the service recipients
Improve work to be fast discipline Be honest Caring for the people And allow people
to participate in Check the work of the organization Want the organization to develop
and promote quality of life Promote the occupation of the people Support and
develop agricultural extension for farmers Support education for children and youth
Career development for unemployed seniors Importantly, the Wat Chan Subdistrict
Administration Organization should monitor the well-being of the people, fix, repair,
procure and develop damaged street lights to be in working condition.
Keywords:
Public satisfaction, Service Provision, Tambon Administrative Organization
ความสาคัญของปัญหา
การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กระจายอานาจที่รัฐบาลมอบอานาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยหลักการกระจายอานาจ
และให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยให้ความสาคัญ
กับ การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ซึ่ง วางหลั ก การอย่า งชัด เจนไว้ใ นหมวด 14 มาตรา 281 - 290 ของ
รัฐธรรมนูญแสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครอง
ตนเองมีอิสระในการกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งมีอิสระในการบริหารงาน
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ทั้งทางด้านการบริหารกาลังคนและงบประมาณโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองเป็น
สาคัญ
จะเห็นได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามลาดับ
จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยเป็ น แนวความคิ ด ในการให้ ป ระชาชนได้ ป กครองและบริ ห ารกั น เอง ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดในการการกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization)
หลักการกระจายอานาจปกครองนี้ มีเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถกระทากิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยมีความเป็น
อิสระปลอดจากการชี้นาจากรัฐบาล มีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพลเมืองท้องถิ่น
ได้ แต่ทั้งนี้ ในด้านนโยบายที่ส าคัญ ๆ ยังคงยึดนโยบายแห่ งรัฐ อยู่ เช่น นโยบายการเงิน การคลั ง
นโยบายในการป้องกันประเทศเป็นต้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความเป็นอิสระในระดับ
หนึ่งในการที่จะดาเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงต้องเอก
สิทธิ์ในการควบคุมเอาไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความมั่นคงของ
ชาติเอาไว้
แนวคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีอิสระใน
การปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหาร มีสิทธิมีเสียงดาเนินการปกครองกันเองอันเป็นรากฐาน
และวิธีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทาให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น ไปเลือกตั้ง ไปหาเสียง
สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ทาให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและปกป้องสิทธิ
ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการเมืองระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือเหตุผลที่ว่า ไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและ
ความต้องการของท้ องถิ่น ได้ดีที่สุด ซึ่งในการนี้จะทาให้เกิดการมีส่ว นร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้เรียนรู้กระบวนการทางการเมือง การปกครองและการบริหารท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดผู้นา
ท้องถิ่นที่จะก้าวมาเป็นผู้นาระดับชาติต่อไป และยังเป็นการแบ่งภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้มี
การปกครองตนเองและการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิมีเสียงดาเนินการ
ปกครองตนเองอันเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (ประหยัด หงส์ทองคา
และอนันต์ เกตุวงศ์, 2514: 14)
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้าน่าน ในหมู่ ที่ 8 ถนน
ประชาอุทิศ ตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ห่างจาก ตัวจังหวัดและอาเภอ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง 11.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,038 ไร่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการปกครองตนเอง และมีอิสระในการบริหารงาน
ตามอานาจหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยที่องค์การบริหารส่ ว นตาบลวัดจันทร์ เป็นหน่ว ยงาน
ท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัด
จันทร์ จึงถูกคาดหวังจากหลายฝ่ายว่าจะสามารถพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการกับประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างทั่วถึง โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเน้นการให้บริการประชาชนเป็น
หัวใจสาคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงได้ทาการศึกษาสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่ได้รับบริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทางานของบุคลากรรวมถึง
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างใช้เป็นแนวทางในการ
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ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทางานด้านการบริการประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ ต่อไป
จากบริบทข้างต้นคณะผู้จัดทาจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อนาเอาข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้าน อยู่ในระดับใด
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดจันทร์ มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล วัดจันทร์
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ชายและหญิงในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวัดจันทร์ 7,106 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ
Taro Yamane
𝑁
สูตร 𝑛 =
2
1+𝑁(𝑒)

เมื่อ

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
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e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (0.05)
แทนค่าในสูตร จะได้
7,106
𝑛=
2
1+7,106(0.05)
7,106

=
17.76
= 400
จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เท่ากับ 400 คน
ตารางแสดงจานวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
หมู่ที่
จานวนประชาชน
กลุ่มตัวอย่าง
1
1,421
80
2
1,888
106
3
1,922
108
4
513
29
5
219
12
6
1,143
65
รวม
7,106
400
2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี ต่อการให้ บ ริ การขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลวัดจั นทร์ อาเภอเมือ ง จั งหวั ด
พิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมความ
พึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้ บริการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือ ง
จังหวัดพิษณุโลก
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับนี้
คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
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ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.92 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้
ตอนที่ 2 ระดับการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบลวัดจั นทร์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโ ลก ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านคุณภาพในการให้บริการ โดยมีการวัดทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้
5 = ระดับมากที่สุด
4 = ระดับมาก
3 = ระดับปานกลาง
2 = ระดับน้อย
1 = ระดับน้อยที่สุด
มีเกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์ของเบส ( best)
4.50 – 5.00 = ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 = ระดับมาก
2.50 – 3.49 = ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 = ระดับน้อย
1.00 – 1.49 = ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามออกหนังสือลงพื้นที่
2. นาหนังสือส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนามาสู่
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับการมี
ส่วนร่วม ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เป็นความเรียงของแบบสอบถามปลายเปิด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ
การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1 .ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.0 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
คิดเป็นร้อยละ 26.8 ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 74.3 ส่วนใหญ่ในระดับ ต่ากว่า
ปริญญา คิดเป็นร้อยละ 62.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 31.0 และรายได้ที่มี
จานวนมากที่สุด คือ15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.8
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล หาเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ ทั้งหมด 5 ด้าน ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้ พบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนทั้งหมด 5 ด้าน
3.28
3.18
3.05

3.04

3.02

ด้านกระบวนการและขั้นตอน

ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ

ด้านคุณภาพในการให้บริการ

ด้านช่องทางในการให้บริการ

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 3.12, S.D. = .66) เมื่อพิจารณา
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.28 , S.D. = .61)
และรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.18 , S.D. = .77)
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ด้านคุณภาพในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 3.05 , S.D. = .89) ด้านช่องทางในการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 3.04 , S.D. = .84) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ =
3.02 , S.D. = .88) ส่วนผลรายได้ของแต่ละด้าน พบว่า
3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้ บ ริ การประชาชนขององค์การบริห ารส่ว นตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
โดยภาพรวมในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ อาเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้บริการประชาชนในด้านน้าประปา และด้านไฟฟ้าลาย
ทาง ได้ผลสรุปดังนี้
3.1 ด้านน้าประปา
น้าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ค่อนข้างไม่สะอาด มีการเปิด/ปิดที่ไม่
เป็นเวลาและมีการแก้ไขที่ล่าช้ายาวนาน 3-7 วันโดยประมาณ
3.2 ด้านไฟลายทาง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการให้บริการ
สาธารณะด้านไฟลายทางที่ไม่ทั่วถึง จึงทาให้เกิดอันตรายในเรื่องการขับขี่บนท้องถนนและความ
ปลอดภัยของประชาชน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวัดจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัด
จันทร์ ทั้งหมด 5 ด้าน
จากผลของการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านกระบวนการและขั้นตอน และรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่
และบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพในการให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ และด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมประเมินผลสะท้อนให้เห็นได้ว่าความพึงพอใจของประชาชน
ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด จั น ทร์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิด ของนักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2553) ได้อธิบาย
ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม (Activity) ของฝ่ายปกครองที่จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดย
ประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ นิติ บุคคล มหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง
และกิ จ กรรมดังกล่ าวมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อประโยชน์ สาธารณะและตอบสนองความตอบการของ
ประชาชน ดังนั้น การให้บริการสาธารณะ จึงเป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐที่
มุ่งเน้นให้การบริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์
สูงสุดจากบริการในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็ถือว่าบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่สาคัญในลาดับแรกของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดย
ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขต พื้นที่ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารวัดจันทร์อยู่ในระดับ
ที่สนองตอบต่อความพึงพอใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี
จากผลการศึกษา พบว่าประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะในองค์การบริหารส่วนตาบลวัด
จันทร์ในภาพรวม ดังจะเห็นได้จากผลของงานวิจัยรายข้อของแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว และ
รองลงมาตามล าดับ คือ ให้ บ ริ การเก็บกวาด บารุงรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ ซึ่งผลของ
งานวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา ทวีผล (2550) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้
1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์
และบริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
การเอื้ออานวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดาเนินงานนั้น ๆ
2) หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ มิใช่ทาๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ
3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน
4) หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่
จะได้รับ
5) หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้
ง่าย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้ง ยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ
หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
1.2 ด้านช่องทางในการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท์/เว็บไซต์)
บรรลุเป้าหมาย และรองลงมาตามลาดับ คือ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจา
หมู่บ้ า น ซึ่ง ผลของงานวิจั ย ได้ส อดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ไพวัล ย์ ชลาลั ย (2550) ความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ พนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผล
การศึกษาพบว่า เมื่อจาแนกรายด้านตามความสาคัญของการใช้บริการได้ดังนี้ 1. สามารถนาระบบ
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและ
สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ 2. ควรศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับ ความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ และรองลงมาตามลาดับ คือ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร โดยไม่
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เลือกปฏิบัติ ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
การให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้ า โดยในด้านการให้บริการ อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคาร
สถานที่ ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้าน การให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในเรื่อง เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
1.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ เช่น ห้องน้า ที่จอดรถฯลฯ และ
รองลงมาตามลาดับ คือ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า ซึ่งผลของ
งานวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย ธิโวนา (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการ ให้บริการของสานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความ
พึงพอใจในการ ให้บริการของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย อยู่ ที่ร ะดับ 3.24 ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อความพึงพอใจในการให้ บริการของส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจานวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรให้บริการ ปัจจัย
ด้า นผู้ รั บ บริ การ ปั จ จั ย ด้า นสภาพแวดล้ อม ปั จ จัย ด้ านระยะเวลาในการบริก าร และปัจ จั ยด้ า น
กิจกรรม/กระบวนการให้บริการ
1.5 ด้านคุณภาพในการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐานมี
ความสะอาด ปลอดภัย และรองลงมาตามลาดับ คือ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสม
และตรงตามความต้องการ ซึ่งผลของงานวิจัยได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร รัตนมณี และกันยา
เจริ ญศั กดิ์ (2553) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ งานบริ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ พบว่า การศึกษามีความพึง
พอใจในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ควรจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนซึ่งจะเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับผล
รายข้อของแต่ละด้าน พบว่า
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1.ด้านกระบวนการและขั้นตอน รายข้อที่ประชากรองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
แสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยที่สุด ของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวัด จั น ทร์ คื อ ประเด็ น การเปิด โอกาสให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว ม รับ ฟั ง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2.ด้านช่องทางในการให้บริการ รายข้อที่ประชากรองค์การบริหารส่ วนตาบลวัดจันทร์
แสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยที่สุด ของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ คือ ประเด็น มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แนะนา
ข้อมูล
3.ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ รายข้อที่ประชากรองค์การบริหารส่วนตาบลวัด
จั น ทร์ แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า อยู่ ใ นอัน ดั บ น้อ ยที่ สุ ด ของความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ คือ ประเด็น เจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
4.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก รายข้อที่ประชากรองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ แสดง
ความคิดเห็ น ว่าอยู่ ในอัน ดับ น้ อยที่สุ ด ของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อการให้ บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ คื อ ประเด็น อุปกรณ์/เครื่องมือต่าง ๆในการให้บริการมีความ
เหมาะสม
5.ด้านคุณภาพในการให้บริการ รายข้อที่ประชากรองค์การบริหารส่ วนตาบลวัดจันทร์
แสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยที่สุด ของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ คือ ประเด็น การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการ ผลการสอบถามพอสรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการ
ต้องการให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ต้องปรับปรุงบุคลากรภายใน
องค์การให้มีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใสกับผู้มารับบริการ ปรับปรุงการทางาน
ให้มีความฉับไว มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ควรเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแล
ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการทางานขององค์การ
ต้องการให้องค์การมีการพัฒ นาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพของประชาชน สนับสนุนและ
พัฒนาส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกร สนับสนุนทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พัฒนาอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุที่ว่างงาน ที่สาคัญองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ควรเข้ามาสอดส่องความเป็นอยู่ของ
ประชาชน แก้ไข ซ่อมแซม จัดหาและพัฒนาถนน ไฟกิ่ง ที่มีความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
เป็นต้น และในการรับฟังปัญหาของชาวบ้านทางองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ควรนามาแก้ไข
อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่รับฟังแต่ก็ปล่อยให้เหมือนเดิมโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า
ประปา ฯลฯ) ทั้งหมดคือ เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์ควรให้ความ
สนใจและตรวจสอบดูแลเพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุง เมื่อใดที่องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อองค์กรก็จะ
มากขึ้นตาม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
PUBLIC PARTICIPATION IN THE PREPARATION OF PUBLIC SERVICES ARANYIK
MUNICIPALITY, MUEANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE
สุกัญญา สอดตา1 ยุวดี พ่วงรอด2 และสิริอร ไตรทรัพย์3
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อีเมล์ aoryuvadee@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการ
สาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก และ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane
จานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่ว มแสดงความ
คิดเห็น ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ตามลาดับ
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
บริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ในปัจจุบันการมีส่วน
ร่วมถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การพัฒนา
ทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้ องกั นปัญหาโดยเปิดโอกาสให้ มีส่ ว นร่ว มในการคิดริเริ่ม ร่วมกาหนด
นโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ร่วม
ติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆอันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุก
รู ป แบบในพื้ น ที่ ซึ่ งสิ่ ง ที่ ป ระชาชนควรมี เ ป็ น สิ่ ง แรกคื อ การมี ส่ ว นร่ว มเพราะถื อ ว่ า เป็น พื้ น ฐานที่
ประชาชนทุกคนจะต้องมีอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและมีความร่วมมือร่วมแรง
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ร่วมใจซึ่งกันและกันในการจัดทาบริการสาธารณะและสามารถนาพาหน่วยงานต่างๆ หรือประเทศไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า
คาสาคัญ:
การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทาบริการสาธารณะ เทศบาลตาบล
ABSTRACT
This research is aimed at To study the participation of people in the
preparation of public services and to study the problems, obstacles, suggestions and
guidelines for promoting public participation in the preparation of public services in
Aranyik Municipality Phitsanulok Province And to study problems, suggestions and
guidelines for promoting public participation in the preparation of public services in
Aranyik Municipality, Mueang District, Phitsanulok Province The sample group was
determined by the size of 400 Taro Yamane finished tables. Data were collected by
using questionnaires and analyzed for statistics such as percentage, mean and standard
deviation. The research found that
1. The level of public participation in the preparation of public services in
Aranyik Municipality, Mueang District, Phitsanulok Province The overall picture is at a
high level. And considering each aspect The highest average value is Is the participation
in planning The participation of comments Participation in receiving mutual benefits
Participation in action The participation in the arrangement and participation in the
evaluation, respectively
2. Problems, proposals and guidelines for public participation in the
preparation of public services in Aranyik Municipality, Mueang District, Phitsanulok
Province Found that at present, participation is extremely important because of the
opportunity to participate in all development and problem solving processes by
providing opportunities for participation in thinking. Jointly set policies, plan and
implement the plan to monitor the use of state power at all levels, participate in
inspections, evaluations and responsibilities in matters affecting communities and
networks The first thing is participation because it is considered the basis that all
people must have. To allow people to have love, unity, and cooperation in
cooperation with each other in the preparation of public services and able to bring
various departments or countries to
Keywords :
Public Participation, Public Service Provision, District Municipality
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ความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยซึ่งกาลังดาเนินไปในทุกวันนี้ การ
เพิ่มขึ้นของการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยาม
ของประชาธิปไตย ทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมาย
หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระทาก่อนการตัดสินใจของรัฐบาล รวมทั้ง ยังถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มี
ก่อนการพิจารณาให้ทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอื่น
ในภูมิ ภ าค นอกจากภาครั ฐ แล้ ว บริษั ทเอกชนจ านวนมากได้ดาเนินโครงการการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนโดยถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การหาที่ ตั้ ง โครงการ การจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม หรือการเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการที่จะจัดทาขึ้นได้รับการยอมรับ
และสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง
ที่สาคัญ ยั งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่อยู่ในห้ วงเวลาของการปฏิ รูปประเทศเพื่อแก้ปัญหา
พื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมาก
ขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิต
ความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วมจะนาไปสู่การตัดสินใจอย่างมี
คุณค่าและอย่างชอบธรรมและต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful participations) ไม่
วางระบบไว้ ให้ ดูเ หมือนว่าได้ จั ดกระบวนการให้ มีส่ ว นร่ว มแล้ ว เท่า นั้น แต่เป็น การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทาแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคม การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ง การปฏิบั ติ การติด ตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น และการมีส่วนร่วมยังก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนาไปปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาเครือข่าย และที่สาคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็น
เจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด
ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของ
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน เป็ น การให้ โ อกาสประชาชนเป็นฝ่ ายตัดสิ นใจกาหนดปัญหาความ
ต้องการของตนเองอย่ างแท้จ ริ ง เป็นการเสริมพลั งอานาจให้ แก่ประชาชน/กลุ่ มองค์กรชุมชนให้
สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถกาหนดการดารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจาเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนใน
ด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
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และประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ การทางานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
งานพัฒนาต่างๆ บรรลุสาเร็จตามความมุ่งหมาย ได้ดี
จึงกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบล
อรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ
ในการบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ส่วนรวม อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม และที่สาคัญการจัดบริการสาธารณะ
ต้องดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มี
ความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ
จากบริบทข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อที่จะนาไปสู่แนวทางในการสร้างความร่วมมือในการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาล
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปัญหาที่ต้องการทราบ
1. การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิ ก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน อยู่ในระดับใด
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีด้านใดบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาล
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีดาเนินการวิจัย
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้จัดทาได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ประชาชนทั้งชายและหญิงในเขตเทศบาลตาบล
อรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 29,874 คน
ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
N
N
=
1+N (e)2
n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e2
= ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5 %
N
= จานวนประชากรทั้งหมด
แทนค่าตามสูตรทาโรยามาเน่ ( Tara Yamane )
N
=
29,874
29,874
N
=
1+29,874 (0.0025)

=
=

29,874
74.69

400

ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่าง ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 400 คน
หมู่ที่
จานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1
2,966
40
2
2,989
40
3
2,987
40
4
2,973
40
5
2995
40
6
2,991
40
7
3,001
40
8
2,987
40
9
2,995
40
10
2,990
40
รวม
29,874
400
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2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับนี้
คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.79 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา
อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจ/ระดับปัจจัย (Rating Scale) ที่ส่งผล
ต่อผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งหมด 6 ด้าน
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
2. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
3. ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
5. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล
6..ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทั้งหมด 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับมาก
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับน้อย
1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
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และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กาหนดตามเกณฑ์ในการ
แปลความหมายตามแนวทางของเบสท์ (best) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนใน
เทศบาลตาบล อรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามออกหนังสือเพื่อลงพื้นที่
2. นาหนังสือส่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้จัดทาได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนั้นนามา
สู่การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละ % ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาข้อเฉลี่ย (X̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความ
คิดเห็นทั้งหมด 6 ด้าน
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เป็นความเรียงของแบบสอบถามปลายเปิดตอบวัตถุประสงค์
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ
การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1. ปั จ จัย ด้านคุณลั กษณะส่ ว นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาที่มาก
ที่สุด คือ ต่ากว่ามัธยมศึกษา ศาสนาพุทธ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 500110000 บาท
2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน ดังแผนภูมิเส้นต่อไปนี้ พบว่า
ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งหมด 6 ด้าน
3.86
3.84
3.82
3.8
3.78
3.76
3.74
3.72
3.7
3.68

3.85
3.80

3.79

3.76

3.76

3.74

ผลโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.85, S.D. = .76) รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น (x̄ = 3.80, S.D. = .80) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน (x̄ = 3.79, S.D. = .77)
ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ (x̄ = 3.76, S.D. = .79) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (x̄ = 3.76,
S.D. = .79) และด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล (x̄ = 3.74, S.D. = .77)
3. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
บริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบว่า
ในปัจจุบันการการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการคิดริเริ่ม ร่วมกาหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆอันมีผลกระทบถึงประชาชน
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ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนควรมีเป็นสิ่งแรกคือการมีส่วนร่วมเพราะถือ
ว่าเป็นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและมีความ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกันในการจัดทาบริการสาธารณะและสามารถนาพาหน่วยงานต่างๆ
หรือประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาล
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน พบว่า
จากผลของการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด้านการมีส่วนร่วมประเมินผลสะท้อนให้เห็นได้ว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะหากในอนาคตประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกได้ดารงตาแหน่งเป็ นผู้นา
ของเทศบาลซึ่งจาเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 6 ด้านที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถือเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่พึงมีหากประชากรบกพร่องเพียงด้านหนึ่งด้านใดอาจส่งผล
ให้เกิดปัญหาในการทางานหรืออยู่ร่วมกับผู้คนมากมายอาจทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
ได้ถ้ าหากขาดความร่ ว มมื อซึ่ง กัน และกั นนี่ก็ เป็น อีกสิ่ งหนึ่ งที่ผู้ วิจัย ได้เ ลื อกศึกษาวิจั ยเรื่ องนี้ ห าก
ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกให้มีการมีส่วนร่วมที่ดีและอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดถือผลของการ
วิจัยในครั้งนี้จะส่งผลให้ประชากรมีการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิษณุ หยกจินดา
(2557) ได้ให้แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการส่งเสริมชักนา การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการเรียนรู้ การเริ่มในการคิดและร่วมกาหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมแก้ไขและวางแผน
ปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริการสาธารณะ ตลอดจนมีอานาจในการ
ตัดสินใจในการกาหนดกิจกรรมและกาหนดแนวทางดาเนินกิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
หรือชุมชนด้วยความเต็มความสามารถของตน เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและ
ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตให้สังคมอันนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ดังนั้ น การศึ กษาวิจั ย เรื่ อง การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจั ดท าบริ การสาธารณะ
เทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมิได้มุ่งเน้นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือด้านใดด้าน
หนึ่งเป็นสาคัญ หากแต่เป็นการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตาบลอรัญญิก เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของประชาชนเทศบาลตาบลอรัญญิก จะเห็นได้จากผลของการวิจัยรายข้อของแต่ละ
ด้าน ที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิก ได้แสดงทัศนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
บริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
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ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดร่างทางานแผนและรองลงมาตามลาดับ คือ
ท่านมีส่วนร่วมในการนาแผนไปใช้ ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดของมณฑล จันทร์แจ่มใส
(2551) ได้ให้แนวคิดการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด
ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การบริหารจัดการดาเนินงานตามแผน
การเสียสละกาลัง แรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ กาลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่ การมีส่วน
ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการติดตาม การตรวจสอบและการดูแลรักษา
เพื่อให้กิจกรรมโครงการสาเร็จผลตามวัตถุประสงค์
ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกตในเรื่อง
นั้นๆและรองลงมาตามลาดับ คือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง
ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีตอนหนึ่งของ จีรนันท์ ฮังกาสี (2551) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมว่า คือกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานพัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม ใช้ความคิดสร้างสรรค์
และความชานาญของประชาชนแก้ไ ขปัญหาร่วมกัน การใช้วิทยาการที่ เหมาะสมให้การสนับสนุน
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการติดตาม การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้
กิจกรรมโครงการสาเร็จผลตามวัตถุประสงค์
ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการดาเนินการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อยและรองลงมาตามล าดับ คื อ ท่า นมีส่ ว นร่ว มในการดาเดิ นการเพื่อการดาเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนดอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งผลของงานวิจัยได้ส อดคล้ องกับแนวคิดของ วิ ปรีดา
เจษฎาวรางกุล (2550) ได้ให้แนวคิด การมีส่ว นร่ว มว่าเป็นกระบวนการให้ ประชาชนเข้ามามีส่ ว น
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชานาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในกาตัดสิ นใจ การดาเนินงานตามทางเลื อกที่ดีที่สุ ด
ตัดสินใจไว้แล้ว และ รองลงมาตามลาดับคือ ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการประเมินผลของ
การตัดสิ นใจซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีตอนหนึ่งของ ธนวัฒน์ คาภีลานนท์
(2550) ได้ ให้ แนวคิด รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มในการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ นใจ (Decision Making)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ การ
ร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้วต่อมาจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือก
กิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพื่อทา
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ความเข้ าใจโครงการอย่ างน้ อ ยในด้า นต่ างๆและรองลงมาตามล าดั บ คือ ท่ านมีส่ ว นร่ว มในการ
ประเมินผล ว่าผลการดาเนินการเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณานาเอามาตรการที่
เหมาะสมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนวัฒน์ คาภีลานนท์
(2550) ที่ให้แนวคิดไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการ
ตรวจสอบ การดาเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรั บตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ ประเมินผลงานขาดการมีส่วน
ร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทาไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่าง
ใด การดาเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากลาบาก
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านได้รับผลประโยชน์เพื่อทาให้เกิดความเชื่อถือใน
ระหว่างประชาชนและรัฐบาลของประเทศมากขึ้นซึ่งจะทาให้เกิดความร่วมมือในสาธารณชนดีขึ้น และ
รองลงมาตามลาดับ ท่านได้รับผลประโยชน์การพัฒนาทางเลือกที่ดีกว่าและใช้แนวคิดที่สร้างสรรค์กว่า
ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีตอนหนึ่งของเสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ (2557) ที่
ให้แนวคิดไว้ว่า การร่วมรับผลประโยชน์ องค์กรได้รับประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังนี้
1. การมีส่ว นร่ วมของบุ คคล ทาให้ องค์กรหรือหน่วยงานตระหนักในปัญหาของตนและ
ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนร่วมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. สมาชิกของสังคมหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีโอกาสใช้ ความสามารถของตนเองที่มี
อยู่ในรูปของความคิดและการตัดสินใจและการกระทาได้อย่างเต็มที่
3. เป็นการระดมทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชน
4. ทาให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของทาให้การพัฒนามีความมั่นคงถาวร
และยังยืน
5. เป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคลและเป็นพลังของชุมชนใน
การพึ่งตนเอง
6. เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
7. องค์กรและสังคมรับผิดชอบและมีอานาจสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
8. เป็ น การแสดงออกถึ ง ความเคารพนั บ ถื อ เชื่ อ ใจไว้ ใ จรั ก และศรั ท ธาเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของสมาชิกของชุมชนหรือสังคม
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
บริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบว่า
ในปัจจุบันการการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมกาหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆอันมีผลกระทบถึงประชาชน
ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนควรมีเป็นสิ่งแรกคือการมีส่วนร่วมเพราะถือ
ว่าเป็นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและมีความ
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ร่วมมือร่วมแร่งร่วมใจซึ่งกันและกันในการจัดทาบริการสาธารณะและสามารถนาพาหน่วยงานต่างๆ
หรือประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพนั้นจาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประชาชนเทศบาลตาบลอรัญญิก และที่สาคัญคือประชาชนเทศบาลตาบลอรัญญิก ที่
จะต้องพร้อมให้ความร่วมมือเพราะการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดประโยชน์ไปถึงการสร้าง
สังคมและประเทศที่ดีขึ้นกันเลยทีเดียว ดังแนวคิดทฤษฎีตอนหนึ่งของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554) มี
ความเห็นที่สอดคล้องกัน ว่า การมีส่ว นร่ว มว่าถือเป็น กระบวนการที่ รัฐบาลทาการส่งเสริม ซักนา
สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
และองค์การอาสาสมัครต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง
ร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กาหนดไว้ ซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับ
ประโยชน์เพื่อการผลิต การบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือ
การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในระดับต่างๆทางการจัดการบริการทางการเมืองเพื่อ
กาหนดความต้องการของชุมชนของตน การมีส่ วนร่ว มของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและ
โครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่จะแสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การจัดลาดับความสาคัญ การ
เข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อานาจในการตัดสินใจแก่
ประชาชนในชนบท และเป็ น กระบวนการกระทาที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้า มามีส่ วนในการ
กาหนดการเปลี่ยนแปลง เพื่อประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเอง ทั้งนี้
โดยมิใช่การกาหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก
การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะเทศบาลต าบล
อรั ญ ญิ ก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกจึ ง หวั ง อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลการวิ จั ย จะน ามาซึ่ ง แนวทางที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย หากวิจัยฉบับนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้วิจัยก็ขออภัยมา ณ
ที่นี้ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งออกเป็น 6 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาหรับผลรายข้อของแต่
ละด้าน พบว่า
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน รายข้อที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกแสดงความ
คิดเห็นว่าอยู่ในระดับที่มาก ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกส่วนใหญ่อยู่ในประเด็น มีส่วนร่วมในการ
จัดร่างทางานแผนชี้แจงแผนการจัดร่างทางานแผน จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านการ
มีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มากพอในการเป็นมีส่วนร่วม
2. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รายข้อที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกแสดง
ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับที่มาก ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิก ให้ความมีส่วนร่วมในการแสดง
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ความคิดเห็น อาจจะเป็นข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัย หรือข้อสันนิษฐาน ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญอีกส่ วนหนึ่ง
ของการมีส่วนร่วม
3. ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ รายข้อที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกแสดงความ
คิดเห็นว่าอยู่ในระดับที่น้อย ควรส่งเสริมและใส่ใจด้านนี้ให้มากเพราะประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิก
ขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานอยู่พอสมควร เราจึงควรที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่จะ
ดาเนินงานให้บรรลุล่วงและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ รายข้อที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกแสดงความคิดเห็น
ว่าอยู่ในระดับที่น้อย ควรส่งเสริมและใส่ใจด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกขาด
การไม่ค่อยกล้าตัดสิน ใจ ไม่เชื่อมั่นในความคิดของตนอยู่พอสมควร เราจึงควรส่งเสริมให้ประชาชน
กล้าที่จะตัดสินใจและกล้าที่จะเชื่อมั่นในความคิดของตนให้มากขึ้น
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล รายข้อที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิกแสดง
ความคิ ด เห็ น ว่ า อยู่ ใ นระดั บ ที่ ม าก ประชากรเทศบาลต าบลอรั ญ ญิ ก ให้ ค วามมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผล อาจจะเป็นการนาข้อมูลเหล่านั้นมาทาการตรวจสอบ เรียบเรียงหรือประมวลผลและ
การศึกษาทาการวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญอีกส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม
6. ด้านการมีส่ว นร่ว มในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน รายข้อที่ประชากรเทศบาลตาบล
อรัญญิกแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับที่มาก ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิก ได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน อาจจะเป็นผลประโยชน์ในการสร้างสังคมและประเทศที่ดีขึ้นกันเลยทีเดียวหรือผลประโยชน์
การพัฒนาทางเลือกที่ดีกว่าและใช้แนวคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญอีกส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม
ซึ่งผลรายข้อของแต่ละด้านที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิก ทาให้เห็นว่ามีเพียงสองด้าน
ที่มีการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยนั่นคือ ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการและด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ จึงเป็นสิ่งที่ประชากรเทศบาลตาบลอรัญญิก สะท้อนให้เห็นว่า ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ
ขาดความเข้าใจหลักการ/วัตถุประสงค์/เกณฑ์การดาเนินงานประกันคุณภาพและด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจขาดความเชื่อมันที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขาดการสร้างทางเลื อกเพื่อแก้ไขปัญหาและสิ่ง
นี้ก็ถือเป็นองค์กอบของการมีส่วนร่วมที่ควรมีจึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตซึ่งนั่นเป็นผลเสีย
อย่างมาก ส่วนอีกทั้ง 4 ด้านที่เหลือมีระดับความเห็นอยู่ในระดับที่มากถือว่าเป็นผลดีอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะเทศบาลตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 6 ด้าน ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพเพื่อทาให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตาบลอรัญญิกอย่างจริงจังอันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ที่สาคัญที่สุดคือ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาองค์กรและหน่อยงานให้บรรลุ
สาเร็จตามความมุ่งหมายได้ดี
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การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบล
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ และเพื่อนาเสนอรูปแบบการนาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัด
พิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane จานวน 400
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนตาบลหัวรอ ทั้งหมด 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านเงื่อนไขคุณธรรม รองลงมาตามลาดับ คือด้านการมีเหตุผล ด้านเงื่อนไข
ความรู้ ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และด้านความพอประมาณ ตามลาดับ
2. รูปแบบการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอใน
เมือง จังหวัดพิษณุโลกมีความคิดเห็นว่า รูปแบบในการน้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวิตของประชาชนนับว่าในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่กาลังหันมาให้ความสนใจและจับกระแส
การพัฒ นาที่เป็น ตัว ของตัวเองมากขึ้น ซึ่งแนวคิดการพัฒนาที่เป็นทางเลื อกและทางรอดใหม่ของ
สังคมไทยนี้ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชุมชนและภาครัฐตลอดจนภาคเอกชนได้น้อมนาแนวคิด
การพั ฒ นาเชิ ง ปรั ช ญาจากพระอัจ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ไปก าหนดเป็ น
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากห้วงของภาวะวิกฤต เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
ปรัชญาชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติงานของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึง

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1001

ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจของผู้คนให้
เกิดความสมดุลในทุกมิติ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
คาสาคัญ:
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตของประชาชน
ABSTRACT
This research is aimed at To study the level of applying the sufficiency
economy philosophy to use in the life of the people in Hua Ro Subdistrict And to
present the model of applying the concept of sufficiency economy philosophy to the
lives of people in the community of Hua Ro Sub-district, Mueang District, Phitsanulok
Province The sample group was determined by the size of 400 tables of Taro Yamane
finished tables. Data were collected by using questionnaires and analyzed for statistics
such as mean, standard deviation. The research found that
1. The level of the introduction of the sufficiency economy philosophy to be
used in the life of the people in the Hua Ro Sub-district community in all 5 aspects.
And considering each aspect The highest average Is the moral condition Followed by
the order Is the reason Knowledge conditions With good immunity And in terms of
moderation, respectively.
2 . The model of applying the sufficiency economy philosophy to use in the
life of the people in the community of Hua Ro Sub-district, Mueang District, Phitsanulok
Province, found that people in Hua Ro Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok
province have opinions that The model for bringing the philosophy of sufficiency
economy to be used in the lives of the people. Most people are turning their attention
and catching up with their own development. Which the new development and
survival concept of Thai society is the sufficiency economy philosophy Which the
community and the public sector, as well as the private sector, have adopted the
philosophical development concept from His Majesty the King. To define as a policy
for the development of the country in order to escape from the realm of crisis
Sufficiency economy is therefore a philosophy of guiding the existence and operation of
people at all levels, from family level to community level to state level. Both in the
development and administration of the country Especially the development of the objects
and the minds of people to create balance in all dimensions And live together happily.
Keywords:
Sufficiency Economy Philosophy, People's Living
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ความสาคัญของปัญหา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” แก่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ซึ่งมีสาระสาคัญว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้
ความรอบครอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่ างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้
มีความรอบรู้ ที่เหมาะสมดาเนิ นชีวิตด้วยความอดทน ความเพีย ร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ”(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2550.70-71)
นอกจากนี้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)ได้ ใ ช้
แนวคิดพื้น ฐานที่ยึ ดคนเป็ น ศูน ย์ กลางของการพัฒ นา และน้อมนาปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติในการบริหารและพัฒนา เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
(happiness society) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550. 73-75)
ตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสาคัญกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาชุมชนตามโครงการชุมชนพอเพียง ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนทาให้ชุมชนมี
การพัฒนาที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไป
พร้ อมกัน ด้ว ย และกาหนดยุ ทธศาสตร์ของการปรับโครงสร้างพัฒ นาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน
(Sustainable Rural and Urban Development) มีการเชื่อมโยงเกื้อกูลกันเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ของการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยให้ความสาคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและดูแลผู้ด้อยโอกาสประสานและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานสังคมภายใต้หลักการพัฒนาตามหลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงในสภาวะการเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจมีความไม่
แน่นอน เกิดการผันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้มี
การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมายึดแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้ พสกนิกรนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้มีการ
นาไปปฏิบัติทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และในการรบริหารประเทศของรัฐบาล จะเห็นได้จากการที่
หน่วยงานและองค์กรภาครัฐได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในชนบทที่ได้มีการ
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บริหารจัดการชุมชนในลักษณะตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาหนดให้เป็นชุมชนตัวอย่าง
และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานสาหรับประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการ
บริ ห ารจั ดการชุ ม ชนของตั ว เอง ตาบลหั ว รอ อ าเภอในเมื อ ง จั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลก ประกอบไปด้ ว ย
ประชาชนจานวนมากที่อาศัยอยู่ใน 12 ชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนประชาชนในทุกครัวเรือนจะมีอาชีพ
และรายได้ที่แตกต่างกันและด้วยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทาให้วิถีชีวิต หรือการดาเนิน
ชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงต้องดาเนินการด้านการบริห ารจัดการเศรษฐกิจชุมชนที่มีลั กษณะ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนย่อมจะประสบปัญหาทางการเงินใน
หลายด้าน เช่น ค่าครองชีพ การศึกษาบุตร ผ่อนบ้าน ผ่อนรถฯลฯ เนื่องจากมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ
กับ การใช้จ่ าย จากสภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้ระบบทุน นิยมส่ งผลให้ ค่า ใช่จ่า ยภาคครัว เรือนสู งขึ้ น
ในขณะที่รายรับเท่าเดิม ถึงแม้บางครัวเรือนจะหารายได้เสริมด้วยการค้าขายหรือหารายได้ต่างๆ แล้ว
ก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอในฐานะผู้ที่ผู้ ประกอบอาชีพรับราชการและประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
เอกชนถึงแม้จะได้รับการปรับเงินเดือนและโบนัส ก็ยังประสบปัญหาค่าใช้ จ่ายในครัวเรือนเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบหลายด้าน จาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือนมีภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวมา ทาให้มีความจาเป็นต้องหาเงิน
เพื่อมาแก้ไขภาวะหนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ใ นระบบ หรือหนี้นอกระบบโดยเฉพาะการกู้เงินนอก
ระบบ ถึงแม้จะมีภาวการณ์เสี ยดอกเบี้ยที่สู งถึงร้อยละ 10 ถึง 20 ก็ตาม เพราะความจาเป็นเพื่อ
นามาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ซึ่งทาให้เกิดภาวะหนี้สินผูกพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สภาพการณ์ดังกล่าว
ทาให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเห็นว่า
ถ้าปัญหานี้ ยังคงดาเนินอยู่และลุกลามต่อไป อาจจะส่งผลเสียต่อผลการปฏิบัติงานและการดาเนิน
ชีวิตประจาวันในอนาคตได้ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบลหัวรอ
อาเภอในเมือ ง จั ง หวัดพิษ ณุโ ลกลดลงทั้ งนี้เพราะประชาชนเหล่ านี้ ล้ ว นเป็ นทรัพ ยากรมนุษย์ที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษ ณุโลก และใช้ข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ในระดับนโยบายพร้อมนาผลการวิจัยเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
และนาผลการวิจัยครั้งนี้มาปรับทิศทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขตชุมชน
ตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเหล่ า นั้ น สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข ซึ่ ง จะเป็ น พลเมื อ งและ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
สืบไปอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาทั้งหมด 5 ด้าน อยู่ในระดับใด
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2. เพื่อนาเสนอรูปแบบการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อนาเสนอรูปแบบการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การน าแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จั งหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ คระผู้วิจัยได้ออกแบบการ
วิจัยเป็นการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณโดยมีขั้นตอน การดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ใ นการวิจั ย ได้แ ก่ ประชากรทั้ง ชายและหญิง ใน เขตชุ มชนตาบลหั ว รอ
อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 12 ชุมชน จานวน 17,472 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการ
กาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยจึง
เก็บจานวน 400 คน
สูตร 𝑛 =
เมื่อ

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (0.05)
แทนค่าในสูตร จะได้
17,472
𝑛=
2
1+17,472(0.05)
17,472

=
44.68
= 391.047 ≈ 400
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หมู่ที่
จานวนประชากร
หมู่1บ้านบางพยอม
2,654
หมู่2 บ้านบางพยอม
1,547
หมู่3 บ้านตาปะขาวหาย
1,236
หมู่4 บ้านตาปะขาว
1,526
หมู่5 บ้านคลอง
1,201
หมู่6 บ้านแสงดาว
1,403
หมู่7 บ้านเต็งหนาม
1,511
หมู่8 บ้านคุ้งหม้อ
1,040
หมู่9 บ้านสระโคล่
1,699
หมู่10 บ้านเต็งหนาม
1,012
หมู่11 บ้านเต็งสานัก
1,341
หมู่12 บ้านวังยาง
1,302
รวม
17,472
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กลุ่มตัวอย่าง
61
35
28
35
27
32
35
24
39
23
31
30
400

2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ดังนี้ คือ
1. ศึก ษาหลั กการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้ องกับ การน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอใน
เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้าง
เครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมการนา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอใน
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับนี้
คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.79 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
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3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตของประชาชน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น3ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน
ตอนที่ 2 การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชน
ประกอบด้วย ด้านความพอประมาณ ด้านการมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านเงื่อนไข
ความรู้และด้านเงื่อนไขคุณธรรม คณะผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น้อย
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ ยของคะแนน ผู้ วิจัยกาหนดเกณฑ์โ ดยแบ่งระดับคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนตั้งแต่
4.50–5.00
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนตั้งแต่
3.50-4.49
หมายถึง มาก
คะแนนตั้งแต่
2.50-3.49
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตั้งแต่
1.50-2.49
หมายถึง น้อย
คะแนนตั้งแต่
1.00-1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะ
นาไปสู่รูปแบบการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการวางแผนสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือ
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดและนาข้อมูลดังกล่าวไปเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหา
3. นาแบบสอบถามที่ได้มาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม
ความถูกต้อง ความชัดเจนของเนื้อหาและภาษาให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดที่กาหนด
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. นาหนังสือส่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหัวรอ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1007

3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนามาสู่
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับด้านความ
พอประมาณ ด้านการมีเหตุผ ล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านเงื่อนไขความรู้และด้านเงื่อนไข
คุณธรรม
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เป็นความเรียงของแบบสอบถามปลายเปิด
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ การสอบถาม
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 400 คน
ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับชั้นปี และรายได้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าส่วนใหญ่เพศหญิงมีจานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ
54.3 ช่วงอายุที่มีมากที่สุดคือ อายุระหว่าง 29 – 39 ปี จานวน 124 คน ระดับการศึกษาที่มีมากที่สุด
คือมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 อาชีพที่มีมากที่สุด คือ รับจ้าง จานวน
133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และรายได้ระหว่าง 6001-9000 บาท จานวน 101คน คิดเป็นร้อยละ 25.3
2. ผลการวิเคราะห์ การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชน ทั้งหมด 5 ด้าน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ พบว่า
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การน้ อ มนาแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการดาเนิ น ชี วิ ต
ทั้ ง 5 ด้ า น
4.4
4.2
4

4.19

4.13

4.11

4.11

3.8
3.6

3.59

3.4
3.2

ด้านเงื่อนไขคุณธรรม

ด้านการมีเหตุผล

ด้านเงื่อนไขความรู้

ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านความพอประมาณ

โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ (𝑥̅ = 4.02, S.D. = .72 ) และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านเงื่อนไขคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 4.19,
S.D. = .76) และรองลงมาตามลาดับ คือด้านการมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 4.13, S.D. = .74)
ด้านเงื่อนไขความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 4.11, S.D. = .73) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (𝑥̅ = 4.11, S.D. = .72) และด้านความพอประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 3.59 ,S.D. = .65)
3. รูปแบบการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีความคิดเห็นว่ า รูปแบบ
ในการน้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนนับว่าในปัจจุบัน
คนส่วนใหญ่กาลังหันมาให้ความสนใจและจับกระแสการพัฒนาที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ซึ่งแนวคิด
การพัฒนาที่เป็นทางเลือกและทางรอดใหม่ของสังคมไทยนี้ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ซึ่งชุมชน
และภาครัฐตลอดจนภาคเอกชนได้น้อมนาแนวคิดการพัฒนาเชิงปรัชญาจากพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปกาหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจาก
ห้ว งของภาวะวิกฤต เศรษฐกิจ พอเพียงจึงเป็นปรัช ญาชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติงานของ
ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจของผู้คนให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
อภิปรายผลการวิจัย
การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า
1. การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลของการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเงื่อนไขความรู้ และรองลงมาตามลาดับ
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คือ ด้านความพอประมาณ ด้านการมี ภูมิคุ้มกันในตัว ที่ดี ด้านเงื่อนไขคุณธรรม และด้านความมี
เหตุผล สะท้อนให้เห็นได้ว่าการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีการดาเนินชีวิต การงาน การ
บริหารจัดการ รวมถึง การกาหนดนโยบายด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นแนวทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังและ
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียรเพื่อการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคน สังคมและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว
กลุ่ม องค์กร ชุมชนและระดับสังคม ดังที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ร่วมกันประมวลและกลั่นกรอง พระราชดารัสของพระบาท
สมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ นาไป
เผยแพร่เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 ความว่า“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรั ชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดั บ ชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นา และบริ ห ารประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้ มี ความรอบรู้ ที่ เ หมาะสมดาเนิน ชี วิต ด้ ว ยความอดทน ความเพี ยร มีส ติ ปัญ ญาและความ
รอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
สรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิด หลักปฏิบัติพัฒนาตามหลักความจริงที่
เป็นกลางตามธรรมชาติ ได้แก่ หลักคิด หลักปฏิบัติที่ต้องคานึงถึงความจริงของความเป็นมนุษย์และสิ่ง
รอบๆ ตัวมนุษย์ ที่เรียกว่าธรรมชาติ การจะปฏิบัติตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักการ 3 ข้อ ที่เรียกว่า ความพอเพียง คือ ต้องมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบ
คุ้มครองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก มี วัตถุประสงค์ คือ ให้เกิด ให้มี
ความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางของสังคมโลก
ทั้งในด้านวัตถุ (เทคโนโลยี) สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากภายนอก ด้วยมาตรการและเงื่อนไข
ในการพัฒนาคนและสังคมใน 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม (จริยธรรม) ด้านความคิด (คุณธรรม) และ
ด้านความรู้ (ปัญญา) โดยกลุ่มเป้าหมายแรกที่ต้องเน้น คือ กลุ่มแกนนาของสังคม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ(ราชการ) นักทฤษฎี (นักวิชาการ) นักธุรกิจ เพราะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นผู้คิดนโยบาย คิดแผนพัฒนา
และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ส่วนกลุ่ม อื่นๆ คือ กลุ่มประชาชนจะเป็นกลุ่มรองหรือกลุ่ม
ตามการศึกษาการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากผลของการวิจัยข้างต้นก็สอดคล้องกับงานวิจัยและแนวคิดที่สาคัญ
ดังนี้
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ด้านความพอประมาณ ศึกษาวิจัยเรื่อ ง ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วน ใหญ่รู้จักและเคยได้ยินคาว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับที่ประชาชน รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การรู้จัก
ความพอดี การใช้ชีวิตบนทางสายกลาง แต่ ประเด็นที่ประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการใช้ ของฟุ่มเฟือยได้แต่ไม่รู้จักความพอดี ส่วนการรับรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่มี การรับรู้มานาน โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และวิทยุกระจายเสียงตามลาดับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548,
92-98) ทัศนีย์ ม่วงจินดา (2552, 84-89) ศึกษาวิจัย เรื่อง การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ใน การดาเนินชีวิตของข้าราชการกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ข้อมูล
ต่อ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อการนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม
รองลงมา คื อ ด้ า นความมี เ หตุ ผ ล ด้ า นเงื่ อ นไขความรู้ ด้ า นภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี และด้ า นความ
พอประมาณ ส่วนการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตที่อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านการปฏิบัติตนที่ดี ด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา
และด้านการเงิน ค่าใช้จ่าย ตามลาดับ ทัศนีย์ ม่วงจินดา (2552, 84-89)
ด้านความมีเหตุผล ศึกษาวิจัย เรื่อง การดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษากรณีบ้านบัวงาม ตาบลสีบัวทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษา พบว่า 1) วิถีการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแบบแผนในการดาเนินชีวิตประจาวัน ใช้ชีวิตแบบ
พอเพี ย ง ให้ เ วลาแก่ ค รอบครั ว ใช้ เ หตุ ผ ลในการด าเนิ น ชี วิ ต มี แ บบแ ผนการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมตามบรรพบุ รุษ วางแผนประกอบอาชีพหลักและเสริม วางแผนการผลิต เช่าที่ดินทา
การเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ มีแบบแผนการออม เพิ่มรายได้ โดยมีอาชีพเสริม พัฒนาอาชีพ รวมกลุ่ม
อาชีพ มีแบบแผนการดาเนินชีวิตด้านการใช้จ่าย โดยใช้เหตุผลในการใช้จ่าย วางแผนจัดสรรค่าใช้จ่าย
มีการ เลือกซื้อสินค้าตามความจาเป็น มีรายได้เพียงพอ แต่มีหนี้สินเพื่อปลูกสร้างบ้านและลงทุนใน
การ ประกอบอาชีพ กู้จากธนาคารหรือกลุ่มออมทรัพย์ ญาติหรือเพื่อนบ้าน มีการวางแผนการชาระ
หนี้ สามารถคืนตามเวลาที่กาหนดได้ 2) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การอบรมสั่งสอน ความสนิทสนมระหว่างเครือญาติ
นอกจากนั้น ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของหมู่บ้าน มี
กระบวนการก่อเกิดกลุ่ม ความเข้มแข็งของกลุ่ม มีความศรัทธาในตัวแกนนาหมู่บ้านและการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ 3) สาหรับปัญหาเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้ใหญ่บ้าน ขาดการส่งเสริม
ด้านการใช้สารชีวภาพ คนรุ่นใหม่ขาดการสืบทอดในการทากิจกรรมวิชญศากรณ์ วีระพันธ์ (2550,8187) ศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ชีวิตประจาวันของประชาชน ตาบล
คลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจาวัน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ความพอประมาณ และความมีเหตุผ ล ส่วนการ ประยุกต์ใช้ ใช้เงื่อนไขของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และ เงื่อนไขความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
เอื้องทิพย์ เกตุทราย (2551, 87-93)
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ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การบริโภคจะเน้นเพียงประการเดียวคือการบริโภคเพื่ออยู่
ส่วนทฤษฎีว่าด้วยอรรถประโยชน์ มองว่า ความพึงพอใจคื อความสามารถในการใช้สอยสิ่งที่นามา
บริ โ ภคให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการเกื้ อ กู ล ชี วิ ต และสติ ปั ญ ญา ส่ ว นทฤษฎี ก ารประหยั ด เน้ น การใช้
ทรั พยากรให้ เ กิ ดประโยชน์ อ ย่ า งคุ้ ม ค่า ให้ ม าก ที่ สุ ด ทั้ง นี้ เพื่ อ ลดการเบี ย ดเบี ยนสิ่ งอื่ น ๆ รวมทั้ ง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กุญแจที่จะไปสู่ความสาเร็จ โดยการใช้เวลาที่จะให้น้าหนักการมีความสุข
ตลอดเวลาภายใต้หลักเกณฑ์ของการไม่เบียดเบียนกัน โดยที่ทฤษฎีว่าด้วยการหาความสุขในชีวิตผ่าน
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยมีการเบียดเบียนกันน้ อยที่สุด (สมพร เทพ
สิทธา(2546,43-45) ในขณะที่ ป.อ.ปยุตฺโต(2546,79)ได้ สรุปแนวคิดเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ มีลักษณะเป็นสายกลาง อาจจะเรียกว่า เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฎิปทาที่ว่าเป็นสายกลางเป็น
มัชฌิมา คือ มีความพอดี พอประมาณ ได้ดุลยภาพ ความพอดี คือจุดที่คุณ ภาพชีวิตกับความพึงพอใจ
มาบรรจบกัน หมายความว่า การได้รับความพึงพอใจ ด้วยการตอบสนองความต้องการของคุณภาพ
ชีวิตตัวกาหนดเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธคือมัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค
หมายถึง ความพอดีให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความ พึงพอใจ ในขณะที่ มหาตมะคานธี กล่าว
ไว้ว่า โลกเรามีทรัพยากรเพียงพอสาหรับความต้องการของ มนุษย์ แต่มีไม่เพียงพอสาหรับความโลภ
ของมนุษย์ มนุษย์จึงเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่โดยไม่ตกเป็น ทาสของวัตถุนิยม และความเห็นแก่ตัว
จนเกินไปจะต้องคานึงถึงด้านจิตใจถึงประโยชน์ของผู้อื่นและ สังคมส่วนรวมด้วย เพื่อทุกฝ่ายจะอยู่
ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข เศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่อง ยิ่งมากยิ่งดี (the economices of more and
more) จะต้องเปลี่ย นเป็น เศรษฐศาสตร์ของความพอดี (the economics of enough) ซึ่งตรงกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาในเรื่อง มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความ พอเหมาะพอดี
พร้อมกันนั้น อีเอฟ ชูมาคเกอร์ (E.F. Schumacher อ้างถึงใน สมพร เทพสิทธา,2546,48) ได้เสนอ
ความคิดทางเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ซึ่งต่อต้านเศรษฐศาสตร์แบบวัตถุนิยม กล่าวถึงสั มมาอาชีวะ เป็น
ธรรมข้อหนึ่งในมรรคมีองค์แปดของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์แนวพุทธ นั กเศรษฐศาสตร์ สมัยใหม่
ส่งเสริ มให้มนุ ษย์ มีมาตรฐานการครองชีพที่สูง โดยวัดจากจานวนการบริโภคและถือว่า ผู้ บริโ ภค
จานวนมากจะอยู่ดีกินดีกว่าผู้บริโภคจานวนน้อย แต่นักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีความเห็นว่า การ
บริโภคเป็นเพียงมรรคหรือหนทางที่จะนามาซึ่งความอยู่ดีกินดี ดังนั้น จุดมุ่งหมายน่าจะอยู่ที่การทาให้
การกินอยู่ดีมากที่สุดโดยการบริโภคน้อยที่สุด หัวใจ ของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ ความเรียบง่าย
อหิงสาธรรมและทางสายกลาง พัฒน์ สุจานงค์ (2524,75) ให้ทรรศนะว่าแนวทางในการดาเนินชีวิต
ประกอบด้วย
1. การช่วยเหลือตนเอง วิธีที่ดีที่สุดคื อการช่วยให้คนมีขีดความสามารถในการช่วยตนเอง
โดย ไม่ต้องคอยให้คนอื่นมาช่วยเหลือตลอดไป
2. การร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับประชาชน เป็นการประสานสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย
เพื่อให้ เกิดพลังเสริมหนุนซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาที่ได้ผลดีที่สุดและถาวรที่สุด การที่จะให้ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด เป็นผู้ดาเนินการฝ่ายเดียว นอกจากจะไม่ประสบความสาเร็จหรือล่าช้าแล้วยังอาจนาไปสู่
การขยาย ช่องว่างและความขัดแย้ง
3. ความคิดริเริ่มของคน การที่คนจะสามารถช่วยตัวเองได้จะต้องมีความคิด ทัศนะและ
ศรัทธา ต่อการพัฒนาไปในแง่บวกจนสามารถแสดงความคิดริเริ่มการพัฒนาด้วยตนเอง การริเริ่มจาก
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ภายนอก จะไม่ค่อยตรงกับความต้องการและปัญหาของชุมชน ไม่ได้รับการยอมรับ หากคนลังเลที่จะ
ออก ความคิดริเริ่มจะต้องกระตุ้นเตือนให้เกิดความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ตนเอง ด้วยวิธีการตั้งปัญหาถาม บรรยายนาสาธิต ทัศนศึกษา แต่ต้องระวังอย่าให้เป็นการบังคับ
4. ความสมดุ ล ในการพั ฒ นา ได้แ ก่ การพัฒ นาด้ านรูป ธรรมและนามธรรมจะต้ องได้
สัดส่วน กัน เพราะงานพัฒนามิได้มุ่งขจัดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มุ่งทาในทุกๆ ด้านไป
พร้อมกัน
นอกจากนั้นมนุษย์ปกตินั้นมีความงอกงาม หรือมีวัฒนธรรมอันหมายถึงการเรียนรู้ สะสม
ความรู้ และถ่ายทอดความรู้ได้ในรูปแบบของการปฏิบัติ หรือเป็นพฤติกรรมชุมชนหรือเรียกว่าวิถีชีวิต
ของชุมชน ได้แก่ การยืนสองขา การเดิน การพูด การกิน การคิด การอยู่อาศัย การทามาหากิน การ
ปฏิบั ติตามธรรมเนี ย มประเพณี การนับถื อศาสนา การปกครอง ซึ่งการปฏิบัติห รือวิถีชีวิตนั้นจะ
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชุมชน หรือสังคม ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ การเลือกสรร กลั่นกรอง
ทดลอง ใช้แ ละถ่า ยทอดสื บ ทอดต่ อกั นมา และในวิ ถีชี วิต ทั้ง มวลของมนุ ษย์ ปกตินั้ น มีวิ ถีชี วิต ที่ มี
ความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคม คือ วิถีชีวิต ด้านการผลิตซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ที่เป็นพื้นฐาน ของทุกสังคมที่จะต้องกระทาเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย 4 ในการดาเนินชีวิต (ประเวศ วะสี
,2542,9)
2. ข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่รูปแบบในการน้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีความคิดเห็นว่า แนวทาง
ในการน้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนนับว่าในปัจจุบัน
ประเทศไทยกาลังหันมาให้ความสนใจและจับกระแสการพัฒนาที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ซึ่งแนวคิด
การพัฒนาที่เป็นทางเลือกและทางรอดใหม่ของสังคมไทยนี้ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชุมชน
และภาครัฐตลอดจนภาคเอกชนได้น้อมนาแนวคิดการพัฒนาเชิงปรัชญาจากพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปกาหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจาก
ห้วงของภาวะวิกฤต เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติงานของประชา
ชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง จึงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวั งอย่างยิ่ง ในการนาวิธีการต่างๆมาใช้ในการวางแผน
และดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สมพร เทพสิทธา, 2548, 7) ดังนั้น
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมรับมือในอนาคตอย่างรอบด้าน ประชาชนในชุมชนจะนาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ดาเนินชีวิต ย่อมจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะต้องศึกษาวิจัย
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ในเชิงลึกและกว้าง เพื่อน าไปสู่การพัฒนา ชุมชนในปัจจุบันและอนาคตให้ มีความยั่งยืนตลอดไป
ตลอดจนการกากับดูแลคุณภาพ ที่จะต้องมุ่งเน้นความร่วมมือ เพื่อให้สอดคล้องและผสมผสานกับการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศที่สามารถส่งออกองค์ความรู้ในรูปแบบนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ได้
การศึ ก ษาการดาเนิ น ชีวิ ต ของประชาชนในชุม ชนต าบลหั ว รอ อ าเภอในเมื อ ง จัง หวั ด พิษ ณุ โ ลก
คณะผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการวิจัยจะนามาซึ่งแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็
น้อย หากวิจัยฉบับนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ
อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับผลรายข้อของแต่ละด้าน
พบว่า
1. ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตบริการของชุมชนควรจัดบริการวิชาการแก่
ชุมชนในเรื่องการทาบัญชีการออม และให้ความรู้ด้านแนวทางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออบายมุข
โดยเฉพาะเอย่างในกลุ่มเยาวชน และวัยทางาน เนื่องจากประเด็นเหล่านี้ประชาชนยังมีการนาไป
ปฏิบัติค่อนข้างต่า
2. ผู้นาชุมชนจ าเป็น ต้องจัดอบรมให้ ประชาชนพัฒนารูปแบบการนาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ย งไปปฏิบั ติอย่ างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างและไม่ไ ด้
ประกอบอาชีพ
3. จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาแนวทางการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรแสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดารงชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลหัวรอ อาเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษา
รูปแบบและวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน จะได้นาไปสู่รูปแบบและ
แนวทางที่เหมาะสมในการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และศึกษาข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตการทางานเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วย
ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yama ทีจ่ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนามา
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความภูมิใจในองค์การ รองลงมาคือ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยใน
การทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในองค์การ สมดุลของชี วิตในการทางาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ และ
รายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ตามลาดับ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อองค์การ รองลงมาคือ การยอมรับองค์การ ความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ ความต้องการ
อย่างเด็ดเดียวที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์ และการการมีส่วนร่วมในองค์การ ตามลาดับ
2. ข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานเทศบาลตาบล
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ต้องการให้ฝ่ายบริหาร มีการจัดอบรมและจัดการสอนเกี่ยวกับ
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การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านความคิด การมองการไกล และสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นาและ
พัฒนาองค์การสู่ทิศทางที่ดี
คาสาคัญ:
คุณภาพชีวิตในการทางาน บุคลากร ความผูกพันต่อองค์การ
ABSTRACT
This research is aimed at To study the level of quality of work life of personnel
affecting organizational commitment And study the recommendations that will lead
to ways to enhance the quality of work life of Phlai Chumphon Subdistrict Municipality
Phitsanulok Province The sample group was determined by the size of the Taro Yama
finished table of 4 0 0 people. Data were collected by using questionnaires and
analyzed for statistics such as mean, standard deviation. The research found that
1. The level of quality of work life of personnel affecting organizational
commitment: a case study of Phlai Chumphon Subdistrict Municipality Phitsanulok
province found that
The overall quality of work life of personnel in the medium level When
considering each aspect The highest mean value is organizational pride, followed by a
safe working environment. Relationship with colleagues Employee Development
Equality and justice in the organization Work life balance Progress and career security
And income and fair compensation, respectively
The overall organizational commitment of the personnel is at a high level.
When considering each aspect The highest mean value is loyalty to the organization,
followed by the acceptance of the organization. Willingness to fully devote to work
for the organization Using the ability for the organization The only need to become a
member of the organization. Confidence and acceptance of goals and values And
participation in the organization, respectively
2. Suggestions that will lead to ways to enhance the quality of work life of
Phlai Chumphon Subdistrict Municipality Phitsanulok province found that the
management needed There are training and teaching management about operations.
To increase skills in thinking, looking at far, and building capacity for leadership And
develop the organization to a good direction
Keywords:
Quality of Work Life, Personnel, Organizational Commitment
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ความสาคัญของปัญหา
ตามที่เราทราบว่ามนุษย์เป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่เหมาะสมและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มีความสาคัญต่อความอยู่รอดของบุคลากร
และองค์การ ที่เป็นตัวชี้วัดเพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การและยังสามารถแสดงถึงแนวโน้มใน
ความตั้งใจของบุ คลากรที่จ ะยั งคงอยู่และลาออกจากองค์การได้ ซึ่งองค์การที่มีส ภาพเอื้ อให้ เกิด
คุณภาพชีวิตในการทางานย่อมให้ผลผลิตขององค์การทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นการสร้าง
ความผูกพันให้กับบุคลากรภายในองค์การจึงเป็นวิธีการสาคัญสาหรับผู้บริหารที่จะสามารถส่งผลให้
บุคลากรมีความจงรักภักดีและสร้างแรงจูงใจให้กับองค์การได้นานเพราะความผูกพันต่อองค์การเป็น
สิ่งสาคัญด้านความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อให้บุคลากรมีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การความผูกพันขององค์การทาให้สมาชิกเกิดความเต็มใจในการทางาน
เพื่อผลประโยชน์ขององค์การเพื่อสร้างความยึดมั่นการยอมรับและค่านิยมตลอดจนถึงวัตถุประสงค์
ขององค์การและมีความปรารถนา ที่จะให้สมาชิกขององค์การคงอยู่ต่อไป จึงกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิต
ในการทางานนับว่าเป็นประเด็นที่สาคัญของเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิ ษณุโลก ควรมีการ
เสริมสร้างชีวิตในการทางานด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้บุคลากรมีความสุขในด้านการทางาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตในการทางานดีขึ้นหรือต่าลง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องสารวจ
และแก้ไข เพื่อต้องการเห็นบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตให้ดี ขึ้น นอกจากนี้คุณภาพชีวิตในการทางาน
และความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อความสาเร็จต่องานที่ทา สมภพ (2537: 29) ได้กล่าวไว้ว่าบุคลากร
ที่มีความผูกพันต่อองค์การจะไม่ลาออกจากองค์การและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมี
ความพยายามตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการดาเนินงานเพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จแต่ในทาง
กลับกันถ้าบุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์การก็จะทางานเพียงเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเท่านั้นโดยที่
ไม่มีความตั้งใจหรือไม่ใช่ความพยายามในการทางานเนื่องจากงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบจะทา
ให้ประสิทธิภาพขององค์การลดลง ฉะนั้น การสร้ างความผูกพันจึงมีความจาเป็นต่อบุคลากรในการ
เกิดความรู้สึก การเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมมากขึ้น จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตในการทางานกับ
ความผูกพันในองค์การล้วนมีผลต่อความสาเร็จของงานในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาว่าบุคลากร
เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลกมีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันต่อ
องค์การเป็นอย่างไรและเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลพลาย
ชุมพล จังหวัดพิษณุโลก คุณภาพชีวิตในการทางานต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและ งานที่ปฏิบั ติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ งานได้ใช้และ
พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และรวมถึ ง การมี โ อกาสได้ ท างานที่ ต นยอมรั บ ว่ า ส าคั ญ และมี
ความหมาย นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
ก้าวหน้ า และมีความมั่น คงในอาชีพ ตลอดจนเป็น ที่ยอมรั บทั้งของเพื่อนร่ว มงานและสมาชิกใน
ครอบครัวของตน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงโอกาสที่เท่า
เทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม การสร้างคุณภาพชีวิตการทางานเป็น
สิ่งจาเป็นและมีความสาคัญมากเพราะส่งผลต่อการทางาน นาไปสู่ประสิทธิภาพของงาน ซึ่งก็คือการ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ หากองค์การทุกองค์การคานึงถึงการสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีแล้ว
บุคคลที่ใช้ชีวิตการทางานอยู่กับสิ่งที่ตนพอใจ ทาให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทางานดี
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ไปด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละองค์การต้องศึกษาและหาหนทางให้สอดคล้องกับความต้องการระหว่าง
องค์การและพนักงาน เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายสูงสุดและมีประสิทธิภาพ
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ นามาซึ่งภาระงาน
และความตึงเครียด ส่งผลกระทบต่อการลาออกของบุคลากรของเทศบาลตาบลพลายชุมพล เพื่อเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดาเนินงานของผู้บริหารเพื่อพัฒ นาบุคลากรและด้านการ
ดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับทัศนคติสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรกับองค์การของเทศบาลตาบลพลายชุมพล ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุม
พล จังหวัดพิษณุโลก และประโยชน์ในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ เพื่อคุณภาพชีวิตในการทางานจะทาให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร เกิด
วัฒนธรรมองค์กร เกิดขวัญกาลังใจ และเกิดผลดีในทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อ มในการทางานภายใน
องค์กร โดยผู้สามารถสรุปประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานได้ คือช่วยเพิ่มความพึง
พอใจในการทางาน อย่างน้อยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง ประสิทธิภาพในการทางาน
เพิ่มขึ้น จากการที่พนั กงานมีส่ ว นร่ ว มและสนใจงานมากขึ้น ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความ
เจ็บป่วยจากการทางานอัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้น เพี่อทาให้บุคลากรรู้สึกสนใจงาน
มากขึ้น ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เคารพในสิทธิของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลดี
ในทางจิตวิทยาสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางานภายในองค์กรและความก้าวหน้าในด้านการทางานของ
บุคลากร
จากบริบ ทข้างต้น ผู้วิจั ยเห็ นได้ว่ าคุณภาพชีวิตการทางานเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลพลายชุมพล ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสาคัญ เพราะบุคลากรของ
เทศบาลตาบลพลายชุมพล เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดที่จะต้องได้รับการบริหารและใช้
อย่างมีคุณค่าเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด หากบุคลากรสานักงานเทศบาลตาบลพลายชุมพล มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีย่อมส่งผลต่อการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายของสานักงานเทศบาลตาบลพลายชุมพล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิต
ในการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลพลายชุมพล เพื่อจะได้นามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานสังกัดเทศบาลตาบลพลายชุมพล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มี
โอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่ว มงานและสมาชิกใน
ครอบครัวของตน รวมทั้งโอกาสในการปฏิบัติงานที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มี
เสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองด้วยกฎหมายและเพื่อกฎระเบียบในการอยู่
ร่วมกันในการปฏิบัติขององค์การ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับใด
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2. ข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การกรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน
เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครือ่ งมือที่ใช่ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการการศึกษาวิจัยนี้เป็นบุคลากรทั้งหมดในเทศบาลตาบลพลายชุมพล
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้ว ยข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตาบลพลายชุมพล พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา จานวนทั้งสิ้น3,567คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาดด้วยตาราง
สาเร็จรูปของ Taro Yama ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % ในการ
วิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสม คือ 400 คน
ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้ วิจั ย ได้ก าหนดขนาดของกลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใช้ใ นการวิจั ย ข้า ราชการ พนั กงานของ
เทศบาลตาบลพลายชุมพละกาหนดจานวนตัวอย่างด้วยสูตรการ คานวณของ Taro Yamane
𝑛
สูตร
𝑛=
1+𝑁(𝑒)2
เมื่อ n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร (3,567คน)
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนด ( 0.05 )
แทนค่าในสูตร จะได้
3,567
1 + 3,567(0.05)2
3,567
=
8.9175

𝑛=

จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย เท่ากับ 400 คน
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จานวนบุคลากรโดยแบ่งออกเป็น
ตาแหน่งดังนี้
นายกเทศมนตรี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภาเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
รวม

รวมพนักงานแต่ละ
ตาแหน่ง
1
12
412
315
416
229
618
561
501
502
3,567

กลุ่มตัวอย่าง
1
4
43
38
45
29
66
60
58
56
400

2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิต
ในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุม
พล จังหวัดพิษณุโลก
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับนี้
คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับ อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.86 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนใน
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การสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
ทฤษฏีและงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องและนามาประยุ กต์เป็นลั กษณะข้อคาถามในแบบสอบถามเพื่อให้
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบเลื อ กตอบ เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในการท างาน
ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส รายได้ ประเภทบุค ลากร และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 เป็นมาตรวัดและให้คะแนนแบบ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางาน 8 ด้าน เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของพนักงาน เทศบาลตาบล
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1. ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยในการทางาน 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 4. ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในอาชีพ 5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 6. ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องค์การ 7. ด้านความสมดุลของชีวิตในการทางาน และ 8. ด้านความภูมิใจในองค์การ ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) ได้ดังนี้
ระดับคุณภาพชีวิต
ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
น้อยที่สุด
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
น้อย
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
มาก
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
มากที่สุด
ส่วนที่3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เป็นแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตาม
แนวของลิเกิร์ต (Likert) ได้ดังนี้
ระดับความผูกพัน
ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
น้อยที่สุด
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
น้อย
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
มาก
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
มากที่สุด
โดยใช้เกณฑ์วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.80
แปลความว่า
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
1.81-2.60
แปลความว่า
มีความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย
2.61-3.40
แปลความว่า
มีความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
3.41-4.20
แปลความว่า
มีความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
แปลความว่า
มีความคิดเห็นมากที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. นาหนังสือส่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลพลายชุมพล
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
2. ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลต่างๆ
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
เมื่อ

x
∑𝑋

N

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ คณะผู้ วิจัยได้ส รุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ การ
สอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน
400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 ช่ วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 50.2 ส่วนใหญ่อยู่ใน ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.7 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 67.3 รายได้ที่มีจานวนมากที่สุด 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.8 ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.3
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การกรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โดย
ภาพรวมปรากฏดังตารางที่ 1
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ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผล ลาดับที่
̅
𝒙
1. รายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
3.19
0.65 ปานกลาง
(8)
2. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
3.53
0.87
มาก
(2)
3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
3.40
0.63 ปานกลาง
(4)
4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
3.24
0.69 ปานกลาง
(7)
5. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
3.42
0.67
มาก
(3)
6. ความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ
3.39
0.64 ปานกลาง
(5)
7. สมดุลของชีวิตในการทางาน
3.31
0.59 ปานกลาง
(6)
8. ความภูมิใจในองค์การ
3.57
0.68
มาก
(1)
รวม
3.38
0.68 ปานกลาง
จากตารางที่ 1 บุคลากรมีความคิดเห็ นของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.38 (S.D. = 0.679) โดยที่ค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ความภูมิใจในองค์การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (S.D.= 0.684)อยู่ในระดับ มาก
รองลงมาได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ย 3.53
( S.D. = 0.873) ตามลาดับ
ความผู กพันต่อองค์การของบุคลากร เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โดย
ภาพรวม ปรากฏดังตารางที่ 2
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ระดับความคิดเห็น
เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
S.D. แปลผล
ลาดับที่
̅
𝒙
1. ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
มาก
(6)
ขององค์การ
3.57 0.60
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่
มาก
(3)
เพื่อองค์การ
3.61 0.65
3. การมีส่วนร่วมในองค์การ
(7)
3.56 0.63 มาก
4. การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ
(4)
3.61 0.56 มาก
5. การยอมรับองค์การ
3.64 0.62 มาก
(2)
6.ความจงรักภักดีต่อองค์การ
3.67 0.63 มาก
(1)
7.ความต้องการอย่างเด็ดเดียวที่จะเป็นสมาชิกของ
มาก
(5)
องค์การต่อไป
3.57 0.67
รวม
3.60 0.61 มาก
จากตารางที่ 2 บุคลากรมีความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดั บมาก โดยพิ จารณาค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากั บ 3.60 (S.D. = 0.614) ด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แก่ ความ
จงรั กภั กดี ต่ อองค์ การ ในระดั บมาก เป็ นอั นดั บที่ 1 มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.67 (S.D. = 0.629)
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รองลงมาได้แก่ การยอมรับองค์การอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
(S.D. = 0.620 ) ตามลาดับ
3. แบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
การทางานเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
1. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
บุคลากรเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลกบางท่านไม่สามารถร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมงานได้ เนื่องจากอายุและวุฒิภาวะที่แตกต่างกันการต่างความคิดและการเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานไม่ได้ ในบางท่านชอบอยู่แบบอิสระไม่ชอบการมีส่วนร่วมจึงเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเรื่องการ
สื่อสารกันในเรื่องงาน ทาให้งานสาเร็จช้าลง
2. ความยุติธรรมในด้านการปฏิบัติงาน
พนักงานบางคนเข้างานสายแต่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการมากกว่าพนักงานที่ตรงต่อ
เวลาจึงอยากให้ทางสานักงานช่วยพิจารณาด้านความยุติธรรมต่อบุคลากรในองค์การเพื่อความเสมอ
ภาคกันในการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
อยากให้ฝ่ายบริหารมีการจัดอบรมและจัดการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางด้านความคิด การมองการไกล และสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นาและพัฒนาองค์การสู่ทิศทางที่ดี
4. ด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอ
เพิ่มสื่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และทันสมัยไม่ว่าจะเป็นด้านทะเบียนด้านการส่งงานหรือการสมัครงานและการทางานทางสื่ออิเล็กทอนิกส์
อยากให้มีเพิ่มมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
คุณ ภาพชีวิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารกรณี ศึ ก ษา
เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การกรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความภูมิใจในองค์การ รองลงมาคือ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยใน
การทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในองค์การ สมดุลของชีวิตในการทางาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ และ
รายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ตามลาดับ ซึ่งจากผลของการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสรรค์ ริเริ่มผลของงานให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ดัง
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1986 อ้างใน สมยศ นาวีการ, 2540:148-150) ทฤษฎีแรงจูงใจของ
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Frederick Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory) ซึ่งสรุปว่า
มีปัจจัยสาคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบใน งานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ
1.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง
เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบั ติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคล
ได้ด้วยกัน
1.2 ความสาเร็จในการทางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคล สามารถทางานได้เสร็จ
สิ้นและประสบความสาเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสาเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปราบปลื้มในผลสาเร็จของงานนั้นๆ
ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเป็นปัจจัยที่
จูงใจทาให้คนชอบและรักงานทาให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีดังนี้
1. ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้
เสร็จสิ้นและประสบความสาเร็จอย่างดีมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหา
ที่เกิดขึ้นครั้นผลงานสาเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลื้มใจในผลสาเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง
2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการได้รับการยอมรับนับถือไม่
ว่าจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานจากผู้มาขอคาปรึกษาหรือจากบุคคลภายในหน่วยงาน การยอมรับ
นับถือนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดีการให้กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่
ทาให้มีการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสาเร็จการยอมรับนับถือ
จะแฝงอยู่กับความสาเร็จในงานด้วย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ (Work Itself) หมายถึง งานที่สนใจงานที่ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือทาหรือเป็นงานที่มีลักษณะทาตั้งแต่ต้นจนจบโดยลาพังผู้เดียว
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจหรือคุมงานอย่าง
ใกล้ชิด
5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึงได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของ
บุคคลในองค์การมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อองค์การ รองลงมาคือ การยอมรับองค์การ ความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ ความต้องการ
อย่างเด็ดเดียวที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์ และการการมีส่วนร่วมในองค์การ ตามลาดับ ซึ่งจากผลของการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรถือเป็นส่วนสาคัญยิ่งต่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังแนวคิด
ของ บาชานัน (Buchnan,อ้างอิงใน จิราภรณ์ น้อยนคร,2551:33) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การมี
ความสาคัญยิ่งสาหรับองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใด เพราะความผูกพันเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
จินตนาการของมนุษย์กับจุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ
รวมทั้งช่วยลดการควบคุมจากภายนอกอีกด้วย โดยอธิบายได้ ด้วยดังนี้
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1. สามารถทานายอัตราการเข้าออกของสมาชิกในองค์การได้ดี กว่าความพอใจในงาน
2. เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรทางานในองค์การได้ดี เนื่องจากความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของขององค์การนั้นเอง
3. เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุ คคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ
4. บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากในการทางานกับ
องค์การ
5. ความผูกพันต่อองค์การ ช่วยขจัดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจาก สมาชิกใน
องค์การที่มีความรักความผูกพันต่อองค์การของตัวเองมาก
6. ความผู กพัน ต่อองค์การเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี ถึงความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผ ลของ
องค์การ คือ มีความผูกพันต่อองค์การสูง เพื่อที่จะทางานด้วยความเต็มใจและตั้งใจทางานอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน
เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
1) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัด
พิษณุโลก บางท่านไม่สามารถร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นทีมงานได้ เนื่องจากอายุและวุฒิภาวะที่
แตกต่างกัน การต่างความคิดและการเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ในบางท่านชอบอยู่แบบอิสระไม่ชอบ
การมีส่วนร่วม จึงเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เรื่องการสื่อสารกันในเรื่องงานทาให้งานสาเร็จช้าลง
2) ความยุติธรรมในด้านการปฏิบัติงาน พนักงานบางคนเข้างานสายแต่ได้รับเงินเดือน
และสวั ส ดิ การมากกว่ าพนั ก งานที่ต รงต่อ เวลาจึง อยากให้ ทางส านัก งานช่ ว ยพิจ ารณาด้า นความ
ยุติธรรมต่อบุคลากรในองค์การเพื่อความเสมอภาคกันในการปฏิบัติงาน
3) การพัฒนาศักยภาพพนักงาน อยากให้ฝ่ายบริหารมีการจัดอบรมและจัดการสอน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านความคิดการมองการไกลและสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นา
และพัฒนาองค์การสู่ทิศทางที่ดี
4) ด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ พี ย งพอเพิ่ ม สื่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ เ พี ย งพอต่ อ บุ ค ลากรในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยไม่ว่าจะเป็นด้านทะเบียนด้านการส่งงานหรือการ
สมัครงานและการทางานทางสื่ออิเล็กทอนิกส์อยากให้มีเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
1. เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ควรพิจารณาข้อเสนอแนะในเรื่องการ
พิจารณาเลื่อนขั้นของบุคลากรด้วยความยุติธรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและเกิดความผูกพันต่อองค์การต่อไป
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2. เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลกควรพิจารณาข้อเสนอแนะในด้านการเพิ่ม
สวัสดิการเพิ่มขึ้นและในด้านค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันเพื่อให้เพียงพอกับสภาวะค่าครองชีพในสูงในปัจจุบัน
เพื่อให้บุคลากรมีกาลังใจในการทางาน
3. เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลกควรพิจารณาข้อเสนอแนะในด้านความ
ชัดเจนมีการระบุขอบเขตอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสมารถทางานได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีผลงานให้
เห็นชัดและมีความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
4. เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโ ลก ควรพิจารณาข้อเสนอแนะในด้านการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสมารถ การมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถสติปัญญา
ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ความรู้และมีโอกาสการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อทาประโยชน์ให้แก่องค์การต่อไป
5. เทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ควรพิจารณาข้อเสนอแนะในด้านการจัดให้
มีเครื่องใช้สานักงานให้เพียงพอต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพ
6. สานักงานเทศบาลตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ควรพิจารณาข้อเสนอแนะในด้าน
การจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายระหว่างพักกลางวันและมีเครื่องออกกาลังกายไว้ในที่สานักงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สานั กงานสั งกัดอื่น ๆ ว่ามีรู ป แบบแตกต่างกันหรือไม่และมีลั กษณะเดียวกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างระบบการจัดการและการวางแผนที่เหมาะสมแก่องค์การต่อไป
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดสานักงาน
ภาครัฐ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ก และ
ระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 6 คณะ
และ 1 วิทยาลัย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในงานวิจัยคณะละ50 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน กาหนด
จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งกาหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95
และค่าความคลาดเคลื่ อนหรื อผิ ดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดั บนัยส าคัญ 0.05
วิเคราะห์ผลโดยการใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ และหาค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมาก จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมามีความรู้ระดั บ
ปานกลาง จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 และผู้ที่มีความรู้ ระดับน้อย จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 ตามลาดับ และในส่วนที่เป็นพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ตอบแบบสอบถามมี 2 ด้าน ได้แก่
การเข้าอีเมลผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอีเมล และการใช้คาพูดที่ไม่สุภาพหรือในทางที่
หมิ่นประมาทผู้อื่นทางโปรแกรม
คาสาคัญ:
สื่อออนไลน์ พฤติกรรม การกระทาผิด
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ABSTRACT
This Research aims to study of risky behavior of using online media and
knowledge level about offense on the computer crime act Of first-year students
Pibulsongkram Rajabhat University. The sample group is first-year students. Using
questionnaires as a research tool in each group of 50 people. total 350 people.
Determine the samples group from the formula of Taro Yamane. Determine the
confidence level equal to 95 percent. And the tolerance or error that is not more
acceptable than 5 percent Or at a significant level of 0.05 And analyze the results by
using statistical processing programs. And the frequency and percentage. The research
found that Most students are at a very knowledge level. 188 people, 53.7 percent.
Followed by those with moderate knowledge 138 people, 39.4 percent. And have a
low level of knowledge 24 people, 6.3 percent. And part of the risk behavior of the
respondents, there are 2 section is Accessing other owner email Without the permission
of the email owner and Using impolite word and defamatory in other programs.
Keywords:
Online Media, Behavior, Offence
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กระจายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วโลก ง่ายต่อการเข้า
ใช้งาน มีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารมากกว่าในสมัยอดีต ซึ่งการที่ง่ายต่อการเข้าถึงนั้นก็
ส่ งผลกระทบในด้า นลบหรื อ เป็ น ภัยต่อ การใช้เ ครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ เป็น อย่า งมาก โดยเฉพาะ
โปรแกรม Facebook ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คนจานวนมากนิยมใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ รูปภาพ
หรือส่งไฟล์ต่างๆ อ้างอิงจาก เว็บไซต์ไลน์ทูเดย์ Digital in 2018 สารวจพฤติกรรมคนไทยในยุคดิจิทัล
พบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งสิ้น 57 ล้านคน (82%ของประชากร) เวลาที่คนไทยใช้ไปกับ
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน และสื่อออนไลน์ที่คนไทยใช้เยอะที่สุดคือ Facebook
(75%) ของผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 18-34 ปี ปัญหาโดยทั่วไปที่พบเห็น
เช่น การส่ งข้อมูล ที่มีส แปมไวรั ส ให้กับผู้ อื่นโดยเจตนา การใช้คาพูดที่ไม่สุ ภ าพหรือในทางที่ห มิ่น
ประมาทผู้อื่นทางโปรแกรม Facebook การนาภาพหรือคลิปวีดีโอในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบุคคล
อื่นออกมาเผยแพร่ทาให้บุคคลนั้นเสียหาย การโพสหรือเผยแพร่ภาพลามกอนาจารทางเว็บไซต์หรือที่
ผู้อื่นเข้าไปดูได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทาให้คณะผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อ
ออนไลน์เฟสบุ๊ก และวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้องในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ก
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ประโยชน์จากการทาวิจัยในเรื่องนี้คือ ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์
เฟสบุ๊กและระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ก
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ กของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 6 คณะและ 1วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือการวิจัย โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC : Index
Of Item-Objective Congruence) โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้ค่า 0.70 ซึ่งมีค่าเที่ยงตรงใช้ได้
และมีการทดลองกับกลุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 30 คน และนาไปหาค่าความเชื่อมั่น 0.70 ซึ่ง
แบบสอบถามดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้นาไปปรับปรุงและเก็บข้อมูลจริง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามตามจานวนที่ได้กาหนดไว้
รวมทั้ง หมด 350 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ผลโดยการใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ และหาค่าความถี่ร้อยละ
นาเสนอในรูปแบบตารางเชิงเปรียบเทียบ
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กและระดับความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามประเด็นจากแบบสอบถาม
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 6 คณะและ1วิทยาลัย จานวน 350 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทา
การสารวจมีเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สาหรับอายุของผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงต่ากว่า 20 ปี และรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2000-5000 บาท มีระยะเวลาในการใช้
สื่อออนไลน์2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่รู้จักหรือเพื่อค้นหา
บุคคลอื่น ๆ ในโลกออนไลน์
ตอนที่ 2 ผลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ก
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถามมี 2 ด้าน ได้แก่ การ
เข้าอีเมลผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอีเมล และการใช้คาพูดที่ไม่สุภาพหรือในทางที่หมิ่น
ประมาทผู้อื่นทางโปรแกรม facebook ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่กระทานาน ๆ ครั้ง ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ก
รูปแบบพฤติกรรม
ค่าเฉลี่ย แปลความ
การเข้าอีเมลผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอีเมล
4.04
นาน ๆ ครั้ง
การใช้คาพูดที่ไม่สุภาพหรือในทางที่หมิ่นประมาทผู้อื่นทาง
3.99
นาน ๆ ครั้ง
โปรแกรม facebook
ตอนที่ 3 ผลของการวัดระดับความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
จากการวัดระดับความรู้ของนักศึกษา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พบว่าข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือ นักศึกษาที่ใช้มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 และรองลงมา
การนารูปภาพที่ใช้โฆษณาสินค้าของผู้ค้าออนไลน์ ส่งให้บุคคลอื่นทั้งที่บุคคลนั้นไม่ต้องการ(อีเมลส
แปม) ถือว่าเป็นความผิ ดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตอบผิด จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
และสุ ด ท้ า ยการตั ด ต่ อ ภาพศิ ล ปิ น ดารา โดยใช้ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถื อ เป็ น ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติตอบผิดน้อยที่สุด จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับแรก
คาถาม
จานวน ร้อยละ
นักศึกษาที่ใช้มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้รับ
184
52.6
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
การนารูปภาพที่ใช้โฆษณาสินค้าของผู้ค้าออนไลน์ ส่งให้
147
42.0
บุคคลอื่นทั้งที่บุคคลนั้นไม่ต้องการ(อีเมลสแปม)
การตัดต่อภาพศิลปินดารา โดยใช้วิธีการทาง
32
9.1
อิเล็กทรอนิกส์
พบว่า ในการวัดระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ หากคู่สมรสคนใดคนหนึ่งทาการดักข้อมูลการพูดคุยผ่านระบบ
อีเมลหรือแชท เพื่อคอยตรวจสอบพฤติกรรมของอีกฝ่ายถือว่าเป็นสิทธิที่พึงกระทาได้ ไม่เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จานวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และรองลงมาคือการตัดต่อภาพ
ศิลปินดารา โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ จานวน 318 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.9 และสุดท้ายคือนักศึกษาที่ใช้มือถือ และคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้รับการยกเว้นไม่
ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติตอบถูกน้อยที่สุดจานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก
คาถาม
จานวน ร้อยละ
หากคู่สมรสคนใดคนหนึ่งทาการดักข้อมูลการพูดคุยผ่าน
ระบบอีเมล/แชท เพื่อคอยตรวจสอบพฤติกรรมของอีก
323
66.3
ฝ่ายถือว่าเป็นสิทธิที่พึงกระทาได้ ไม่เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้
การตัดต่อภาพศิลปินดารา โดยใช้วิธีการทาง
318
90.9
อิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษาที่ใช้มือถือ และคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้รับ
66
47.4
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมาก จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมา ผู้ที่มี
ความรู้ระดับปานกลาง จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 และสุดท้ายผู้ที่มีความรู้ระดับน้อย
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของนักศึกษาแบ่งตามระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คะแนน
จานวน ร้อยละ
(คน)
คะแนนเฉลี่ย 0 – 5 คะแนน (ระดับน้อย)
24
6.9
คะแนนเฉลี่ย 6 – 9 คะแนน (ระดับปานกลาง)
138
39.4
คะแนนเฉลี่ย 10 – 15 คะแนน (ระดับมาก)
188
53.7
รวม
350
100
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับมาก มีจานวน 188 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อพัชชา ช้างขวัญยืน,
2561) ซึ่งพบว่า สื่อสั งคมออนไลน์ ที่นิสิ ตใช้งานบ่อย คือ Facebook และทักษะการรู้เท่าทันสื่ อ
ออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ที่มีความรู้
ระดับปานกลาง จานวน 138 คน และผู้ที่มีความรู้ ระดับน้อย จานวน 24 คน และพฤติกรรมเสี่ยงใน
การใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยกระทา และมีบางส่วนอยู่ในระดับกระทานานๆ
ครั้ง ได้แก่ การเข้าอีเมลผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอีเมลและการใช้คาพูดที่ไม่สุภาพหรือ
ในทางที่ห มิ่น ประมาทผู้ อื่น ทางโปรแกรม facebook ซึ่งสอดคล้ องกับผลกระทบในการใช้เฟสบุ๊ก
(ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ,2559) ที่อยู่ในระดับมากในด้านทาให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นได้ง่าย
ยิ่งขึ้น เช่น การบันทึกรูปข้อมูลหรือนารูป หรือข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่การโพสต์หรือแชร์โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของรูปภาพหรือข้อมูล
อย่างไรก็ตามการมีความรู้ที่เพียงพอจะส่ งผลให้การใช้งานเครือข่ายออนไลน์ เฟสบุ๊กได้
ถูกต้อง (นุชรีย์ สุบินรัตน์,2558) เผยว่า จากการศึกษาพบว่าการใช้ภาษาไทยในสื่อ Facebook กาลัง
ประสบปัญหาและส่งผลกระทบในวงกว้าง คุณค่าและเอกลักษณ์ของภาษาไทยค่อยๆเลือนหายไป
และวราเมศ วั ฒ นชั ย ที่ เ ผยว่ า ลั ก ษณะที่ น่ า เป็ น ห่ ว งมากที่ สุ ด ตอนนี้ ก็ คื อ มี ก ารนิ ย มใช้ ตั ว การ์ ตู น
สติ๊กเกอร์ต่างๆแทนคาพูด แทนอารมณ์ความรู้สึกและบางครั้งตัวการ์ตูนเหล่านี้ยังมีเสียงพูดแทนอีก
ด้วย ซึ่งควรหันมาฝึกฝนการเขียนที่มีการเรียบเรียงที่ดี ซึ่งมีความสาคัญต่อผู้เข้าใช้งานดังผลการวิจัยที่
(นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์, 2558) สรุปไว้ว่า การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยให้
ผู้ใช้มีความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบด้าน สามารถเข้าใจถึงความหมาย
และรูปแบบของสื่อที่ได้เห็นหรือได้ยิน สามารถวิเคราะห์และแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ
หรือส่งต่อข้อมูลไปยังผู้อื่น ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม รวมถึงความรอบคอบในการแสดง
ความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่
รู้จักหรือเพื่อค้นหาบุคคลอื่น ๆ ในโลกออนไลน์ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามควรใช้เป็นช่องทาง ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในด้านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์
ด้านการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ข่าวภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
2. ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และมีบางกลุ่มที่มี
ความรู้ระดับปานกลาง และน้อย จึงควรจัดฝึกอบรมหรือการบรรยายโดยวิทยากรเพื่อเพิ่มความรู้ ใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะความรู้ความเข้าใจจะส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าใจและตระหนักในโทษของการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กในทางที่ผิด
3. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กมี 2 ด้าน คือ การเข้าอีเมล
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอีเมล และการใช้คาพูดที่ไม่สุภาพหรือในทางที่หมิ่นประมาท
ผู้อื่นทางโปรแกรม facebook ฉะนั้น ควรให้ความสาคัญและเน้นย้าทั้งสองด้านนี้มากที่สุด
4. พฤติ ก รรมเสี่ ย ง ควรแก้ ไ ขโดยการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ อบรมในการใช้ ง านสื่ อ ออนไลน์
เฟสบุ๊กอย่างถูกต้องพร้อมทั้งชี้ให้เห็นโทษจากการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการเพิ่มระเบีย บวิธีวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แนว
ทางแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรมต่อการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการสังเกตการณ์
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ก เพื่อประกอบผลการวิจัยจากระเบียบวิจัย
อื่นๆ จะทาให้ได้ผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากขึ้น
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่น
ตาบลบ้านตึก และเพื่อศึกษารูปแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจั ย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้การมีส่วนร่วมในด้านการดาเนินการและการ
ปฏิบัติการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์และรองลงมาคือด้านการเสนอ
ความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ อันดับสุดท้ายคือด้านการติดตามและประเมินผล และจาก
ผลการศึกษาพบว่าด้านการติดตามและประเมินผลประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
การจัดการด้านการท่องเที่ยวด้านการติดตามและประเมินผลเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรหรือรับจ้างทั่วไปจึงไม่ค่อยมีเวลามาติดตามและประเมินผล
คาสาคัญ:
การมีส่วนร่วม การจัดการท่องเที่ยว
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the participation in tourism
management of Ban Na Ton Chan, Ban Bueng Sub-district, and to study the tourism
management style of the community. Ban Na Ton Chan Si Satchanalai District
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Sukhothai Province Data were collected from a sample of 210 people using
questionnaires as a research tool. Statistics used in data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation. Analyzing data using computer software
The results of the study showed that most of the samples gave the most
participation in operations and operations. Followed by receiving and sharing benefits,
followed by proposing ideas, planning and decision making. The last rank is the followup and evaluation. And from the results of the study, it was found that in the followup and evaluation of the majority of the population in the community, they did not
participate in tourism management and monitoring and evaluation because most of
the population were farmers or general contractors. And evaluate
Keywords:
Participation, Tourism Management
ความสาคัญของปัญหา
สุโขทัย จังหวัดที่เคยเป็นราชธานีของไทยในอดีต มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 700 ปี
รวมถึงเมืองศรีสัชนาลัย ที่เคยเป็นเมืองหน้าด้านสาคัญของสุโขทัยเช่นกัน ด้วยศิลปะและความงาม
ของโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นนั้น เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข พร้อมกับการชูเมืองสุโขมัยให้เป็นเมืองมรดกโลกของอาเซียนอีกด้วยห่าง
จากอุทยานศรีสัชนาลัยทางทิศเหนือไป 26 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ “ชุมชนบ้านนาต้นจั่น” ชุมชนแห่ง
นี้ได้รับการรางวัลชนะเลิศ PATA GOLD AWARDS 2012 ประเภท HERITAGE and Culture จาก
ประเทศมาเลเซีย โดยสมาคมส่ งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิก และรางวัล ยอดเยี่ยม
ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ปี 2556 จากการท่อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย ด้ว ยรางวัล ที่ การั นตีความเข้มแข็งของชุม ชนแห่ งนี้
โดยชาวบ้านบ้านนาต้นจั่นต้องใช้เวลานานกว่า 25 ปี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน ตั้งแต่ปี 2532
จนถึงทุกวันนี้
ที่สาคัญ ชุมชนแห่งนี้มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านนาต้นจั่น สืบประวัติไปแล้วมีความเป็นมาชอบชุมชนยาวนานร่วม
200 ปี เริ่มจากกลุ่มคนไม่กี่คนที่อพยพมาจากเมืองโยนก เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเดินทาง
มาถึงพื้ นที่กลางภูเขาที่เต็มไปด้วนต้นจั่นมากมายและยังเป็นสถานที่เหมาะสาหรับการตั้งถิ่นฐาน
ปัจจุบันภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับรางวัลการันตีอย่างผ้าถุงที่ทาจากผ้าหมักโคลนจนได้ผ้าที่นิ่มและสีไม่
ตก เข่งไม้ไผ่ ตุ๊กตาบาร์โหน และอาหารพื้นบ้านอย่าง ข้าวเปิ๊บผ้าถุงที่ ทาจากผ้าหมักโคลนนั้นถือว่า
เป็นสินค้าที่โดนเด่นของชุมชน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึง 25 ปี จากกลุ่มสมาชิกไปกี่คนจน
ขยายเป็นสินค้าระดับประเทศพร้อมส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย ส่วนเคล็ดลับการทาให้ผ้าหมัก
โคลนนุ่มและสีไม่ตกนั้นเพราะธาตุเหล็กที่อยู่ในโคลน จะซึมเข้าไปในเส้นใยผ้าให้ขยายตัวเกิดความนุ่ม
ช่วยให้การย้อมสีนั้นติดทนและสีไม่ตกเวลาสวมใส่ในหน้าหนาวทาให้รู้สึกอุ่นอีกด้วย ส่วนสีที่นามา
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ย้อมก็ได้จากธรรมชาติอย่างสีเขียวแก่จากใบมะม่วง สีเหลืองจากแก่นขนุน สีแดงจากไม้ฝาง เป็นต้น
และที่สาคัญที่ทาให้ผ้าทุ่งของบ้านนาต้นจั่น มีเอกลักษณ์ที่สวยงามนั้น คือ ลายขิด หรือลายยกดอกที่
สอดด้ายที่ละเส้นที่มีมากกว่า 50 ลาย เข่งลายสองพี่น้องคือชื่อเรียกของเข่งผิวและเข่งลาย ซึ่งเป็นเข่ง
ที่สานในฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเก็บพืชผักผลไม้อย่างเข่งผิวทาจากผิวเปลือกนอกของปล้องไผมีความทนทาน
เหมาะสาหรับของหนัก ส่วน เข่งลาย ทามาจากเนื้อในของปล้องไผ่สาหรับบรรจุของเบานั้นเองและอีก
หนึ่งงานไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี้คือ ตุ๊กตาบาร์โหน ของเล่นไม้ที่คุณตาวงษ์ เสาปั้น เป็นผู้คิดค้นและ
ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง วิธีการเล่นคือ บีบปลายด้านล่างของไม้ตุ๊กตาก็จะโหนแกว่งราวกับคนกาลังโหนบาร์
ในท่าทางต่างๆ ถือว่าเป็นของฝากของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมของชุมชนนี้ ต้นตารับอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ของบ้านนาต้นจั่นก็คือ ข้าวเปิ๊บ ที่คิดค้นโดย คุณยายเครื่อง วงศ์สารสิน สาเหตุที่คิดทาขึ้น
เพราะสมัยก่อนเส้นก๋วยเตี๋ยวราคาแพงและหาซื้อยาก คุณยายเลยคิดค้นทาขึ้นเอง ขั้นตอนการทาก็คือ
จากการทาข้าวสารมาโม่หินจากเป็นข้าวเจ้า กรองด้วยผ้าขาวจนได้เป็นครีมข้าวสีข้าว นามานึ่งจนได้
แผ่นบางๆคล้ายปากหม้อ จากนั้นใส่ผักกันตง ผักตาลึง ผักหวานบ้าน แล้วพับแผ่นแป้งห่อเข้า แล้วนึ่ง
ต่อก่อนจะตักใส่ชามแล้วราดน้าซุปกระดูกหมูร้อนๆ โปะไข่ดาวนึ่ง ใครที่ได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจ
จากบริบทข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ย ว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโ ขทัย เพื่อจะนาไปสู่การสร้าง
รูปแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวและส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านนาต้นจั่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปจากรุ่นสู่รุ่น
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่นที่จะนาไปสู่รูปแบบด้านการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านนาต้นจั่นเป็นไปในทิศทางใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษารูปแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
กรณีศึกษาเฉพาะบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้
ศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามา
กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ ประชากรในชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 210 คน
มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสหรือไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probabilty
Sampling) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ทั้งนี้ ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้
วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ หรื อ ตามความสะดวก( Accidental or Convenience
Sampling) ในการเก็บข้อมูลจากคนในชุมชนท้องถิ่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เพื่อความเหมาะสม
2. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม การมี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) งานวิจัยฉบับนี้
คณะผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว มอบให้ กั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กั ม ปนาท
วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและทาการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
3.2 ทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามสู ตรของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล้ ว นามาทดลองใช้ (try
out) กับประชากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย จานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้น นาแบบ
ตรวจสอบที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.89 ซึ่งแสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ (ตารางการหาค่า Reliability ปรากฏในภาคผนวก)
3. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่ว นร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีการวัด Rating Scale ทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้
5 = ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 = ระดับการมีส่วนร่วมมาก
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3 = ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 = ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 = ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์ของเบส (Best : 1978)
4.50 – 5.00 ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
3.50 – 4.49 ระดับการมีส่วนร่วมมาก
2.50 – 3.49 ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
1.50 – 2.49 ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1.00 – 1.49 ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 รูปแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกหนังสือเพื่อลงพื้นที่
2. นาหนังสือส่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านคลอง
3. เตรียมแบบสอบถามเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 210 คน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
5. นาข้อมูลที่เก็บมาได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
6. นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนามาสู่
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว
ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของระดับระดับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตอนที่ 3 วิเคราะห์รูปแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุ มชนบ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ของคนในชุมชนบ้านนาต้นจั่น คณะผู้วิจัยนาเสนอ
ผลการวิจัยตามประเด็นจากแบบสอบถามดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามของคนในชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จานวน 210 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สารวจส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง สาหรับอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพส่วน
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ใหญ่สมรส ระดับการศึกษาส่วนมากจบแค่ประถมศึกษา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่
รายได้จะอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท และมีจานวนสมาชิกในครอบครัวส่วนมากอยู่ที่ 5-10 คน
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจั่น
จากการศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้าน
นาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ประชาผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ย 3.04
ด้านการดาเนิ นการและการปฏิบัติการ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ย 3.42
ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ย 3.34
ด้านการติดตามและประเมินผล ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ย 2.77
ตอนที่ 3 รูปแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านนาต้นจั่น
1. การแบ่งงานกัน ทามีการจัดตั้งองค์กรที่มีโครงสร้างในการบริหารงานชัดเจนโดยใช้
หลักประชาธิป ไตยเป็ นแนวทาง เช่น มีการเลือกตั้ งประธานกลุ่มและคณะกรรมการมีการกาหนด
ตาแหน่งงานวางกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และบทลงโทษ ทีเกิดจากการตกลงร่วมกัน โดยยึดเสียงข้างมาก
มีการแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบสมาชิกที่ รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายต่างมีอานาจในการ
ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้ เช่น ในกรณีของกลุ่มบ้านหนองแม่นา
เมือ่ นักท่องเที่ยวต่อรองค่าอาหาร กลางวัน ผู้รับหน้าที่ติดต่อประสานงาน (ประธานกลุ่มฯ) ไม่สามารถ
ตั ด สิ น ใจลดราคาหรื อ ตอบตกลงได้ ทั น ที แต่ ต้ อ งน าเรื่ อ งมาปรึ ก ษาฝ่ า ยจั ด เตรี ย มอาหารถึ ง ที่
นักท่องเที่ยวร้องขอ ก่อนประสานกับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง ความเคารพในหน้าที่
และ การตัดสินใจของสมาชิกในแต่ละฝ่าย การแบ่งงานกันทา จะไม่สามารถสร้างระบบการทางานที่
เต็มประสิทธิภาพได้ หากไม่เปิดโอกาสในการตัดสินใจและ/หรือแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก
2. การมีส่วนร่วม ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ การจัดโครงสร้างและแบ่งงาน
กันทาของสมาชิก ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ สังเกตได้จากการ
ต้อนรับนักท่องเทียวหมู่คณะ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสมาชิกจะเดินมาต้อนรับนักท่องเที่ ยว
อย่างพร้อมเพรียง ต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ที่รับผิดชอบงานของตนอย่างแข่งขัน สมาชิกแสดงถึงความ
เต็มใจและกระตือรือร้นต่อการทางานร่วมกัน
3. มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การดาเนินงานที่คานึงถึงการแบ่งปัน รายได้จากการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม เช่น มีระบบการจัดลาดับการให้บริการ (Queuing) เช่น บ้านพักโฮมสเตย์
หรือยานพาหนะเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ ยว มีการกาหนดเงื่อนไขทีชัดเจน โดยนักท่องเที่ยวต้อง
ยอมรั บ การจั ดล าดั บ นั้ น ไม่ส ามารถระบุ บ้า นพั กที่ ต นต้ องการได้ นอกจากนี้ ยัง มีค วามพยายาม
กระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น เช่น การนาเทีย่ วไปยังสถานทีใกล้เคียง เพือ่ ให้นักท่องเทีย่ วจับจ่ายใน
ชุมชน มีการให้เงินบริจาคเพื่อสาธารประโยชน์ของชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการค้นคว้าเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สามารถอภิปรายได้ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนด้านการมี
ส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังขาดการร่วมมือในการดาเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ประชาชนในชุมชนบางกลุ่มไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเสนอออก
ความคิดเห็น แต่มีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง
ด้านการดาเนินการและการปฏิบัติการ พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เนื่ อ งจาก ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อน ของประชาชนสามารถท าให้
ประชาชนดาเนินด้านการปฏิบัติการได้ เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการลงแรง
และการปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในกฎระเบียบของชุมชน
ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้นาผลิตภัณฑ์มาวางจาหน่าย จึงทาให้ได้รับรายได้
เข้าสู่ชุมชน
ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจาก ด้านการติดตามและประเมินผลจะเป็นหน้าที่ของผู้นาหมู่บ้านและคณะกรรมการของ
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มีการส่งตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
เพื่อที่จะรับรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
จากการศึกษา สรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้แก่ ด้าน
การดาเนินการและการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ของประชาชนสามารถทาให้ประชาชนสามารถดาเนินด้านการปฏิบัติการได้พอสมควร เช่น
การเข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนสบทบทุนในการดาเนินกิจกรรม การร่วมแรง
ในกิ จ กรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการเสนอความคิ ด การวางแผน และการตั ด สิ น ใจ พบว่ า
ประชาชน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการท่องเที่ยว ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ให้มีการประชุมหารือ
ในการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นประจา ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ พบว่าประชาชนมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเข้าไปในการจาหน่ายสินค้าใน
ท้องถิ่นไม่มากไม่น้อยจนเกินไป อีกทั้งรายได้จากกิจกรรมของชุมชนส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของที่
เกี่ยวข้องจะเข้ามาแทนประชาชน ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่าประชาชนมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ส่วนใหญ่ผู้ นาชุมชนจะมีส่ว นร่วมในด้านนี้มากกว่า ทาให้
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ประชาชนไม่ค่อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ซึ่งผลของการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จริยาภรณ์ เจริญชีพ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตาบลถ้ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีความรู้ ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบ่อยครั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว เกิดการ
นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของตน
2. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นทางานร่วมกันเพื่อจัดการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับชุมชน อันนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
3. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถนาข้อมูลในการส่งเสริมและออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้
4. นักท่องเที่ย วทั่วไปได้แหล่ งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้ ซึ่งนามาซึ่ง
ประสบการณ์นันทนาการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อไป
รูปแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านนาต้นจั่น
1. การแบ่งงานกัน ทามีการจัดตั้งองค์กรที่มีโครงสร้างในการบริหารงานชัดเจน โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยเป็นแนวทาง เช่น มีการเลือกตั้งประธานกลุ่มและคณะกรรมการ มีการกาหนดตาแหน่ง
งาน วางกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และบทลงโทษ ทีเกิดจากการตกลงร่วมกัน โดยยึดเสียงข้างมาก มีการ
แบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบสมาชิกที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ต่างมีอานาจในการตัดสินใจ
หรือแก้ไขปั ญหาตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนได้ เช่น ในกรณีของกลุ่มบ้านหนองแม่นา เมื่อ
นักท่องเที่ยวต่อรองค่าอาหาร กลางวัน ผู้รับหน้าที่ติดต่อประสานงาน (ประธานกลุ่มฯ) ไม่สามารถ
ตั ด สิ น ใจลดราคาหรื อ ตอบตกลงได้ ทั น ที แต่ ต้ อ งน าเรื่ อ งมาปรึ ก ษาฝ่ า ยจั ด เตรี ย มอาหารถึ ง ที่
นักท่องเที่ยวร้องขอ ก่อนประสานกับนักท่องเที่ ยวอีกครั้ง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง ความเคารพในหน้าที่
และ การตัดสินใจของสมาชิกในแต่ละฝ่าย การแบ่งงานกันทา จะไม่สามารถสร้างระบบการทางานที่
เต็มประสิทธิภาพได้ หากไม่เปิดโอกาสในการตัดสินใจและ/หรือแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก
2. การมีส่วนร่วม ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ การจัดโครงสร้างและแบ่งงานกัน
ทาของสมาชิก ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ สังเกตได้จากการ
ต้อนรับนักท่องเทียวหมู่คณะ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสมาชิกจะเดิน มาต้อนรับนักท่องเที่ ยว
อย่างพร้อมเพรียง ต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ที่รับผิดชอบงานของตนอย่างแข่งขัน สมาชิกแสดงถึงความ
เต็มใจและกระตือรือร้นต่อการทางานร่วมกัน
3. มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การดาเนินงานที่ คานึงถึงการแบ่งปัน รายได้จากการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม เช่น มีระบบการจัดลาดับการให้บริการ (Queuing) เช่น บ้านพักโฮมสเตย์
หรือยานพาหนะเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ ยว มีการกาหนดเงื่อนไขทีชัดเจน โดยนักท่องเที่ยวต้อง
ยอมรั บ การจั ดล าดั บ นั้ น ไม่ส ามารถระบุ บ้า นพั กที่ ต นต้ องการได้ นอกจากนี้ ยัง มีค วามพยายาม
กระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น เช่น การนาเทีย่ วไปยังสถานทีใกล้เคียง เพือ่ ให้นักท่องเทีย่ วจับจ่ายใน
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ชุมชน มีการให้เงินบริจาคเพื่อสาธารประโยชน์ของชุมชน ผลของงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจวรรณ สุจริต และชัชชัย สุจริต (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของตาบลนางพญา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่จะนาไปสู่
รูปแบบในการ การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่สาคัญคือ การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน
การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากสถาบันการศึกษา การพัฒนาผู้นาและคนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและในจังหวัดใกล้เคียง และ
การประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคน จัดนิทรรศการเชิญ
ชวนให้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมให้ดีขึ้น และจัดให้มี
การประชุม ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน และมีส่วนร่วมในการลงมติให้มีการจัดกิจกรรมในชุมชน
2. ด้านการดาเนินงานและการปฏิบัติการ ควรจัดให้หัวหน้าชุมชนไปดูงานแหล่งท่องเที่ยว
อื่น ๆ เพื่อมาปรั บปรุ งแหล่ งท่องเที่ยวของพื้นที่ให้ดีขึ้น และควรแบ่งงานกันเป็นทีม เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง
3. ด้านการแบ่งบันผลประโยชน์ ควรจะให้มีคณะกรรมการเพื่อแบ่งสัดส่วนในพื้นที่การขาย
และการแบ่งผลกาไรในกิจกกรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
4. ด้านการติดตามและประเมินผล ให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลงานหรือกิจกรรม
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1และเพื่อ
เปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการความเครียดที่ต่างกัน กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 305 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีความเครียดอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 55.1 และมี การ
จัดการความเครียดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 77.4 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศและการจัดการความเครียดที่ต่างกัน จะมีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ:
ความเครียด การจัดการความเครียด

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1047

ABSTRACT
This research is the stress and stress management of first year undergraduate
student in Valaya Alongkorn Rajabhat University, under The Royal Patronage, Pathum
Thani province. The intentions of this cross-sectional research was to study the levels
of stress, and the management of stress for student in their freshman year, and to
compare them with each case when dealing with different personal issues, and how
stress is managed differently. Study subjects were 305 freshmen of Valaya Alongkorn
Rajabhat University, under The Royal Patronage, Pathum thani province.
Selection method by multistage random sampling, and tools used were
questionnaires, which reliability 0.878. Data were analyzed by frequency, percentage,
mean and comparisons based on the independent T-test and ANOVA.
Study results show subjects have low stress value of 55.1, and high stress
management of 77.4. When evaluated comparisons found that subjects were of
different genders, and had different ways in stress management with a significance
level of 0.05.
Keyword:
Stress, Stress Management
บทนา
สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทยที่จะต้องเผชิญกับ
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทาให้บุคคลต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้
ดารงชีวิตรอดได้ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งความสามารถในการปรับตั วของบุคคลมีระดับที่แตกต่างกัน คนที่
ปรับตัว ได้จะสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ส่ วนบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะก่อให้เกิด
ความเครียด ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพจิตใจที่ผิดปกติ เกิดอารมณ์ไม่เป็นสุข ไม่พอใจ ไม่สบายใจ กังวล
กลัว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพจิตใจสภาพจิตใจอาจจะมีการพยากรณ์ของโรคที่เลวลงจน
เกิ ด เป็ น โรคเครี ย ด (นิ ธิ พั น ธ์ บุ ญ เพิ่ ม , 2553) จากผลส ารวจของมหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ โดย
สถาบั น วิจั ย และบริ การวิช าการ เผยสถิ ติความเครี ยดคนกรุง ได้ศึก ษาตัว อย่างประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จานวนทั้งสิ้น 2,000 ตัวอย่าง พบว่า ผลสารวจในเดือนตุลาคม
ปี พ.ศ. 2559 ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่าย (ร้อยละ 71.06), ไม่มีความสุขเลย (ร้อยละ 62.41), รู้สึกหมด
กาลั ง ใจ (ร้ อ ยละ 47.61) และไม่ อ ยากพบปะผู้ ค น (ร้ อ ยละ 43.86) เป็ น ครั้ ง คราวถึ ง บ่ อ ย ๆ เมื่ อ
พิจารณาเปรียบเทียบความเครียดในกลุ่ มประชาชนแต่ละวัย (Generation) พบว่า ประชาชนในกลุ่ม
Gen M (อายุ 19-24 ปี) มีความเครียดในเรื่องการเรียนมากที่สุด รองลงมาเครียดเรื่องการงาน และ
เครียดเรื่องเศรษฐกิจ /การเงิน ตามลาดับ (สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ, 2559) คือ สภาวะของ
จิตใจที่ขาดความอดทน อดกลั้น และเต็มไปด้วยความคิดที่ไร้ประโยชน์ อันเนื่องมาจากความกดดัน
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จากภาระหน้าที่การงาน การเงิน ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้ง รวมทั้งความไม่ถูกต้อง ความก้าวร้าวรุนแรง
และสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ เป็นการบั่นทอนจิตใจให้ขาดพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหารุนแรง
มาก ก็เกิดอาการเครียดที่ยาวนาน (เช่น อุบัติเหตุการเจ็บป่วย การตกใจกระทันหันต่อเหตุการณ์ หรือ
ภัยพิบัติต่าง ๆ มีผลเสียต่อสุขภาพและการดาเนินชีวิตทาให้ไม่สามารถเผชิญหรือแก้ปัญหาได้ ความจา
เสื่ อม ขาดความกระตือ รื อร้ น ความสนใจ และความสุ ขที่แท้ จริงภายใน (อดิศักดิ์ สุ มาลี , 2557)
เนื่องจากร่างกายและจิตใจมีการทางานประสานกันจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระ ดังนั้น
เรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นจะมีผ ลต่อการปรับตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งผลต่อสุขภาพจิต
โดยทั่วไปด้วยกระบวนการเกิดความเครียดและผลที่ตามมา ได้แก่ตัวเร่งให้เกิดความเครียดซึ่ งมีผลต่อ
ร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวและการใช้พลังงานเพื่อรักษาสมดุลตัวเลขนี้อาจจะเกิดกับร่างกาย หรือ
รวมไปถึงด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ เช่น ความกลัวความโกรธความเกลียดความผิดหวัง
เวลาที่เกิดอาจเกิดขึ้นในเวลาที่ทันทีทันใดหรือค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยและความเครียดที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อตัวเร่งเฉพาะที่หรือการกระจายทั่วไปตัวเร่งทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ
ร้อน อุณหภูมิเย็น อาจมีผลต่อสรีรวิทยา อากาศที่ร้อนมากๆ ทาให้มนุษย์รู้สึกหงุดหงิดจนเกิดโทสะ
โมโหง่าย เช่นเดียวกันตัวเร่งความเครียดทางอารมณ์ก็จะส่ งผลต่อสรีรวิทยาด้วย (วีระ ไชยศรีสุข ,
2533)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวัยที่ผู้เรียนหรือนักศึกษาต้องมีการพัฒนากระบวนการ
คิดโดยเฉพาะการคิดในเชิงนามธรรม รวมทั้งนักศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมต่อช่วงวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อความเครียดของบุคคลอีกทั้งการดาเนินชีวิตของนักศึกษาต้องมีการปรับตัว
หลายประการ ตั้งแต่การรับน้องใหม่ปรับตัวต่อวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ อ าศั ย การเข้ าสั งคมใหม่ ต้ องเตรีย มตั ว เพื่อ เข้ าสู่ บทบาทของการเริ่ม ต้น การท างานและสร้า ง
ครอบครัวต่อไปในอนาคต (นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม, 2553) ความเครียดของนักศึกษาอาจเกิดจากอาจารย์
เพื่อน ผู้ปกครอง ผลการเรียนและค่าใช้จ่าย ซึ่งความเครียดจะเพิ่มขึ้นในช่วงใกล้สอบและก่อนการ
ประกาศผลการสอบแม้จะทราบผลการสอบแล้วแต่ได้เกรดต่ากว่าที่คาดหมายไว้ก็จะเกิดอาการเครียด
ได้ ความเครียดที่เกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายจิตใจผลการเรียนและความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
นักศึกษาบางคนต้องลาออกจากการเรียนกลางคันไม่สามารถเรียนต่อจนสาเร็จการศึกษาได้ทาให้
เสียเวลา ค่าใช้จ่าย และเสียอนาคตนักศึกษาที่มีความเครียดในระดับสูงบางคนอาจคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัว
ตายได้ ความเครียดจึงเปรียบเสมือนเพชฌฆาตที่มาอย่างเงียบๆ บั่นทอนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
ก่อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย อื่ น ๆตามมาอี ก มากมาย นัก ศึ ก ษาที่ มี ความเครี ยดจะพยายามจั ด การกั บ
ความเครียดเพื่อผ่อนคลายให้ความเครียดทุเลาลงหรือพยายามขจัดความเครียดให้หมดสิ้นไปเพื่อให้
ตนเองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (พนิดา สังฆพันธ์, 2556)
ดังนั้ น เมื่อศึก ษาประเมินสถานการณ์แล้ ว พบว่ าสถานการณ์ นั้นก่อ ให้ เกิด ความเครีย ด
นักศึกษาจะพยายามหาวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น โดยนักศึกษาแต่ละบุคคลจะมีกลวิธีหรือ
วิธีการในการจัดการกับความเครียดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจั ยต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ส่วน
ใหญ่มักจะมีภ าวะเครี ย ดเกิดขึ้น ซึ่ งอาจจะเกิดจากปัจจัยในด้านต่างๆความเครียดของนักศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
มีความเครียดเช่นเดียวกันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจั ยที่ก่อให้เกิดความเครียดและการ
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จั ด การกั บ ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีความเครียดของลาซารัส
(Lazarus 1984) มาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดและการจัดการกับความเครียด
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจนาทฤษฎีมาใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยคาดว่าทฤษฎีนี้จะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจั ด การกั บ ความเครี ยดของนักศึ กษาในประเทศไทยและสามารถเป็ นแนวทางให้
นักศึกษามีสภาวะอารมณ์ที่ดี และส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้นให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียด และระดับการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการความเครียดที่ต่างกัน
กรอบแนวคิด
การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎีของลาซารัส
(Lazarus) ในส่วนของการจัดการความเครียดที่มุ่งแก้ไขทางอารมณ์มาประยุกต์ใช้ในกรอบแนวคิดใน
การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด การจัดการความเครียด และ
เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและการจั ด การความเครี ย ดที่ ต่ า งกั น
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้ นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 305 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย
แบบสอบถามข้อมู ล ทั่ว ไป แบบสอบถามการจัดการความเครี ยด และแบบประเมินความเครีย ด
(ST20) ที่ผ่ านการตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.878 วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติเ ชิง
พรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การ
เปรียบเทียบค่าที t-test independent และ ANOVA
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.1 มีช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี
โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 18.93 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอายุ 19 ปี ร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ อายุ 18 ปี
ร้อยละ 35.1 เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 25.9 รองลงมาคือ คณะครุ
ศาสตร์ ร้อยละ 24.3 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00-4.00 ร้อยละ 50.5 ส่วนใหญ่รายได้ต่อ
เดือนอยู่ ใ นช่ว ง 2,000-8,000 บาท ร้อยละ 82.0 รองลงมาคือ 8,001-14,000 บาท ร้อยละ 16.7
ที่พักขณะกาลังศึกษา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านเช่า/หอพัก ร้อยละ 63.3 รองลงมาอาศัยอยู่ที่บ้านตัวเอง
ร้อยละ 31.5 สถานภาพครอบครัวส่วนใหญ่ บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 59.7 รองลงมา คือ บิดามารดา แยกกันอยู่ ร้อยละ 33.1 รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. จานวนและร้ อยละของของนักศึกษาจาแนกตาม เพศ อายุ คณะ ผลการเรียนสะสม
รายได้ที่ท่านได้รับต่อเดือนที่พักขณะกาลังศึกษาอยู่ และสถานภาพครอบครัว
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
223
73.1
หญิง
82
26.9
อายุ
18 ปี
107
35.1
19 ปี
145
47.5
20 ปี
32
10.5
21 ปี
12
3.9
22 ปี
6
2.0
23 ปี
2
0.7
24 ปี
1
0.3
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ตารางที่ 1. จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม เพศ อายุ คณะ ผลการเรียนสะสม รายได้
ที่ท่านได้รับต่อเดือนที่พักขณะกาลังศึกษาอยู่ และสถานภาพครอบครัว (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
คณะ
คณะครุศาสตร์
74
24.3
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21
6.9
คณะวิทยาการจัดการ
65
21.3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
10.5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6
2.0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79
25.9
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4
1.3
คณะสาธารณสุขศาสตร์
24
7.8
ผลการเรียนสะสม
2.00-3.00
151
49.5
3.01-4.00
154
50.5
รายได้ที่ได้รับของท่านต่อเดือน
2,000-8,000
250
82.0
8,001-14,000
51
16.7
14,001-20,000
4
1.3
ที่พักขณะกาลังศึกษาอยู่
บ้านเช่า/หอพัก
193
63.3
บ้านตัวเอง
96
31.5
พักกับญาติ
16
5.2
สถานภาพครอบครัว
บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน
182
59.7
บิดา-มารดา แยกกันอยู่
101
33.1
บิดาหรือมารดา เสียชีวิต
21
6.9
บิดาหรือมารดา เสียชีวิตทั้งคู่
1
0.3
ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดของนักศึกษาอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 55.1 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 42.0 และระดับสูง ร้อยละ 3.0 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความเครียดโดยรวมของนักศึกษา
ความเครียด
จานวน (คน)
ระดับต่า (0.00-1.00)
168
ระดับปานกลาง (1.01-2.00)
128
ระดับสูง (2.01-3.00)
9
รวม
305

ร้อยละ
55.0
42.0
3.0
100.0

ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดของนักศึกษาเมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ไม่คุ้นเคย (Mean=1.45, S.D.= 0.920) และ นอนไม่หลับเพราะ
คิดมากหรือกังวลใจ (Mean=1.30, S.D.=0.705) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความสุขทางเพศลดลง
(Mean=0.62, S.D.= 0.743) และ รู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต ของตนไม่ มี คุ ณ ค่ า (Mean=0.59, S.D.= 0.761)
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเครียดจาแนกตามรายข้อ
ความเครียด
1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รู้สึกหงุดหงิด ราคาญใจ
3. ทาอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด
4. มีความวุน่ วายใจ
5. ไม่อยากพบปะผู้คน
6. ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง
7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต
9. รู้สึกว่าชีวิตของตนไม่มีคุณค่า
10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา
11. รู้สึกว่าตนเองไม่มสี มาธิ
12. รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะทาอะไร
13. รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทาอะไร

Mean
1.30
1.27
0.91
1.10
1.03
1.16
0.99
0.75
0.59
0.76
1.09
1.09
1.18

S.D.
0.795
0.756
0.778
0.698
0.802
0.823
0.761
0.796
0.761
0.772
0.715
0.731
0.752

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความเครียดของนักศึกษาอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 0.3 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 22.3 และระดับสูง ร้อยละ 77.4 รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามการจัดการความเครียด
ระดับการจัดการความเครียด
จานวน (คน)
ระดับต่า (0.00-1.00)
1
ระดับปานกลาง (1.01-2.00)
236
ระดับสูง (2.01-3.00)
68
รวม
305

ร้อยละ
0.3
77.4
22.3
100
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดการความเครียด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(Mean=1.824, S.D.= 0.273) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูง คือ ด้านการ
ปรั บ ความคิดโดยการยอมรั บ ความจริง (Mean=2.176, S.D.=0.434) และด้านการแสวงหาความ
เพลิดเพลิน (Mean=2.032, S.D.=0.449) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยระดับปานกลาง คือ ด้านการระบาย
ความเครียด (Mean=1.873, S.D.=0.376) ด้านการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (Mean=1.732,
S.D.= 0.511) ด้านการปรับความคิดโดยการบิดเบือ นความจริง (Mean=1.607, S.D.= 0.366) และ
ด้านการผ่อนคลาย (Mean=1.353, S.D.= 0.764) ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความเครียดจาแนกตามรายด้าน
การจัดการความเครียด
Mean
S.D.
ระดับ
1. ด้านการปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง
สูง
2.176
0.434
2. ด้านการปรับความคิดโดยการบิดเบือนความจริง

1.607

0.366

ปานกลาง

3. ด้านการผ่อนคลาย

1.353

0.764

ปานกลาง

4. ด้านการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม

1.732

0.511

ปานกลาง

5. ด้านการระบายความเครียด

1.873

0.376

ปานกลาง

6. ด้านการแสวงหาความเพลิดเพลิน

2.032

0.449

สูง

การจัดการความเครียด โดยรวม

1.824

0.273

ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความเครียดของนักศึกษาเมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันสูบบุหรี่เพื่อคลายเครียด (Mean=2.55, S.D.= 0.869) และ ฉันเตะ ต่อยชกฝา
ผนังหรือทาร้ายตัวเอง เพื่อระบายความในใจ (Mean=2.44, S.D.=0.887) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ฉันระบายความเครียดด้วยการตะโกนดังๆ เพื่อระบายอารมณ์ (Mean=1.22, S.D.= 0.985) ฉัน
เขียนบันทึกเพื่อระบายความรู้สึกต่างๆ ที่อยู่ในใจออกมา (Mean=1.22, S.D.= 1.014) และ ฉันฝึก
โยคะเพื่อให้จิตใจสงบและผ่อนคลายความเครียด (Mean=1.11, S.D.= 1.044) ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความเครียดจาแนกตามรายข้อ
การจัดการความเครียด
Mean
1. ฉันบอกกับตัวเอง เพื่อทาให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น
2.25
2. ฉันพยายามมองหาด้านที่ดีของปัญหา
2.15
3.ฉันคิดว่าฉันโชคดีกว่าคนอื่นๆ ที่มีปัญหาคล้ายกับฉันมากนัก
1.93
4. ฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
2.36
5. ฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะช่วยเปลี่ยนชีวิตฉันไปในทางที่ดีขึ้น
2.24
6. ฉันหวังว่าสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นจะกลับมากลายเป็นดี
2.27
7. ฉันรู้สึกว่าเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเดียวที่จะทาได้คือ 2.03
การรอคอย
8. ฉันคิดว่าปัญหาทุกอย่างเป็นกรรมเก่าของฉันฟ้ากาหนดมาแล้ว
1.54
9. ฉันหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือฉันกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1.74
10. ฉันไม่ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรง
1.50
11. ฉันแผ่เมตตาให้กับสรรพสิ่ง โดยคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
1.70
12. ฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของฉัน
1.54
13. ฉันนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ
1.50
14. ฉันผ่อนคลายตัวเองด้วยการไปนวด นวดเท้า หรือนวดหน้า
1.15
15. ฉันสูดดมกลิ่นหอมจากดอกไม้ น้าหอม เทียนหอม เพื่อผ่อนคลาย
1.41
ความเครียด
16. ฉันฝึกกาหนดลมหายใจ เข้า-ออก เพื่อคลายความเครียด
1.59
17. ฉันฝึกโยคะเพื่อให้จิตใจสงบและผ่อนคลายความเครียด
1.11
18. ฉันมักจะตาหนิ หรือโทษคนอื่นว่าเป็นคนสร้างปัญหา
1.90
19. ฉันเล่าถึงปัญหาให้ญาติฟัง
1.65
20. ฉันปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่มีปญ
ั หาคล้ายกับฉัน
1.73
21. ฉันแสวงหาความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจจากคนใกล้ชิด
1.58
22. ฉันปรับทุกข์กับคนรอบข้าง
1.80
23. ฉันวาดรูปเพื่อบรรเทาความเครียด
1.54
24. ฉันระบายความเครียดด้วยการตะโกนดังๆ เพื่อระบายอารมณ์
1.22
25. ฉันระบายความเครียดด้วยการร้องไห้
1.77
26. ฉันเขียนบันทึกเพื่อระบายความรู้สึกต่างๆ ที่อยู่ในใจออกมา
1.22
27. ฉันบ่นดุด่าหรือโวยวายใส่คนอื่น
1.91
28. ฉันขว้างปาหรือทาลายข้าวของเพื่อระบายอารมณ์
2.32
29. ฉันเตะ ต่อยชกฝาผนังหรือทาร้ายตัวเอง เพื่อระบายความในใจ
2.44
30. ฉันสูบบุหรี่เพื่อคลายเครียด
2.55
31. ฉันจะไปทากิจกรรมอื่นๆ เช่น การอ่านหนังสือเพื่อให้ตนเอง
1.95
เพลิดเพลิน

S.D. ระดับ
0.724
สูง
0.676
สูง
0.751 ปานกลาง
0.684
สูง
0.720
สูง
0.715
สูง
0.798
สูง
1.009
0.904
0.870
0.909
0.862
0.964
1.024
0.963

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.931
1.044
0.914
0.956
0.862
0.896
0.874
1.022
0.985
0.961
1.014
0.942
0.886
0.887
0.869
0.911

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความเครียดจาแนกตามรายข้อ (ต่อ)
การจัดการความเครียด
Mean S.D. ระดับ
32. ฉันไปดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้าเบียร์ เพื่อคลาย
1.97 1.009 ปานกลาง
ความเครียด
33. ฉันมองหาความบันเทิง เช่น การดูโทรทัศน์เพื่อผ่อนคลาย
2.37 0.750
สูง
34. ฉันเปลีย่ นบรรยากาศชั่วคราว ด้วยการเดินเล่นหรือท่องเที่ยวตาม
2.17 0.775
สูง
สถานที่ต่างๆ
35. ฉันจะไปออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬา
1.70 0.835 ปานกลาง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 305 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
หรื อสุ่ มแบบสะดวก (Accidental or Convenience sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎีของ
ลาซารัส (Lazarus) เนื่องจากสภาพแวดล้อมอื่นๆที่ล้อมรอบตัวนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางสังคม
เศรษฐกิ จ ครอบครั ว และกลุ่ มเพื่ อนรวมทั้งความสั ม พันธ์ ส่ ว นตัว กับบุ คคลระดับต่ างๆ และความ
คาดหวังในตนเอง ครอบครัวและจับบุคคลอื่นๆสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยเสริมให้นักศึกษาเกิด
ภาวะเครียดได้ การดาเนินชีวิตของนักศึกษาทุกระดับการศึกษาการศึกษาต้องเผชิญกับความเครียดซึ่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากนักศึกษาประเมินแล้ว พบว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นเกินขีดความสามารถ
ของนักศึกษา นักศึกษาจะรู้สึกถูกคุกคาม สูญเสียหรือความท้าทายต่อความมั่นคงของบุคคล เครื่องมือ
ที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่ว ไป แบบประเมิน การจัดการ
ความเครียดและแบบประเมินความเครียด (ST20) ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.878 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าที t-test independent และ ANOVA
จากผลการวิจัยพบว่า ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ต่ า งกั น มี ผ ลมาจากการจั ด การความเครี ย ดที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษามี
ความเครียดอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 55.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.0 และระดับสูง ร้อยละ 3.0 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นิ ติ พั น ธ์ บุ ญ เพิ่ ม (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความเครี ย ดและการจั ด การ
ความเครีย ดของนั กศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ”
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.5 มีความเครียดระดับปกติหรือไม่เครียด และเมื่อเกิด
ความเครียด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษามีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบไม่มากเมื่อเทียบกับวัย
อื่นๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบมากกว่า และนักศึกษาส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มากขึ้น
ผ่านทางสิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่ทาให้เกิดความเพลิดเพลินทางอารมณ์ มี
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สังคมเพื่อนที่ดี รวมถึงการได้รับความอบอุ่น คาปรึกษาจากครอบครัว จึงทาให้นักศึกษามีความเครียด
อยู่ในระดับต่า ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล (2553) ศึกษาเรื่อง ความเครียดและ
ความวิตกกังวลของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเครียดอยู่ใน
ระดับสูง คือ นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นตกใจเมื่อทาข้อสอบหรือรับทราบผลการสอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การมีสัมพันธภาพกับอาจารย์ คือ ในการดาเนินกิจการใดๆ ก็ตาม ความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่ง
ที่สาคัญกับการเรียน การสอนก็เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีขึ้น อาจให้เกิดความเครียดด้านสัมพันธภาพกับอาจารย์ คือ ไม่มีโอกาส
ซักถามอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อข้องใจ ต้องเรีย นกับอาจารย์หลายท่านหรือหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
ไม่มีโ อกาสสร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ การทาตัวให้อาจารย์ยอมรับหรือพอใจ รู้สึกห่ างเหินกับ
อาจารย์ และรู้สึ กว่าตัว เองไม่เป็น ที่รักหรือสนใจจากอาจารย์ รวมถึงอาจารย์ผู้ สอนมีกฎระเบียบ
เกณฑ์คะแนน และงานที่ได้รับหมอบหมาย แตกต่างกัน รวมถึงการอยู่หอพัก คือ ชีวิตประจาวันของ
นั ก ศึ ก ษาค่ อ นข้ า งเกี่ ย วข้ อ งกั บ หอพั ก และกฎระเบี ย บต่ า งๆ เป็ น อั น มาก สาเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด
ความเครี ยดจากการอยู่หอพัก คือ ขาดความเป็นส่วนตัวเพราะไม่เคยพักร่วมกับใครมาก่อน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพัก การจากบ้านมาอยู่หอพั กสวัสดิการหอพักที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และความ
ปลอดภัยภายในหอพัก จึงทาให้มีความเครียดแตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่างกันจะมีความเครียดแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สวิตา ออนละออ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 หลักสูตรบั ญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบการจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สังกัดสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกนจาแนกตาม อายุ ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในการดาเนินชีวิตที่ส่งผลกระทบ
ทาให้เกิดความเครียด เช่น การสร้างครอบครัว การประกอบอาชีพ ภาระหนี้สิน เป็นต้น แตกต่างจาก
งานวิจัยของ จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง ความเครียด การจัดการความเครียด
และความต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ผลการวิ จั ย พบว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาแต่ละชั้นปี พบว่าไม่แตกต่างกัน (p>.05) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีระดับความเครียดสูงยังมีการใช้วิธีการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสมทาให้
ไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้เท่าที่ควรความเครียดจึงยังคงอยู่ และสาหรับนักศึกษาที่มีการใช้
วิธีการจัดการกับปัญหาได้ดีและเหมาะสมจึงสามารถลดระดับความเครียดของตนเองลงได้
สรุปได้ว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี
ความเครียดในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป เพราะว่า นักศึกษาส่ว นใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
อารมณ์ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย รวมไปถึงการที่นักศึกษาต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิต ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ ต้องมีการปรับตัวหลายประการ ตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่
อาศัย การปรับ ตัวเข้าสังคมใหม่ ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น อาจทาให้เกิดการพักผ่อนที่ไม่
เพียงพอ จึงส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งในระยะนี้จะต้องผ่าน
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ประสบการณ์ของความสับสนทางอารมณ์อย่างมาก ทาให้เกิดความเครียดและความกังวล จึงต้องมีกา
จัดการความเครียดและเมื่อเกิดความเครียด วิธีการที่นักศึกษาส่วนใหญ่จะปฏิบัติเป็นประจา ได้แก่
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษามีความคิดในแง่บวก การ
ให้ กาลั งใจตัว เอง การได้รั บ กาลั งใจจากครอบครัว เพื่อน และสั งคมรอบข้าง มีวิธีการจัดการกับ
ความเครียดได้แก่ การออกกาลังกาย คือ เมื่อมีความรู้สึกเครียดการออกกาลังกายจนเหนื่อยและมี
เหงื่อออกจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเนื่องจากออกกาลังกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น ภายหลังการออกกาลัง
กายแล้วร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาทาให้รู้สึกสบายและคลายเครียด การพักผ่อน คือ
เมื่อเกิดความเครียดหลังเลิกเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานแล้ว จะมีการทากิจกรรมอื่นๆ เช่น การรับชม
ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว การนวด และการเล่นดนตรีเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ถือเป็นการพัก
สมองและเติมพลังให้ชีวิตพร้อมที่จะกลับไปเรียนหรือปฏิบัติงานอย่างสดชื่นอีกครั้งหนึ่งการพูดอย่าง
สร้างสรรค์ คือ เลือกที่จะพูดคุย ปรับทุกข์กับเพื่อนจึงทาให้มีวิธีการจัดการกับความเครียดที่ดี และ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทาให้เกิดแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การปรับเปลี่ยนความคิด การ
สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ จึงทาให้มีการจัดการความเครียดที่ดี ส่งผลให้ความเครียดน้อยลง ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ 1) ควรมีการวิจัยที่ศึกษารายละเอียดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้
เกิดความเครียดแก่นักศึกษา เช่น ความวิตกกังวล การปรับตัวของนักศึกษา 2) ควรมีการวิจัยโดยการ
ใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตหรือการใช้โปรแกรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาในแต่ละ
ชั้นปี หรือแต่ละคณะ 3) ควรมีการวิจัยที่กาหนดตัวแปรในการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 4) การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก หรือการสนทนากลุ่มกับ
นักศึกษา เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกประเด็นปัญหาของความเครียดและแนวทางการจัดการความเครียด
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลัก
ที่ให้การดูแล ให้คาปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการติดต่อ
ประสานงาน ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งอานวยความสะดวกต่า งๆในการให้ข้อมูลนักศึกษา
เป็ น อย่ า งดี และขอบคุณ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ าง จ านวน 305 คน ที่ ใ ห้ ความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอย 2) ศึ ก ษา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 3) ศึกษาเจตคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 4) ศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทาการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 313 คน โดยใช้สูตร Taro Yamane ในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในชุมชนมีระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก
มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ดี ยังมีพฤติกรรมที่จัดการขยะมากว่าประเภทนั้นควรแยกอยู่ไหนประเภท
ไหน มีเจตคติต่อการจัดการขยะอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าสภาพปัญหาการจัดการขยะในชุมชนมี
ปัญหาตรงที่รถขยะเทศบาลเข้ามาเก็บขยะไม่บ่อยนัก ต้องการหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการ
บริหารจัดการขยะ ควรให้ความสาคัญและรีบดาเนินการแก้ไขปัจจัยในด้านความต้องการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยเฉพาะการจั ด การเก็ บ ขยะ ต้อ งมี ร ถเพี ย งพอ เพื่อ ไม่ ใ ห้ ข ยะที่ ถู ก ทิ้ ง ส่ ง กลิ่ น เหม็ น รบกว น
ประชาชนโดยรวม และจัดหาถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการทิ้งขยะ มีถังขยะที่สามารถแยกประเภท
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โดยตรง รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็น ติช ม และแสดงออกถึงความต้องการของ
ประชาชนเอง
คาสาคัญ
เจตคติ ชุมชนบ้านคลองพัฒนา การจัดการขยะมูลฝอย
ABSTRACT
The objective of this study was to study the behavior of solid waste management,
to study the attitude towards waste management. The problems of solid waste
management of people in Ban Khlong Phatthana community, Mueang District, Phitsanulok
Province, collected data from 313 households. By using questionnaires as a research tool,
statistics used in data analysis include frequency values, percentage values, average values
The standard deviation was analyzed by using the computer program.
The results showed that the people in the community needed a responsible
agency responsible for waste management. Needing to manage solid waste, especially
waste collection management, must have enough garbagetrouble to prevent the garbage
being dumped, smelly, disturbing the public by Power supply and the demand for trash
can type directly include opportunities for public comment, criticism, and expresses the
will of the people themselves.
Keywords:
Attitude, Ban Khlong Phatthana Community, Solid Waste Management
ความสาคัญของปัญหา
ขยะถือ เป็ น ปั ญหาส าคั ญระดับ โลก โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชาชาติไ ด้ เข้ า มาเป็ น
หน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง ในส่วนของ
ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกองค์กรเร่งให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและแนะนาให้ประชาชนได้รู้จักกับประโยชน์จากขยะมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
หรือการนาขยะมาใช้ใหม่
ดังนั้น สมาชิกในครั วเรื อนแต่ล ะครัว เรือนควรตระหนักในปัญหาขยะมู ลฝอยด้วยการสร้าง
จิตสานึกให้แก่ตนเองเพื่อให้รู้จักรับผิดชอบในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นความท้าทายให้เกิดจุด
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เปลี่ยนพฤติกรรมสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจร่ วมถึงการวางแผนนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาปริมาณ
ขยะในเขตชุมชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา
ตาบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา
ตาบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3) เพื่อศึกษาเจตคติการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบล
ในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา
ตาบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขต
ชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิงสารวจโดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะว่ามีการคัดแยกขยะแบบใด โดยมีวิธี
การศึกษาดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มของประชาชนที่มีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะของ
ประชาชนในเขตชุมชนบ้ านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีประชากรจานวน
1,438 คน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 313 คน ประชากร
ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามคือประชาชนในครัวเรือนมีจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 313 คน
วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เพื่อศึกษา
การรับรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ผลการวิจัย
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน
1. ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการวิเคราะห์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนบ้านคลองพัฒนา
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละ แสดงดังตาราง
ที่ 1
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ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน

คาตอบ
ที่ถูกต้อง

1. ขยะมูลฝอยจาพวกเศษอาหาร เศษผัก
เปลือกผลไม้สามารถนามาทาปุ๋ยหมักได้
2. ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษ
อาหาร เปลือกผลไม้ ควรใส่ถุงพลาสติก
แล้วนาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
3. ขยะมูลฝอยประเภทโฟม ถุงพลาสติก
จัดเป็นขยะประเภทขยะทั่วไป
4. ขวดน้าพลาสติกแบบใส สามารถนา
มาแปรรูปใช้ใหม่ได้
5. แบตเตอรี่รถยนต์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
ที่หมดอายุแล้ว ไม่ควรนาไปทิ้งรวมกับขยะ
ประเภทอื่นๆ
6. การเผาขยะมูลฝอยในที่โล่งแจ้งเป็นอันตราย
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
7. กระดาษที่ใช้แล้วสามารถนากลับมาทา
เป็นกระดาษใช้ใหม่ได้
8. เศษแก้วแตกสามารถนากลับไปหลอมเพื่อ
ทาขวดใหม่ได้
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คาตอบของกลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูก
ตอบผิด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ใช่

307

98.08

6

1.91

ใช่

271

86.58

42

13.41

ใช่

273

87.22

40

12.77

ใช่

304

97.12

9

2.87

ใช่

289

92.33

24

7.66

ใช่

304

97.12

9

2.87

ใช่

304

97.12

9

2.87

ใช่

295

94.24

18

5.75

จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แต่ละข้อได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 60 และเมื่อพิจารณาประเด็นที่ประชาชนตอบถูกมากที่สุด ได้แก่ ขยะ
มูลฝอยจาพวกเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้สามารถนามาทาปุ๋ยหมักได้ ซึ่งประชาชนในชุมชนตอบ
คาถามในประเด็นดังกล่าวได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 98.08 ดังนั้นความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
มากกว่าร้อยละ 60% มีความรู้อยู่ในระดับสูง
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เกณฑ์การให้คะแนน
มากที่สุด 5
มาก
4
ปานกลาง 3
น้อย
2
น้อยที่สุด 1

เกณฑ์สาหรับการประเมิน
เกณฑ์ประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

2. ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน
ผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนบ้านคลองพัฒนา
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดง
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าแปลผลในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
𝑥̅
S.D
แปลผล
1. ในปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนควรมีการคัดแยก
4.58
0.64
มากที่สุด
จากแหล่งกาเนิดเช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
2. เศษอาหารที่เหลือภายในชนะไม่ควรล้างไปกับท่อน้าทิ้ง
4.59
0.70
มากที่สุด
3. หลอดไฟที่เสียแล้วไม่ควรทิ้งรวมกับขยะอื่นๆเพราะทาให้
4.56
0.62
มากที่สุด
เกิดอันตราย
4. แบตเตอร์รี่รถยนต์ ถ่ายไฟ ที่หมดอายุแล้วไม่สามารทิ้งรวม 4.50
0.75
มากที่สุด
กับขยะอื่นๆ
5. การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคน 4.61
0.61
มากที่สุด
ที่จะต้องช่วยกัน
6. ภาชนะพลาสติกที่ไม่ใช่งานแล้ว ควรแยกเก็บไว้ขายกับผู้รับ 4.60
0.61
มากที่สุด
ซื้อของเก่า
7. การรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหารเป็นการรักษา
4.61
0.63
มากที่สุด
สิ่งแวดล้อม
รวม

4.57

0.65

มากที่สุด
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จากที่ตารางที่ 2 พบว่าทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลอง
พัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม (𝑥̅ =4.61) และการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน (𝑥̅ =4.61) รองลงมา คือ เศษอาหารที่
เหลือภายในชนะไม่ควรล้างไปกับท่อน้าทิ้ง (𝑥̅ =4.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ แบตเตอร์รี่รถยนต์
ถ่ายไฟ ที่หมดอายุแล้วไม่สามารทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ (𝑥̅ =4.50
3. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตชุมชน
บ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม/การนากลับมาใช้ประโยชน์ และการ
กาจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
𝑥̅
S.D
แปลผล
1. การลดการเกิดขยะมูลฝอย
4.49
0.68
มาก
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย
4.50
0.64
มากที่สุด
3. การเก็บรวบรวม/การนากลับมาใช้ประโยชน์
4.52 0.65
มากที่สุด
4. การกาจัดขยะมูลฝอย
4.42 0.75
มาก
รวม
4.48 0.68
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลอง
พัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.48)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การเก็บรวบรวม/การนากลับมา
ใช้ประโยชน์ (𝑥̅=4.52) และการคัดแยกขยะมูลฝอย(𝑥̅=4.50) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีพ ฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอย (𝑥̅=4.49) และการกาจัดขยะมูลฝอย(𝑥̅=4.42) ตามลาดับ
สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีความต้องการรถขยะในการเก็บขยะตามครัวเรือน เพราะมีประชาชนในชุมชนไม่
ต้องการถังขยะมาไว้หน้าบ้าน ทาให้ประชาชนเกิดความทะเลาะวิวาจและเกิดผลกระทบทางขยะของ
ชุมชนได้ส่งกลิ่นจึงขอความร่วมมือทางเทศบาลหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนารถขยะทางเทศบาล
เข้ามาเก็บขยะของชุมชน ทางชุมชนไม่มีแหล่งในการจัดการกับขยะในชุมชนทาให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่า จึงให้
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ทางเทศบาลที่ดูแลชุมชนเข้ามาให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการคัดแยกขยะเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมที่ดีที่
สามารถนาไปใช้ในครัวเรือนของตนเอง ส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่และลดกลิ่นของขยะได้มากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อ
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตาบล
ในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 3 ด้านพบว่า
1. ด้านระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จากตารางที่ 1 ต้องการให้ทาง
ชุมชนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บ และการกาจัด ซึ่งผลการวิจัยมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุมาลี พุ่มภิญโญ และ เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, 2560) ผลการศึกษา
พบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ส่วนขยะรีไซเคิลครัวเรือนมักคัดแยกเพื่อนาขยะไปขายให้กับร้านรับซื้อ
ของเก่า แต่ในการนาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ซ้า การคัดแยกขยะเปียกเพื่อไปใช้ประโยชน์และการลดการใช้
บรรจุภัณฑ์ และยังต้องการการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้มีคุณภาพมากกว่านี้ ทั้ง
ในด้าน ระยะเวลาการเก็บขยะของรถขยะที่แน่นอน การจัดหาถังขยะที่ถูกหลัก และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ว มในนโยบายด้านการจัดการขยะ ระดับความรู้จากตารางที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ศุภวรรณ ภิรมย์ทอง, 2558) ปัญหาเกิดจากการจัดระบบการ
กาจัดขยะที่ไม่เหมาะสมทางเทคนิควิชาการ และความบกพร่องในการทาหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โดยมีปัจจัยด้านการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ ประกอบด้วย กฎหมายและการบังคับใช้
ภาวะผู้นา หลักธรรมาภิบาล และการมีองค์กรผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ มีแนวทางการจัดการปัญหาที่สาคัญ
ได้แก่ นโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล งบประมาณจากส่วนกลางที่เพียงพอ และการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน
โดยยึดหลักวิทยาการความชานาญและสันติวิธีในการจัดการ
2. ด้านทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ ด้านความต้องการจัดการขยะมูลฝอย เช่น
เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคภายในภาชนะไม่ควร ล้างไปกับท่อน้าทิ้ง อยู่ในระดับมากที่สุด การดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคน อยู่ในระดับ มากที่สุด และ การรณรงค์ให้เลิกใช้โฟม
ในการบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ มากที่สุด ที่จะต้องช่วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
(สุ ณิ ส า ดี น าง, 2561) ในภาพรวมมี ค วามรู้ ใ นการจั ด การขยะอยู่ ใ นระดั บ สู ง และมี พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกถึงการจัดการขยะมูลฝอยเป็นประจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการนาขยะมูลฝอยเศษวัสดุ
หมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป และพฤติกรรมการนาขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่ เป็นพฤติกรรมที่มี
การปฏิบัติอยู่เป็นประจาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และยังได้สอดรับกับ (กัลยาณี อุปราสิทธิ์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่
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และ วันทนีย์ ชวพงค์, 2558) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของครัวเรือน
พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนด้านการลด
การเกิดขยะมูลฝอย ด้านการนาไปใช้ต่อ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
3. ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ ตารางที่ 3 การเก็บรวบรวม/การนากลับมาใช้
ประโยชน์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเป็นหน้าที่ของ ทุกคนที่จะต้องช่วยกัน จัดการขยะแต่ละ
ในครั ว เรื อนเพราะมีความจ าเป็ น ในการขัดแยกขยะที่เป็นประโยชน์ต่อชุม ชน ซึ่งผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับ (เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ, 2558) ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการขยะมูลฝอยเบื้องต้น
ใช้วิธีเผากลางแจ้งนาไปลักลอบทิ้ง ณ พื้นที่นอกหมู่บ้านและพื้นที่ตีนเขาซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนและพื้นที่
สาธารณะประโยชน์เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามารับผิดชอบในการจัดเก็บและขนย้าย
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
1. เทศบาลควรมีนโยบายจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประชากรยังขาดการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนามาทิ้งยังถังขยะ ซึ่ ง
ทางเทศบาลต้องทาความเข้าใจกับประชาชรเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะและเทศบาลต้องจัดหาจุดตั้งวางถัง
ขยะของเทศบาลให้ได้หมดและประชาสัมพันธ์บทลงโทษให้กับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูล
ฝอยที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดความสกปรกแก่ชุมชน
2. เทศบาลควรจัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เทศบาลควรจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล เพื่อเป็นการทาความเข้าใจระหว่างประชาชนและเทศบาลเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
เชิงปฏิบัติ
1. เจ้ าหน้ าที่จั ดเก็บ รวบรวมขยะมูล ฝอยต้องจัดเก็บขยะมูล ฝอย ณ จุดตั้งวางถังขยะให้
เรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ขนส่งขยะมูลฝอย ต้องล้างทาความสะอาดรถยนต์ขนส่งขยะมูลฝอยเป็นประจา
ทุกครั้งที่ขนส่งเสร็จและอาจมีการใช้น้ายาดับกลิ่น เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนแก่ประชาชนทั่วไปใน
ระหว่างเส้นทางเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย
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เชิงวิชาการ
1.เทศบาลควรมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยภายในเขตเทศบาลในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเองว่ามีการจัดการได้
ครอบคลุมหรือตรงเป้าหมายของปัญหาหรือไม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้ได้เป็น
การถาวรและเพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป
2. การจัดการขยะมูลฝอยต้องปรับวิธีการจัดการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงความเจริญของ
เมืองเพราะส่งผลให้ปริมาณของขยะมูลฝอยเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนและเตรียมความ
พร้อมในล่วงหน้า
3. การจัดการขยะมูลฝอยควรมีการบูรณาการร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนซึ่ง
เป็นผู้ผลิตขยะมูลฝอยเองเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ของประชาชน และศึกษาปัญหาต่อการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนโดยการใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ มมาโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ในการกาหนด
จานวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ผลการศึ ก ษาพฤติก รรมการไปใช้ สิ ท ธิ ก ารเลื อ กตั้ งระดั บท้ อ งถิ่น ของประชาชน พบว่ า
ประชาชนได้ ให้ระดับความคิดเห็น ดังนี้ ด้านการตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นมี
ค่าเฉลี่ย ( x =3.42, S.D.=0.94) รองลงมาตามลาดับ คือด้านมูลเหตุจูงใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย ( x =3.34, S.D.=0.95) และด้านพฤติกรรมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ย ( x =2.02, S.D.=0.80) อีกทั้งประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการไปใช้
สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นวิเคราะห์โดยรวมพบว่า ประชาชนบางส่วนคิดว่าการเลือกตั้งไม่มีความ
จาเป็นกับตนเป็นเรื่องไกลตัวจึงตัดสินใจที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลพลายชุมพลมีประชาชน
ผู้สูงอายุจานวนมากจึงลาบากต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
คำสำคัญ:
การใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น พฤติกรรมการเลือกตั้ง

1070

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ABSTRACT
This research aimed to study voting behavior in local elections of people and
explore the problems to the use of local election rights of people by questionnaires
to collect data from random samples by using the formula of "TaroYamane" In the
formulation of 400 individuals and analyze data using questionnaires as a research
tool. Statistics used in data analysis include Frequency values, percentage values,
mean, standard deviation. Analyzing data using computer software.
The results study of the behavior of the local electoral rights of the people
found that people Give feedback level as follows the decision to vote for the local
council members is average ( x =3.42,S.D.=0.94), the motivation factor in using local
elections is average ( x =3.34,S.D.=0.95) and Behavioral aspects before going out to use
local elections are average ( x =2.02,S.D.=0.80). People expressed their opinions
aboutthe problems of using local elections. Overall analysis found that some people
thinkthat elections are not necessary for themselves. Is a far matter Therefore decided
not to go out for election , Some people still lack knowledge and understanding about
political participation and in the area of Phlai Chumphon Subdistrict Municipality, there
are many elderly people, so it is difficult to go out for election.
Keywords:
Voting, Local Election, Voting Behavior
ควำมสำคัญของปัญหำ
ส าหรั บ ประเทศไทยการเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนประชาชนในระดั บ ชาติ ได้ แ ก่ การเลื อ ก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อทาหน้าที่ด้านนิติบัญญัตินั้น คือการออก
กฎหมายต่าง ๆ ในการปกครองประเทศ และเลือกสรรบุคคลจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็น
นายกรัฐมนตรีทาหน้าที่เป็นผู้นาคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจึ งเป็นวิธีการที่ทาให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
อย่ างเสมอภาคด้วยเหตุนี้ เมื่อรั ฐ สภาผ่ านกฎหมายใดๆ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว
ประชาชนจะปฏิเสธว่าตนไม่เห็นชอบด้วยไม่ได้เพราะผู้ออกกฎหมายก็คือตัวแทนของประชาชนนั่นเอง
นอกจากนี้การเลือกตั้งยังทาให้ คณะผู้บริหารหรือคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศด้วยความชอบ
ธรรมเพราะเป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้ามาทาหน้าที่ในรัฐสภาการเลือกตั้งจึงเป็น
กระบวนการทางประชาธิป ไตยที่มีความส าคั ญยิ่งเพราะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ของประชาชน
เจ้าของประเทศที่มอบความไว้วางใจให้ตัว แทนของประชาชนไปทาหน้าที่ปกครองประเทศรวมทั้ง
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน
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ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ ทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนใน
เทศบาลต าบลพลายชุ ม พล อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไป
ประกอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ต่อไปในอนาคต
โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย
1. พฤติกรรมการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนเป็นอย่างไร
2. ประชาชนมีปัญหาอย่างไรในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาอิสระเรื่อง พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นแบบให้เลือกตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมูลเหตุจูงใจในการใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น พฤติกรรมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
และ การตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น เป็นแบบให้เลือกตอบที่ตรงกับความเป็น
จริงของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 เป็นคาถามที่มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด (Open - ended Question)
ได้แก่ ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น และ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
ผลกำรวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า
1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และ
เพศชาย จานวน197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2
1.2 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จานวน
94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมาอายุ 51-60 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5
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อายุ 21 - 30 ปี จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
16.8 อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ16.0 และอายุต่ากว่า 20 ปี จ านวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.2
1.3 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.5 รองลงมาโสด จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 หม้าย/หย่าร้าง จานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.8 และแยกกันอยูจ่ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5
1.4 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา / ป.ว.ช.
จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 ประถมศึกษา จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ปริญญาตรี
จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ17.8 อนุปริญญา / ป.ว.ส. จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ14.0 ไม่ได้ศึกษา
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
1.5 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 84 ราย
คิดเป็นร้อยละ 21.0 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ค้าขาย
จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 อาชีพอื่น ๆ จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 นักเรียน/
นักศึกษา จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ12.0 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ8.5
1.6 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ากว่า 5,000บาท/เดือน จานวน
176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีรายได้ 5,001-15,000 บาท จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ
40.2 มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และมีรายได้ 25,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
ตอนที่ 2 วิเ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการใช้สิ ท ธิก ารเลื อ กตั้ง ระดั บท้ องถิ่ นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 3 ด้าน ได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน ระดับควำมคิดเห็น
มำตรฐำน
ด้านมูลเหตุจูงใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ส่วนท้องถิ่น

3.34

0.958

เห็นด้วยน้อย

ด้านพฤติกรรมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาส่วนท้องถิ่น

2.02

0.808

เห็นด้วยน้อยที่สุด

ด้านการตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วน 3.42
ท้องถิ่น

0.945

เห็นด้วยน้อย

ผลรวม

0.903

เห็นด้วยน้อยที่สุด

2.92
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พบว่า ประชาชนได้ให้ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 3 ด้ าน อยู่ในระดับเห็นด้วย
น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ ย ( x = 2.92 , S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นราย ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
ตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.42, S.D. = 0.94) และรองลงมาตามลาดับ
คือ ด้านมูลเหตุจูงใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.34 ,S.D. = 0.95 ) และ
ด้านพฤติกรรมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ย ( x = 2.02 , S.D. = 0.80 )
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น ของประชาชนในเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโ ลก วิเคราะห์ ใน
ภาพรวมพบว่า
1. ประชาชนบางส่ ว นคิดว่าการเลื อกตั้งไม่มีความจาเป็นกับตน เป็นเรื่องไกลตัว จึง
ตัดสินใจที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
3. ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลพลายชุมพลมีประชาชนผู้สูงอายุจานวนมากจึงลาบากต่อ
การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านมูลเหตุจูงใจใน
การใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ด้านพฤติกรรมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และด้าน
การตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น สามารถอภิปลายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อด้านมูล เหตุจูงใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็ น โดยรวมในระดับ เห็ นด้ว ยมาก ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ น ว่าการ
เลื อ กตั้ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องประชาชนโดยประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการผู้ ส มั ค รที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและการศึกษาสูง ทั้งนี้ นโยบายของผู้สมัครเป็นเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส่วนน้อยที่ได้รับข่าวสารการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการถูกชักชวนจากญาติ เพื่อนฝูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นคือ เห็นด้วยน้อยที่สุดประชาชนส่วนใหญ่
ไม่เลือกผู้สมัครที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา พระบาง ที่ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การเชิญชวนหรือ ชักชวนผู้อื่นให้ไปเลือกตั้งนั้น แสดงให้เห็นว่ า
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย ยังมีสังคมที่เป็นท้องถิ่น และมีวัฒนธรรมแบบ
ดัง่ เดิมที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งทาให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนมี
ความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกัน เช่น เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในท้องถิ่ นของตนเองก็จะมีการเชิญ
ชวนหรือชักชวนเพื่อนบ้านให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
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หนองหอยเริ่ ม มี ค วามสนใจและมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งมากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่เน้นความสาคัญให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น โดยรวมในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด ประชาชนได้รับฟังข่าวสารทางการเมืองทาให้ตื่นตัวต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าร่วมรับฟัง
การปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครทุกคนเพื่อเปรียบเทียบนโยบาย มีการร่วมพูดสนทนากับสมาชิกใน
ครอบครัวหรือคนอื่นๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ เห็นด้วย
กับการเป็นหัวคะแนนเดินหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการรับเงินซื้อเสียงจากผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคม พศินนกแสง ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีศึกษา: เขตเลือกตั้งที่ 14 เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านพฤติกรรมการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งของประชาชนใน
เขตเลือกตั้งที่ 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ได้รับเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
รายชื่อไม่ตกหล่น ไม่ถูก ระบุว่าเป็นผู้ขอใช้สิทธิเลื อกตั้งล่วงหน้าในเขตหรือนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งที่มิได้
ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ล่วงหน้า ประชาชนในเขตเลือกตั้ง ที่ 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยให้ เหตุผลว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน และต้องการได้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ดีตามลาดับ และส่วนใหญ่พิจารณา การลงคะแนนเสียงเลือกต้องจากนโยบายของพรรค
การเมือง ประชาชนในเขตเลือกต้องที่ 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไปฟังการปราศรัย
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเห็นว่ามีส่วนในการ ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประชาชนใน
เขตเลือกตั้งที่ 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส่วนมากไม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การใช้สิทธิเลือกตั้ง
และการนับคะแนนเลือกตั้ง ในด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเลือกตั้ง ประชาชนในเขต
เลือกตั้งที่ 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการ เลือกตั้งจากโทรทัศน์ /
เคเบิ้ลทีวีแผนพับใบปลิวและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์มากที่สุดตามลาดับ
3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในเขต
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมในระดับ เห็นด้วยน้อย โดยประชาชนจะเลือกผู้สมัครที่มีอุดมการณ์และซื่อสัตย์สุจริต อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก และประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่จะไม่เลือกผู้สมัครที่เป็นญาติพี่น้องกัน
และไม่เห็ น ด้ว ยกับ การเลื อ กผู้ ส มัครที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น แต่จะเลื อกผู้ ส มัครที่ช่ว ยเหลื อและทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและประชาชน ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารุต
มาลารัตน์ ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี :
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลสันทราย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะว่าในการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัคร ควรเลือกผู้สมัครที่มีผลงานและนโยบายการบริหารงานที่ดี และควรตัดสินใจเลือกด้วย
ตนเองไม่ควรให้ใครมาชักจูง
4. การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชน
ในเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโ ลก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ น
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โดยรวมว่า ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังไม่เห็นถึงผลประโยชน์ของการออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งมากนัก ซึ่งพวกเขายังเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว อีกทั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลพลาย
ชุมพลมีประชาชนผู้สูงอายุจานวนมากจึงลาบากต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างปัจจั ยที่ส่ งผลต่อการไปใช้สิ ทธิการเลื อกตั้งระดั บ
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาองค์การต่อไป
2. ควรมีการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการรับรู้ข่าวสารการเมืองท้องถิ่นให้
เพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้ และ การจัดทาสื่อในรูปแบบต่างๆประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนเพื่อสร้างความรู้ และ ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสาคัญเกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
3. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
นอกจากนี้ภาครัฐควรสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชน
เข้าใจ และไปใช้สิทธิของตนเองอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
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การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
PERFORMANCE ACCORDING TO GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF
PHAI KHO DON SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION MUEANG
DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE
วิชชากร รุ่งเรือง1 กัมปนาท วงษ์พัฒนพงษ์2 และรณชัย หมื่นวงศ์3
witchakron runruang,1 Kampanart Wongwatthonaphong,2 and Ronnachai Muenwong3
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม wicthakron@gmail.com
2
หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิน่
มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม Kampanart_wk@yaHoo.com
3
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม leesaw2525@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1 เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน และ 2 เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษ ณุโ ลก ผู้ วิ จัยได้เลื อ กพื้น ที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอนอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการลงไปเพื่อศึกษาประเด็นปัญหา
เนื่องจาก สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอนเป็นพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งมี
ความหลากหลาย ผู้ วิจัย จึ งได้เลื อกพื้นที่ นี้เป็นต้น แบบในการศึกษาปัญหา โดยพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอนมีประชากรทั้งหมด 4,071 คน กาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
โดยก าหนดค่ าความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 95 ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการเก็ บ
แบบสอบถามคือ 365 คน โดยสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามและวิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมู ล
และน ามาวิเคราะห์ ผลการวิจั ยพบว่า องค์การบริห ารส่ ว นตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกมี การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.03, S.D. = 0.69 )
เมื่อพิจารณาจากรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความโปร่งใสมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( 𝑿̅ = 4.08, S.D. = 0.68 ) ด้านคุณธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.05 , S.D. = 0.68 )
ด้านนิติธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.04 , S.D. = 0.69) ด้านความรับผิดชอบมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.02 , S.D. = 0.70) ด้านความคุ้มค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (
̅ = 4.03 , S.D. = 0.69) ด้านความการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( 𝑿
̅ = 4.02 , S.D.
𝑿
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= 0.70) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุกประเด็นมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน มีความเบี่ยงเบนน้อย
คาสาคัญ
ธรรมมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
ABSTRACT
This research has 2 objectives: 1 to study the administration according to the
good governance principles of Phai Kho Don Subdistrict Administration Organization
and 2 to study the problems of working according to the good governance principles
of the Tambon Administrative Organization Bamboo, don The researcher selected the
area of Phai Subdistrict Administration Organization to Don Mueang District, Phitsanulok
Province in order to study the issue due to The area of Phai Khao Don Subdistrict
Administration Organization is a semi- rural semi- urban area which has a variety. The
researcher therefore chose this area as a model for studying problems. The area of
Phai Kho Don Subdistrict Administrative Organization has a total population of 4,071
people and uses the theory of sample size determination ( Taro Yamane) by
determining the confidence value of the sample, 95% of the sample population used
to collect questionnaires. Is 365 people, by constructing research tools using
questionnaires and sampling methods by using probability principles and accidental
sampling After data collection and analysis The overall results of the research were at
a high level (X = 4.03, S.D. = 0.69). When considered from the list, it was found that
the highest mean value was administration according to the principles of transparency.
There is a high level of opinion ((X) = 4.08, S.D. = 0.68), followed by the administration
of moral principles on morality. There is a high level of opinion ((X) = 4.05, S.D. = 0.68)
while the lowest mean is the administration according to the moral principles of
morality. There is a high level of opinion
((X) = 3.99, SD = 0.72), respectively.
When considering the overall SD value, it is found that every issue has a value
approaching 1, indicating that the administration according to the corporate
governance principles of the organization Phai Subdistrict Administrative Organization
Don There is a slight deviation
Keywords:
Good governance, Rule of Law, Moral Principles, Transparency
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ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้เริ่ มนาแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ห ลังจากประเทศหลั งจากประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 จนต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
( IMF) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้วางรากฐานและกฎเกณฑ์อัน
สอดคล้ องกับ หลั กธรรมาภิบ าลที่มี ส่ ว นช่ว ยส่ งเสริม ความเข้มแข็งแห่ งสั งคมประชาธิป ไตยทั้งใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะการออกระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกส่วนราชการ
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีความมุ่งหมายที่จะสร้างระบบการบริหารที่ดีในทุกภาคส่วน
ของสังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน โดยกาหนดองค์ประกอบธรรมาภิบาลให้
หน่วยงานข้าราชการรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นาไปปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 6
ประการ คือ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักความ
คุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วม โดยกาหนดองค์ประกอบธรรมาภิบาลให้หน่วยงานข้าราชการรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นาไปปฏิบัติ และต่อมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 284 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดใหมีแผนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ชัดเจน โดยเฉพาะการพิจารณาถายโอนภารกิจรูปแบบการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการมีสวนรวมจาก
ทุกฝายเพื่อใหมีกระบวนการที่ยืดหยุน และสามารถปรับวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณและเรียนรู
จากประสบการณที่เพิ่มขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอนเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความหลากหลาย
ของชุมชนเมืองและชนบทการขยายตัวดานเศรษฐกิจ ดานการบริการเติบโตอยางรวดเร็วและในการ
พัฒนาทองถิ่นไดกาหนดวิสัยทัศนพันธกิจและยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาไปสูเปาหมาย
ที่กาหนดไวโดยไดมีแผนการพัฒนาในหลายๆดานดวยกัน ความสาคัญของการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อไปสู การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพราะหลักธรรมาภิบาลเปนหลักที่กากับดูแลตรวจสอบควบคุมการบริหารงานโดยอาศัยการมี
ส
วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน เขามาตรวจสอบความโปรงใสในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ซึ่งก่อใหเกิดการตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของประชาชนในชุมชนใหเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนตาบล อีกทั้งเปนการผลักดันใหเจาหนาที่
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่ของนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นจึงศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
องค์การบริหารงานตาบลไผ่ขอดอนมี การปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร
ตามหลักธรรมาภิบาล
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การปฎิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และเพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการนาหลักธรรมาบาลมาใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ ขอดอน อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ดพิ ษ ณุ โ ลกโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 4,134 โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน ทั้งหด 6 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ 1 จานวน 765 คน
หมู่4 จานวน 727 คน
หมู่ 2 จานวน 893 คน
หมู่5 จานวน 499 คน
หมู่ 3 จานวน 990 คน
หมู่6 จานวน 260 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ศึก ษาประชากรที่ อาศัย อยู่ ใ นเขต องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลไผ่ ข อดอน
จานวน 4,134 คน อ้างอิงจากสูตรของการกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane โดยกาหนดค่า
ความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่ายอมให้มีความ
คลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ร้อยละ 5 ดังนี้
จากสูตร

n =

𝑵
𝟏+𝑵𝒆 𝟐

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
จากสูตร

n=

4,134
1+[4,134(0.052 )]

n = 365
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 365 คน
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ค่าเฉลี่ยประชากรต่อหมู่บ้านโดยใช้การสุ่มอย่างง่ายดังนี้
หมู่ 1 จานวน 765 คน เท่ากับ 68 คน หมู่ 4 จานวน 727 คน เท่ากับ 65 คน
หมู่ 2 จานวน 893 คน เท่ากับ 77 คน หมู่ 5 จานวน 499 คน เท่ากับ 45 คน
หมู่ 3 จานวน 990 คน เท่ากับ 87 คน หมู่ 6 จานวน 260 คน เท่ากับ 23 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามและวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบปลายเปิดที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลไผ่ ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโ ลก มาเป็นแนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล โดยใช้แนวคิด
ของ Likert ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูล ส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ น คาถามปลายเปิ ดแบบมีห ลายคาตอบให้ เลื อก (Multiple Choices Questions) และ
เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว (Best Answer) จานวน 5 ข้อ ได้แก่
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) ตาแหน่งงาน
5) รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจานวนทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่
1) หลักนิธิธรรม
2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า
ซึ่งในการประเมินผลลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้าง
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 30 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ
5
ระดับ คือ
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1) มากที่สุด
ให้ 5 คะแนน
2) มาก
ให้ 4 คะแนน
3) ปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
4) น้อย
ให้ 2 คะแนน
5) น้อยที่สุด
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์การประเมินค่าคะแนน ผู้วิจัยได้แบ่งเกณฑ์การวัดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็น 5 ระดับ คือ มีการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่แบ่งมาตราส่วนประมาณค่า ระดับออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้จากการสารวจขอมูลจากประชากรในเขตขององคการบริหารสวนตาบลไผ่ขอดอน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในประเด็นปัญหาของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารงานตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน และปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.03, S.D. =
0.69 ) เมื่อพิจารณาจากรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.08, S.D. = 0.68 ) ด้านคุณธรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.05 ,
S.D. = 0.68 ) ด้านนิติธรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.04 , S.D. = 0.69) ด้านความ
รับผิดชอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.02 , S.D. = 0.70) ด้านความคุ้มค่ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( 𝑿̅ = 4.03 , S.D. = 0.69) ด้านความการมีส่วนร่วมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( 𝑿̅ = 4.02 , S.D. = 0.70) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุกประเด็นมีค่าเข้าใกล้
1 แสดงว่าการบริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาลขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลไผ่ขอดอนมี ความ
เบี่ยงเบนน้อยแสดงได้จากตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
̅̅̅̅
𝑿
S.D.
ระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน
1) หลักนิติธรรม
4.04
0.69
มาก
2) หลักคุณธรรม
4.05
0.68
มาก
3) หลักความโปร่งใส
4.08
0.68
มาก
4) หลักการมีส่วนร่วม
3.99
0.72
มาก
5) หลักความรับผิดชอบ
4.02
0.70
มาก
6) หลักความคุ้มค่า
4.00
0.68
มาก
รวมเฉลี่ย
4.03
0.69
มาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการในการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งแสดงว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ชาติชัย อุดมกิจ
มงคล,2556) ที่ว่าเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ การทุจริตประพฤติมิชอบ การทุจริต
การเลือกตั้งหรือเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง ระบบอุปถัมภ์ที่ไร้จิตสานึกความรับผิดชอบส่งผลให้ประเทศไทย
ประสบปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยหลักธรรมาภิบาล ผลการดาเนินงานพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านการมีส่วนร่วมจากหลาย
ภาคส่วนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาลดความขัดแย้งจากการแตกแยกทางความคิดเป็นการ
ร่วมคิดร่วมปฏิบัติทาให้เกิดการพึ่งพาตนเองในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือ
จากภาครัฐอย่างเดียว ทาให้ประชาชนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น (คนอง โสดา
,2553 ) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และมีแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ใช้ห ลั ก ธรรมาภิบาลในการปฏิบั ติงานให้ เป็ นไปตามระเบียบของ
กฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการชี้แจงการใช้จ่าย
งบประมาณด้านการเงิน ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ตลอดจนถึงมีส่ ว นร่ว มในการกาหนดทิ ศ
ทางการบริหารจัดการมีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลอยู่ตลอดเวลาที่ทางานเพื่อความถูกต้องโปร่งใสใน
องค์กร เพื่อให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน และรวมไปถึงการทางานของผู้บริหารระดับสูงด้วยจากงานวิจัย
ของ(สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2557) จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมของกรณีศึกษา ทั้งจากผลการวิจัยเชิ ง
คุณภาพและผลการวิจัยเชิงปริมาณสามารถนามาสรุปเป็นต้นแบบ (Prototype) การบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้ 9 ประการ ได้แก่ มีผู้นาองค์กรดี มีการมีส่วนร่วม
มีการบริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต มีจิตใจ “ธรร
มาภิบาล” มีความสามัคคีปรองดอง มีนวัตกรรม มีมาตรฐาน และมีต้นทุนที่ดี ซึ่งต้นแบบที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้มีการ
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บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และนอกจากนี้ (พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺ
ตโม, 2559) ยังมีการบูรณาการ ธรรมมะกับกับหลักธรรมาภิบาล 6 ประการดังกล่าว ดังนั้นในความ
เป็นหลักธรรมาภิบาลนี้ถึงแม้จะมีความเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นธรรมะอยู่แล้วแต่เมื่อได้นาหลักธรรม
ในทางพุทธศาสนามาร่วมบูรณาการด้วยยิ่งทาให้หลักธรรมาภิบาลมีค วามโดดเด่นในเชิงเนื้อหาหรือ
ทฤษฎีมากขึ้นพร้อมทั้งมีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติการในกรณีที่จะนาหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้
กับตนเองและสังคมด้วยกล่าวคือคนในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นศาสนิกชนในพุ ทธศาสนาอยู่แล้วเมื่อได้
นาหลักพุทธธรรมมาร่วมวิเคราะห์กับหลักธรรมาภิบาลด้วยก็ยิ่งทาให้การปฏิบัติมีความเป็นธรรมชาติ
หรือไม่ฝืนวิถีชีวิตรายวันของแต่ละคนในสังคมดังที่ ผู้คนในสังคมปรารถนาให้สังคมไทยเป็นสังคมวิถี
พุทธนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน
ในภาพรวมด้านต่างๆ อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ การบริหารจัดการที่ดี
ของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ข อดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่านั้นอยู่ในระดับมาก จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้
1. ธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม
1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีการเข้าร่วมยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมดีเด่น
1.2 จัดให้มีกิจกรรมด้านคุณธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม ศีลธรรม
2. ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส
2.1 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เช่น เรื่องข้อบังคับจังหวัด เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ
และเรือ่ งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
2.2 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้า ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ
3. ธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม
3.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ย วกับการวางแผน โครงการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ
4.1 จั ดกิ จ กรรมให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการรับผิ ดชอบดาเนิน การ การวางแผน
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนไผ่ขอดอน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4.2 จัด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. ธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า
5.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ ทรัพยากร
ทีมีอยู่ในท้องงถิ่น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบ ต่อ
นโยบายการรับซื้อใบยาสูบของโรงงานยาสูบ 2) ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันที่พบในการปลูกใบ
ยาสูบทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในตาบลเกาะตาเลี้ยงที่ทาการเกษตรเฉพาะใบยาสูบ
จานวน 250 คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนาไปวิเคราะห์ผลโดยการใช้โปรแกรมทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านนโยบายของรัฐ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รองลงมาด้านการรับซื้ออยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ด้านการผลิตอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34
2. ส่วนปัญหาคือเกษตรกรมีความกังวลในด้านนโยบายภาครั ฐในการเพิ่มภาษีบุหรี่ โดยมี
การรณรงค์ให้งดการสูบบุหรี่ เกษตรกรจึงมีกังวลว่าจะถูกลดโควตาในการทาเกษตรลงและค่าจ้างของ
แรงงานสูงขึ้นจึงอาจจะส่งผลต่อรายได้ภายในครอบครัวและอาชีพที่ทาได้ภายในอนาคต
คาสาคัญ
ความคิดเห็น นโยบายของรัฐ ใบยาสูบ
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ABSTRACT
This research objective to 1) Study the opinions of farmers who grow tobacco
in the tobacco purchasing policy of the tobacco factory. 2) Study the current problems
encountered in growing tobacco leaves data was collected from 250 person in koh Ta
Liang subdistrict, that made tobacco specific farming by using questionnaires as
statistical research tools used in data analysis include percent, standard deviation and
used to analyze results by using social science programs. The research found that
1. The opinions of farmers in overview have was high level, when classified
by side found that the government policies was high level have an average of 4.63,
followed by purchasing was high level have an average of 4.54 in the production was
low level have an average of 2.34
2. The problem was that farmers have concerned about government policies
in raising tobacco taxes, by have campaign to stop smoking, farmers was have there
for concerned that the quota in agriculture will be reduced and the wages of workers
will increase, which may affect the income with in the family and the profession that
can be done within the future.
Keywords:
Opinions, Government Policies, Tobacco
ความสาคัญของปัญหา
การผลิตใบยาสูบ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เพาะปลูกประเทศอื่นๆ แล้วไทยผลิตใบยาสูบได้ต่า
กว่ามาตรฐาน หรือมีคุณภาพไม่สม่าเสมอ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดูแลการผลิตใบยาสูบจาก
สภาพปั จ จุ บั น โรงบ่ มส่ ว นมากของไทยยังมีวิธีการผลิ ตใบยาสู บ ที่ค่อนข้างล้ าสมัย ส่ ว นใหญ่จะใช้
เชื้อเพลิง 2 ชนิด คือ ใช้ฟืน และลิกไนต์ ปรากฏว่าฟืนนับวันจะหายากขึ้น ส่วนลิกไนต์นั้นก็มีจานวน
ไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้นความล้าสมัยของโรงบ่มทาให้พลัง งานถูกใช้ประโยชน์ต่อการบ่มเพียง 10%
ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดน้อยมาก เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้ผู้ผลิตบุหรี่ใช้ยาสูบในการผลิตบุหรี่
น้ อ ยลงกว่ าเดิ ม ตลอดจนการรณรงค์ต่ อ ด้า นการสู บ บุห รี่ การขึ้น ภาษี ส รรพสามิต ส าหรั บบุ ห รี่
ตลาดโลกใบยาสูบเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยราย และผู้ขายน้อยราย บริษัทส่งออกของไทยต้องค้าผ่านบริษัท
ค้าใบยาสูบข้ามชาติ ในปีใดที่เกิดภาวะตลาดโลกซบเซา ราคาตก ผู้ผลิต และผู้ ส่งออกของไทยก็ตกใน
สภาพเสียหายจาเป็นต้องขายใบยาสูบต่ากว่าทุนเพื่อรักษาตลาดต่างประเทศไว้
ด้านการผลิตโรงงานยาสูบควรมีหน้าที่ ในการส่งเสริมการผลิตใบยาสูบ เนื่องจากโรงงาน
ยาสูบมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูก ขั้นตอนในการผลิตระหว่างผู้บ่มและชาวไร่ แม้จะมีกฎเกณฑ์วาง
ไว้ดีแล้ว แต่ก็มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนอยู่ หน่วยงานของรัฐควรรักษากฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ผู้บ่มใบยา
ควรให้ความเป็นธรรมต่อชาวไร่ในการตีราคารับซื้อตรงตามคุณภาพสนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทใน
การผลิตถ่านลิกไนต์เพื่อจะได้มีลิกไนต์เพียงพอ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยควรมีโครงการทดลอง
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การใช้แก๊ซเพื่อใช้ในการบ่มและปรับปรุงให้มีต้นทุนต่าสุด สูญเสียเชื้อเพลิงน้อยที่สุด ปัญหาการเร่ขาย
ใบยาข้ามเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ยาสูบ กองสุรา และยาสูบ กรมสรรพสามิต ควรส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
พื้นที่เพาะปลูกว่า มีผู้ตั้งสถานีบ่มใบยาแล้วไม่มีเขตปลูกใบยาเพียงพอ ควรสอนใบอนุญาตในการบ่ม
ใบยา เพื่อขจัดปัญหาในการเร่ขายใบยาข้ามเขต การจัดระบบตลาดการค้าภายในควรมุ่งที่จะผูกพัน
วงจรธุรกิจต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด โดยหากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันทุก
ขั้นตอน ซึ่งจะเป็นการรักษาระดับอุปสงค์และอุปทานให้สมดุลกัน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ปัญหาการตลาดส่งออกในตลาดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป การแก้ไขยาสูบมีคุณภาพไม่สม่าเสมอนั้น
ควรฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้และเข้าใจในการบารุงและดูแลต้นยาสูบอย่างถูกวิธี
ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร
ชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบายการรับซื้อใบยาสูบของโรงงานใบยาสูบ ตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรี
สาโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อที่ต้องการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบาย
การรับซื้อ นโยบายการผลิตใบยาสูบและทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาปัจจุบันของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูก
ใบยาสูบของตาบลเกาะตาเลี้ยง
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบายของรัฐ
2. ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันมีผลอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบายการรับซื้อใบ
ยาสูบของโรงงานใบยาสูบในตาบลเกาะตาเลี้ยงอาเภอศรีสาโรงจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันที่พบในการปลูกยาสูบของชาวไร่ในตาบลเกาะ
ตาเลี้ยงอาเภอศรีสาโรงจังหวัดสุโขทัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบในเขตตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอ
ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นงานวิจัยเชิงสารวจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร
ต่อนโยบายของรัฐในด้านการรับซื้อ การผลิต และนโยบายต่างๆของรัฐ โดยมีวิธีการดังนี้
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ ชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบในเขตตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรี
สาโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ข้อมูลจานวนประชากรมาจากสานักงานยาสูบสุโขทัย จานวน 250 คน
(สานักงานยาสูบสุโขทัย, 2561)
ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ เกษตรกรที่ทาการเกษตรเกี่ยวกับใบยาสู บ
จานวน 250 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
1. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยมี ก ารชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ และอธิ บ ายวิ ธี ก ารตอบ
แบบสอบถามโดยละเอียด พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามให้ เกษตรกรและเก็บแบบสอบถามเพื่อนามา
ศึกษาต่อไป
2. เมื่อเกษตรกรตอบแบบสอบถามเสร็จ แล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของ
แบบสอบถาม เมื่อพบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะมีการสอบถามเพิ่มเติม
ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามประเด็นจากแบบสอบถาม ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.6
และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.4 อายุ 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมาอายุ 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 10.4 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.0 และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.8
ตามลาดับ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 5.6 รองลงมาสถานภาพการสมรสคิดเป็นร้อยละ 76.4
สถานภาพหม้ายคิดเป็ น ร้อยละ 12.4 และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ 5.6 มีรายได้ 50,000100,000 คิดเป็นร้อยละ 60.4 และรายได้มากกว่า 100,000 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 39.6
ตาราง ผลการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบายในแต่ละด้าน
การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ต่อ
นโยบายการรับซื้อ การผลิต และด้านนโยบาย
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
ต่างๆของรัฐ
1.ด้านการรับซื้อ
4.54
0.32
มากที่สุด
2.ด้านการผลิต

2.34

0.55

น้อย

3.ด้านนโยบายชองรัฐ

4.63
3.83

0.31
0.39

มากที่สุด
มาก

รวม

จากตารางผลการประเมินความคิดเห็ นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบโดยภาพรวมอยู่
̅ =3.83) ในทั้ง 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย (𝒙
นโยบายของรัฐโดยมีค่าเฉลี่ย (𝐱̅ =4.63) อยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมาตามลาดับคือด้านการรับ
̅ =4.54) และด้านการผลิตโดยมี่ค่าเฉลี่ย (𝒙
̅ =2.34) อยู่ในระดับน้อย
ซื้อโดยมีค่าเฉลี่ย (𝒙
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่เกษตรกรกังวลจะเกี่ ยวข้องกับการเพิ่มภาษีบุหรี่ นโยบายเกี่ยวกับ
การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ จึงเป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้เกษตรกรกังวลว่าจะเป็นผลกระทบต่อสภาพ
ปัญหาในเรื่ องรายได้ในอนาคต และมี ผ ลมาจากภัยจากธรรมชาติเช่นอากาศแห้ งแล้ งทาให้ น้าไม่
เพียงพอต่อใบยาสูบ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย หรือยากาจัดแมลงศัตรูพืชที่เริ่มราคาสูงขึ้น ในปัจจุบัน
เริ่มขาดแคลนแรงงานในบางช่วงจึงทาให้ค่าจ้างแรงงานมีอัตราที่สูงตามไปด้วย
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบต่อนโยบาย
การรับซื้อใบยาสูบของโรงงานใบยาสูบ ตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย
พบว่า
ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบ ตาบลเกาะตาเลี้ยง อาเภอศรีสาโรง จังหวัด
สุโขทัย ทั้งหมด 3 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านนโยบายของรัฐ และรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านการรับซื้อ และ ด้านการผลิต
ด้านการรับซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณราคาใบยาสูบในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ (ปานทิพย์ โชติ
เบญจมาภรณ์ และจิระวัฒน์ อยู่สะบาย, 2560) เช่น แนวทางการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพของภาครัฐ
ไปสู่ผู้ผลิต ผู้นาเข้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปสู่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ
รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคของกระบวนการถ่ายทอดและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ไปสู่ผู้ปฏิบั ติ วิธีการศึกษาคือการจัดโครงการจัดสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ด้านการผลิตอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นพรัตน์สิทธิ โชคธนารักษ์ และ
เสถียร ศรีบุญเรือง, 2549) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความไม่มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคในการบ่มใบยาสูบขนาดเล็ก พบว่า จานวนแรงงานในการคัดใบยาแห้ง จานวนแรงงานเสียบใบ
ยา จานวนแรงงานในการบรรจุใบยาเข้าเตาบ่ม ปริมาณและประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ เป็นปัจจัยที่มีผลทา
ให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการบ่มใบยาสูบลดลงและซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
2553) การเป็ นองค์กรธุร กิจเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อลดกระแสต่อต้านจากสังคม และสร้างความน่าเชื่อถือในระดับชาติ
และระดับสากล ดังนั้น การดาเนินกิจกรรมการเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับองค์กร โดยมีเป้าประสงค์ในการโน้มน้าวผู้กาหนด
นโยบายและการมีอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณสุข
ด้ า นนโยบายของรั ฐ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ คื อ มาตรการของโรงงานยาสู บ ในการ
เพาะปลูก และการจัดสรรใบยาสามารถสร้างสรรค์ผลประโยชน์แก่ชาวไร่บ่มและผู้รับบ่มอิสระ และจ้า
หน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการรับซื้อใบยาของโรงงานยาสูบมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558) การใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของยาสู บ เป็ น มาตรการหรื อ ยาแรงที่ สุ ด ประเทศไทยได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ว่ า มี
มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่อยู่ในระดับดีมากประเทศหนึ่ง การควบคุมการบริโภคยาสูบอย่าง
ครอบคลุมต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กัน ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ทั้งมาตรการราคาและภาษีเพื่อลด
ความต้องการยาสูบและมาตรการที่ไม่ใช่ราคาที่จะลดอุปสงค์การบริโภคยาสูบ ได้แก่ การป้องกันจาก
การสัมผัสกับควันบุหรี่ กฎหมายเกี่ยวกับสาระของผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ย าสู บ บรรจุ ภัณฑ์ และการติดฉลากของผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ การให้ ความรู้และการ
สื่อสารโทษของยาสูบ การโฆษณายาสูบส่งเสริมการขายและการให้การสนับสนุน และมาตรการลด
ความต้องการเกี่ยวกับการพึ่งพาบุหรี่และเลิกสูบ และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วารีพร ชูศรี และ
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จุฑามาศ พรหมมนตรี , 2560) หน่ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการเพิ่ มช่องทางหรือสื่ อในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อบัญญัติที่อยู่ในมาตราต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง
หน่วยงานรัฐควรมีมาตรการที่ควบคุมจานวนร้านค้าที่เปิดจาหน่ายบุหรี่ที่อยู่ใกล้แหล่งสถานที่ศึกษา
เพื่อให้มีการเข้าถึงบุหรี่ได้ยากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้รัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราคา เพราะในปัจจุบันมีการเพิ่มภาษีเกี่ยวกับ
บุหรี่ อาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับการเพาะปลูกใบยาสูบของเกษตรกรได้ในอนาคต
2. ควรให้ความช่วยเหลือจากทางโรงงานในเรื่องการถูกลด/ตัดโควตา เนื่องจากมีผลเสียต่อ
เกษตรกรมากในการใช้จ่ายเพราะมีผลต่อรายได้
3. ควรนาสิ่งที่เกษตรชาวไร่เสนอต่อนโยบายของรัฐบาลไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาคือการ
เพิ่มราคาใบยาสูบ ลดราคาค่าปุ๋ย ค่ายา และส่งเสริมให้มีการปลูกใบยาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพแก่นักศึกษาผ่านโครงการ
เพาะเห็ด และประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้จากโครงการเพาะเห็ด โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์ และการแก้ปัญหา โดยการ
วิจัยนี้เป็นการทางานร่วมกันระหว่างนัก ศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโดยนักศึกษาได้รับการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญฝึ กปฏิบั ติด้ว ยตนเองตั้งแต่การเพาะเห็ด การดูแลเห็ด และการแปรรูปเห็ ด
จากนั้นนักศึกษาอธิบายผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระหว่างจัดทาโครงการ ทาให้ผู้วิจัยได้เห็น
พัฒนาการว่านักศึกษาได้รับ การกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ เนื่องจากได้รับประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้
แนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพอเพียง การคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกความมีวินัย ความมุ่งมั่นในการ
ทางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวางแผน และการแก้ปัญหา
คาสาคัญ
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การเพาะเห็ด การเรียนรู้
ABSTRACT
The purpose of this research was to create Productive Learning for students
through the mushroom cultivation project. The project’s learning efficiency was
evaluated from the using of Productive Learning Framework, the student-centered
learning and the problem solving. This research was a collaboration between students
and project advisors. The students learned from experts, self-practice from mushroom
cultivation, mushroom care and mushroom processing. After that, the students
explained the learning results that occurred during the project to the researcher, to
see that the students were motivated to learn. Because they had gained real
experience from the self-practice and learned other concepts which related, such as
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self-sufficiency and creativity. In addition, the students had practiced discipline, selflearning process, planning and problem solving.
Keywords:
Productive Learning, Mushroom Cultivation, Learning
ความสาคัญของปัญหา
ในตลอดช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้ในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน เป็นเวลาอย่างน้อยสอง
ปีนั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระของหลักสูตรผ่านวิธีการสอนหลายรูปแบบ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงปัญหา วิธีคิดและ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งคิดสร้างสรรค์วิธีการซึ่งจะทาให้เกิดผลที่ต้องการได้จริง กระบวนการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพของนักศึกษาพัฒนาชุมชนผ่านโครงการเพาะเห็ด ได้นาแนวคิดหลักของการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพมาใช้ให้เกิดผลเชิงรูปธรรม โดยให้นักศึกษามุ่งเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์เห็ดที่ต้องการและแสวงหา
วิธีการในการสร้างผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ความอดทน
และความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลผลิตคือเห็ดชนิดต่างๆ ที่นักศึกษาเพาะขึ้น
ผลผลิตที่ได้คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทางานของนักศึกษาที่เห็นผลจริง และจะเป็นหนึ่งในการ
พัฒ นาทักษะการแก้ไขปั ญหา การคิด การทดลองปฏิบัติ เพื่อนาไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่มีความ
ซับซ้อนยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย
ปัญหาวิจัย
ปัญหาวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักศึกษาผ่านโครงการเพาะ
เห็ด มุ่งศึกษากระบวนการสร้างการเรียนรู้ด้วยแนวคิดการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพว่าจะสามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาได้มากกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นได้มากขึ้นหรือไม่ โดยใน
โครงการเพาะเห็ดนี้ มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพ และการเรีย นรู้
เกี่ ย วกับ เกษตรกรรมทางเลื อกไปด้ว ยพร้อ มกั น ดั งนั้ นผลลั พธ์ ของการศึก ษาจะเป็ นแรงจูง ใจให้
นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการทาโครงการได้หรือไม่ อย่างไร และนักศึกษามีความเห็นอย่างไรต่อการ
จัดทาโครงการนี้แทนการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแบบทั่วไป การเรียนรู้เชิงผลิตภาพกระตุ้นให้นักศึกษา
ต้องการเรียนรู้มากขึ้น หรือได้มีทักษะการคิดเพิ่มพูนขึ้นหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย การสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาหลักสูตร
การพั ฒ นาชุ มชนผ่ านการปฏิบั ติจ ริง ด้ว ยโครงการเพาะเห็ ด และการประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพของ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักศึกษาจากโครงการเพาะเห็ด
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวิธีการศึกษาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกซึ่งเป็นความร่วมมือของนักศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้คือการจัดทาโครงการเพาะเห็ดตลอดภาคการศึกษา และทาแบบประเมินเกี่ยวกับการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจากการจัดทาโครงการเพาะเห็ด ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้น กับ นั กศึกษาผ่ านการสั งเกต สั มภาษณ์ และวิเคราะห์ จากการตอบแบบประเมินโดยนักศึกษา
โดยกรอบแนวคิดที่ใช้คือแนวคิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผลการวิจัย
ในการวิจัยนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 4.0 โดย สุนันท์ สีพาย และ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2561: 18) กล่าวถึงพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ว่าควรกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้จึงต้องมุ่งไปสู่การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภาพ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อ
สร้างผลงาน และให้บัณฑิตเป็นผู้ผลิต และผู้คิดใหม่ นอกเหนือจากการเป็นผู้บริโภค และผู้เลียนแบบ
เท่านั้น (2561: 20) นอกจากนี้ การปรับวิธีคิดเรื่องการเรียนการสอนโดยการพัฒนาทักษะนวัตกรรม
10 ประการให้เกิดในตัวผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดออกแบบ คิดกลั่นกรอง
คิดผลิตภาพ คิดแก้ปัญหา คิดประกอบการ คิดผู้นา คิดผู้รับผิดชอบ และคิดสานึกทางสังคม จะได้
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เติบโตตามความถนัดของตนเองได้ (2561: 24)
ศศิธร จันทมฤก และคณะ (2561: 2560) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไว้ว่า
เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น เรี ย นรู้ โ ดยสร้ างผลงานที่มีคุณค่า มีการกาหนดเป้าหมายที่มุ่งสร้างหรือผลิ ต และ
กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพธ์ว่าเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ควบคู่กับการทากิจกรรม มีการกาหนด
ผลลั พธ์ที่ผู้ เรีย นควรจะได้ และให้ ผู้ เรียนได้ส รุปบทเรียนการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็นกรอบ
แนวคิด ที่ใช้ในการสร้ างโครงการเพาะเห็ ด เพื่อให้ เกิดการเรีย นรู้ทั้งในเชิงอาชีพ แนวคิด การท า
เกษตรกรรมทางเลือก และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ในกระบวนการเรียนรู้ ยังเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยกระบวนการแก้ปัญหามี
6 ขั้นตอนคือ ขั้นกาหนดปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ขั้นวิเคราะห์
วิธีการแก้ปัญหา ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่ สุด ขั้นวางแผนดาเนินการแก้ปัญหา (ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ, 2556: 161) ซึ่งได้มีการสอดแทรกไว้ในกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหา
สิ่งที่ไม่เข้าใจด้วยตนเอง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2 จานวน 24 คนโดยใช้
เวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ประกอบด้ว ยนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนรู้การเพาะเห็ดมาก่อน
จานวน 14 คน และเคยเรียนรู้มาก่อนจานวน 10 คนในการจัดทาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการเพาะ
เห็ด 2 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง มีการเพาะเห็ดในสุ่ม และเพาะเห็ดในโอ่ง ขั้นตอนการเพาะ
เห็ดมีดังนี้
1. การเพาะเห็ดนางฟ้าในโอ่ง
วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย:
1. โอ่ง ขนาดสูง 45 ซ.ม กว้าง 40 ซ.ม
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2. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จานวน 20 ก้อน ต่อ 1 โอ่ง
3. กระสอบป่านหรือถุงดา สาหรับปิดปากโอ่ง
4. ไม้ไผ่รองพื้น สาหรับวางก้อนเชื้อ
5. ทรายรองพื้นโอ่ง
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม
1) จัดหาโอ่งที่ชารุดหรือไม่ได้ใช้แล้ว
2) น าโอ่ งมานอนลง แล้ ว เอาไม้ไผ่ ทาเป็ นแผงวางก้ อนเชื้อเห็ ด ต้อ งหาสถานที่
เหมาะๆใต้ร่มไม้หรือที่มีร่มเงา ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น
3) นาทรายหยาบวางรองพื้นตามแนวนอนของโอ่ง เพื่อเก็บความชื้น
ขั้นตอนที่ 2 การเพาะเห็ด
นาก้อนเชื้อเห็ดที่ต้องการเพาะมาเรียงไว้จนเต็ม โอ่ง ควรระมัดระวังในช่วงวันที่ 1-3 ถ้า
ร้อนเกินไป ให้เปิดกระสอบป่านหรือถุงดาเพื่อระบายความร้อน
ขั้นตอนที่ 3 การดูแลรักษาเห็ด
รดน้าบนก้อนเชื้อเช้า-กลางวัน-เย็น ถ้าพบว่ากองเห็ดแห้งเกินไปก็ควรเพิ่มความชื้น โดย
ใช้บัวรดน้าเป็นฝอยเพียงเบาๆ ให้ชื้น หลังจากเพาะเห็ดประมาณ 1 สัปดาห์จะเริ่มมีตุ่มดอกเห็ดสีขาว
เล็กๆ ในช่วงนี้ต้องงดการให้น้าโดยตรงกับดอกเห็ด ถ้าดอกเห็ดถูกน้าในช่วงนี้ดอกเห็ดจะฝ่อและเน่า
เสียหาย หลังจากนั้นประมาณ 7-10 วัน เห็ดจะออกดอกเก็บรับประทานได้ สามารถเก็บดอกเห็ดมา
รับประทานได้แล้วทุกวันจนกว่าดอกเห็ดจะหมดไป ใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน น้าที่ใช้สาหรับการรด
ก้อนเชื้อเห็ดจะต้องเป็นน้าที่จืด มีค่า pH เป็นกลาง ไม่มีคลอรีนเจือปน เพราะจะส่งผลให้เห็ดไม่ออก
ดอก น้าที่ดีที่สุดคือน้าฝน หรือจะใช้น้าประปาที่ผ่านการขจัดคลอรีนออกโดยการรองน้าประปาตาก
แดดทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน จะช่วยขจัดคลอรีนออกไปได้ สาหรับการเพาะเห็ดในโอ่ง เป็นการนาเอาของ
ใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางในการประหยัดต้นทุน และสามารถ
นาไปเพาะได้ทุกครัวเรือน

ภาพที่ 1 การเพาะเห็ดฟางของนักศึกษาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2
2. การเพาะเห็ดฟางตะกร้า
วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย:
1. ก้อนเชื้อเห็ดฟาง
2. ตะกร้าพลาสติก
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3. ฟางข้าว
4. จุลินทรีย์อีเอ็ม
5. สุ่มไก่หรือโครงโรงเรือน
6. วัสดุพรางแสง เช่น ถุงพลาสติกดา สแลนกรองแสง
7. อาหารเสริมของเห็ดได้แก่ แป้งสาลี หรือราละเอียด
8. ถังน้าสาหรับแช่ฟางข้าว
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมฟาง
นาน้าใส่ถัง ผสมจุลินทรีย์อีเอ็ม แล้วนาฟางข้าวแช่ฟางข้าวไว้ 1 คืน
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเชื้อเห็ด
ทุบก้อนเชื้อเห็ดฟางในถุงให้แตกพอประมาณแต่ไม่ต้องให้ถึงกับละเอียด นามาผสม
กับแป้งสาลีหรือราละเอียดประมาณ 1 ช้อนชา จากนั้นแบ่งก้อนเชื้อเห็ดฟางออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน
เชื้อเห็ดฟาง 1 ถุง สาหรับการเพาะเห็ด 1 ตะกร้า
ขั้นตอนที่ 3 การเพาะเห็ด
1) ใส่ฟางข้าวที่ผ่านการแช่น้าไว้แล้ว 1 คืน ลงไปในตะกร้า ให้ฟางข้าวมีความสูง
ประมาณ 2-3 นิ้ว กดให้พอแน่น
2) โรยอาหารเสริมได้แก่ ราละเอียดหรือแป้งสาลี ลงไปรอบๆบนฟางข้าว แต่อย่าใส่
อาหารเสริมมากจนเกินไป เพราะจะทาให้เกิดการเน่าเสียได้
3) นาเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆทับไปบนอาหารเสริม โดยเน้นโรยที่ช่องของตะกร้า
ถึงตอนนี้เราจะได้เป็น ชั้นที่ 1 เรียบร้อย (1ตะกร้าจะต้องทา 4 ชั้น)
4) ทาชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ด้วยวิธีการเดิมแบบข้างต้น ส่วนชั้นที่ 4 นาเชื้อเห็ดฟางและ
อาหารเสริมโรยให้ทั่วตะกร้า จากนั้นรดน้าใส่ตะกร้าให้เปียกชุ่ม
ขั้นตอนที่ 4 การดูแลรักษาเห็ด
1) นาตะกร้าเห็ดฟางไปวางไว้บนพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ วางไว้บนเหนือพื้นดินประมาณ
3-4นิ้ว โดยนาก้อนอิฐมาวางรองเป็นฐาน
2) จากนั้นก็นาโครงไม้ไผ่หรือสุ่มไก่มาครอบตะกร้า
3) นาพลาสติกมาคลุมโครงหรือสุ่มจากด้านบนถึงพื้น ให้มิดชิดจากนั้นก็คุมด้วยวัสดุ
พรางแสงอีกที
4) รักษาอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ที่ประมาณ 30 -40 องศา
5) วันที่ 4 ช่วงตอนเย็นให้เปิดพลาสติกที่คลุมออกเพื่อให้อากาศเข้าไปกระตุ้นเส้นใย
ใช้เวลาเปิดรับอากาศประมาณ 30 นาที
6) วัน ที่ 5 เป็ น ต้นไป ในช่ ว งตอนเย็ น ให้ เปิ ดพลาสติก ที่คลุ มสุ่ มพอประมาณให้
อากาศถ่ายเทใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นก็คลุมพลาสติกให้มิดชิดเหมือนเดิม
7) วันที่ 7 ช่วงนี้เห็ดฟางจะเจริญเติบโตขึ้น สามารถเก็บผลผลิตได้ในวันที่ 8-9
8) การเก็บเห็ดฟางควรเก็บด้วยความนุ่มนวลอย่าให้บอบช้า จากนั้นก็นาส่งขายที่
ตลาดหรือนาไปบริโภคได้เลย
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ภาพที่ 2 สถานที่เพาะเห็ด ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
ขั้นตอนที่ 5 การแปรรูปเห็ด
การแปรรูปเห็ด ประกอบด้วย การทาลูกชิ้นเห็ดและการทาเห็ดสามรส

ภาพที่3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเห็ดและเห็ดสามรส
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โดยการเพาะเห็ ดในแต่ละขั้นตอนนั้น นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเขียน
อธิบายขั้นตอนในการเพาะเห็ดได้ แม้ว่านักศึกษาจะให้รายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยในขั้นตอนของ
การเตรียมนั้น นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมตามที่ผู้สอนกาหนด และสามารถอธิบายรายละเอียดในการ
เตรียมก้อนเห็ดได้ โดยในขั้นแรกนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมา
เป็นวิทยากร และได้ร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาจากคณะอื่น แต่ในการดูแลรักษาเห็ด นักศึกษาบางกลุ่มไม่
เข้าร่วมจนจบโครงการ
ในด้านการดูแลรักษาเห็ด จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ไปรดน้าเห็ดอย่างสม่าเสมอและ
ได้เก็บผลผลิตจากเห็ ดจะสามารถอธิบายขั้นตอนในการดูแลรักษาเห็ดได้ละเอียดกว่าโดยระบุทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ระยะเวลาโดยละเอียดในการเพาะเห็ดและการเจริญเติบโตของเห็ด อุณหภูมิและความชื้น
ที่เหมาะสม แตกต่างจากนักศึกษาที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้เฉพาะขั้นตอนของการเตรียมเพาะเห็ด
และไม่ได้ติดตามไปรดน้าอย่างสม่าเสมอ หรือไม่ได้ติดตามการเก็บผลผลิต
นักศึกษาได้สรุปข้อดีของการเรียนรู้การเพาะเห็ดจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองว่า การเรียน
เพาะเห็ดพร้อมปฏิบัติไปด้วยนั้น ทาให้รู้ขั้นตอนในการทางานอย่างชัดเจนโดยคาสาคัญที่นักศึกษา
เลื อ กใช้คือ การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะนี้ ช่ว ยให้ “ประสบการณ์ ” แก่นั กศึก ษา นัก ศึกษาบางคนได้ใ ห้
คาอธิบายประสบการณ์นี้ว่าได้ “เข้าใจสภาพการเจริญงอกงามของเห็ดโดยตรง” และ “ดูวิวัฒนาการ
การเจริญเติบโตของเห็ดในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ได้” ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประสบการณ์นี้เป็นแรง
กระตุ้นที่สาคัญ ที่จะทาให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ต่อ นักศึกษายังระบุว่า “ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ในสิ่งที่ไม่
เคยทามาก่อน” และนักศึกษาทุกคนแสดงความเห็นว่าการเพาะเห็ดสามารถเป็นอาชีพเสริม หรือ
ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทาให้นักศึกษามีความ
มั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้จริงในอนาคต และการเก็บเห็ดมารับประทานเองทาให้รู้สึกว่าเป็น
ผลโดยตรงจากการทางานของนักศึกษา
นักศึกษาบางส่ วนเสนอว่า การทาโครงการเพาะเห็ ดทาให้นักศึกษาฝึ กความมีวินัยด้ว ย
นักศึกษาอีกคนหนึ่งระบุว่า “ทาให้เรามีประสบการณ์ และคล่องตัว เพราะการเพาะปลูกเห็ดมันไม่ใช่
เรื่องยาก แต่...ต้องมีความรับผิดชอบ และต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ และต้องรดน้าเห็ดอย่างสม่าเสมอ
ต้องตรงต่อเวลา...” การปลูกฝังวินัยจากการทางานจริงจะทาให้นักศึกษาเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็น
รูปธรรม ซึง่ ต่างจากการกาหนดบทลงโทษหรือให้รางวัลในชัน้ เรียนมาก การไม่รดน้าเห็ดทาให้เห็ดตาย
การรดน้ าเห็ ด อย่ า งสม่ าเสมอและตรงเวลาท าให้ เห็ น มีผ ลผลิ ต มากและดอกเห็ ดโตสวยงาม เป็ น
ประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อีกทางหนึ่ง
ด้านแนวคิด นักศึกษาได้บ่มเพาะความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปในกระบวนการเรียนรู้
และนักศึกษาในกลุ่มที่เคยเรียนรู้การเพาะเห็ดมาก่อนได้เสนอว่า สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ให้ผู้ที่
สนใจต่อได้ สอนครอบครัวได้
ด้านการแก้ปัญหา นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการเลือกวัสดุอุปกรณ์ โดยนักศึกษาเห็นว่า การใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการเพาะเห็ดในวัสดุอื่นๆ ได้แก่สุ่มและโอ่งทาให้ช่วยประหยัดงบประมาณด้าน
การสร้างโรงเรือน และประหยัดพื้นที่
ในการเรียนรู้เชิงผลิตภาพได้สร้างกรอบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนคือ
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1) การวางเป้าหมายของโครงการว่านักศึกษาได้มีการสร้างความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะ
ได้จากโครงการเพาะเห็ด
2) การทาความเข้าใจกับกระบวนการเพาะเห็ด
3) วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพหรื อ ทดสอบคุ ณ ภาพของงานเพาะเห็ ด ด้ ว ยตนเองของ
นักศึกษา
4) เมื่อการทางานไม่ประสบผลตามเป้าหมายหรือแผนงาน นักศึกษามีการคิดค้นหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่าและเกิดการเรียนรู้แก่ตัวนักศึกษาเองมากที่สุด
ในกรอบแนวคิดข้างต้นนั้น ทาให้ผู้ วิจัยได้ทราบถึงระดับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผ่านการจัด
โครงการของนั กศึกษา โดยในด้านการวางเป้าหมายของโครงการนักศึกษากล่าวถึงเหตุผลหลัก 4
ประการ คือ
1) การมีความรู้ ความเข้าใจในการเพาะเห็ ดฟาง และเห็ ดนางฟ้า และสามารถวาง
แผนการเพาะเห็ดให้ผลผลิตออกมาตรงกับความต้องการ
2) การสร้างรายได้ ในข้อนี้นักศึกษาให้ความเห็นว่า สามารถผลิตขายภายนอก ขาย
ออนไลน์ และขยายกิจการได้
3) การเผยแพร่ความรู้
4) การแปรรูปอาหารจากเห็ด
ในการทาความเข้าใจกระบวนการเพาะเห็ ดนักศึกษาอาศัยการเรียนรู้จากการเพาะเห็ ด
โดยตรง และการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต โดยขอบเขตของความเข้าใจ
มีตั้ งแต่ก ารเลื อ กทาเลที่ตั้ ง ในการเพาะปลู ก การจั ด หาวัส ดุ อุป กรณ์ สภาพอากาศ กระบวนการ
เพาะปลูก การเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิด และการดูแลรักษา รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ด้า นการประเมิ น คุ ณ ภาพงานเพาะเห็ ด ด้ ว ยตนเองนั้ น เฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ ท างานอย่ า ง
สม่าเสมอจะให้คาตอบที่ชัดเจนกว่า เช่น ดูจากด้านการออกดอกของเห็ด ปริมาณของเห็ด และความ
นิยมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด โดยมีการสังเกต และจดบันทึกรายละเอียดการเจริญเติบโตของเห็ดใน
แต่ละวัน บันทึกรายรับรายจ่ายในการแปรรูปเห็ด
ด้านการแก้ปัญหา นักศึกษาเน้นการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ หรือเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มประสบการณ์โดยอาจอบรมจากศูนย์อบรมการเกษตร อ่านหนังสือเพิ่มเติม ศึกษาดูงานจากที่
ที่ประสบความสาเร็จ การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมต้องอาศัยการตั้งเป้าหมาย และการเรียนรู้ด้ว ย
ตนเองเพื่อการแก้ปัญหาด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาด้านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการสร้างวิธีคิด และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการศึกษา
นอกห้องเรียน การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการเรียนรู้ ทาให้นักศึกษามีความสนใจในเนื้ อหา
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการให้นักศึกษาเขียนอธิบายขั้นตอนในการเพาะเห็ดนั้น นักศึกษาทุกคนที่
เข้าร่วมโครงการสามารถอธิบายขั้นตอนในการเพาะเห็ดได้ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ตรงในการ
เพาะเห็ดด้วยตนเอง และเห็นการเจริญเติบโตของเห็ด อย่างไรก็ดี ความสนใจในเนื้อหาและผลลัพธ์
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นั้นแตกต่างกันไปในนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องการอบรมมาก่อน จะสามารถให้
คาอธิบายในเชิงประโยชน์ได้มากกว่านักศึกษาที่เคยเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดมาก่อน นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการอธิบายสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ว่า นักศึกษาที่มีระดับความตั้งใจในการ
เรี ยนจะสามารถเห็น ข้อดีของการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพ และการเรียนรู้ผ่ านการปฏิบัติจริงได้ดีกว่า
นั กศึกษาที่ไม่มีความตั้งใจเท่ากัน คือนักศึกษาไม่ได้เพียงมุ่งไปที่ความรู้เรื่องการเพาะเห็ ด แต่ยั ง
สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้จากการเรียนเพาะเห็ด เช่น การวางแผน การเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง การ
เผยแพร่ความรู้ต่อ การพัฒนาแผนธุรกิจ การสร้างสรรค์วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็น
เรื่องสาคัญในการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของนักศึกษา
ในการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพนั้ น หากผู้ ส อนจั ดโครงการที่ มี ร ะดับ ความยาก-ง่ า ย
เหมาะสมกับผู้เรียนและมีผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจน ผู้เรียนก็จะมีแรงจูงใจที่ชัดเจน ปัญหาที่พบใน
การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการคือ การดึงความสนใจของผู้เรียนให้มุ่งไปที่ผลลัพธ์ให้ได้ตลอด
ช่วงระยะเวลาของโครงการ แม้จะมีองค์ประกอบอื่นๆ มาช่ วย เช่น การใช้ผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจาก
อาจารย์ในหลักสูตร การค้นคิดวัสดุอุปกรณ์ใหม่ การเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษานอกหลักสูตร และการ
ได้ผลผลิตเพื่อรับประทาน แต่นักศึกษาก็ยังไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ตามที่ต้องการ จึงเป็นเรื่องของ
การสร้ างแรงกระตุ้น เป็ น ระยะระหว่ างการดาเนินโครงการ และการฝึ กทักษะนี้เพิ่ม เติม เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความชานาญต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการคิด
ของนักศึกษาในหลายด้าน ทั้งการคิดวางแผน การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
จึงควรปรับการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้เข้ากับวิชาต่างๆ โดยให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนั้นต้องใช้เวลามากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะบรรยายมาก นักศึกษาอาจ
เกิดความกดดัน และรู้สึกว่าเป็นภาระ ผู้สอนจึงต้องจัดให้มีกิจกรรมที่สมดุลทั้งการบรรยาย การเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง การศึกษาภาคสนาม และกิจกรรมอื่นๆ โดยต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกันในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อ
พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดของนักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
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จิตสาธารณะ: พลังแห่งผู้ให้
PUBLIC MIND: THE POWER OF GIVER
จิระศักดิ์ สังเมฆ1
Jirasak Sungmek 1
1

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
จิตสาธารณะ หรืออาจเรียกชื่อในลักษณะอื่น เช่น จิตสานึกสาธารณะ จิตอาสา เป็ นจริยธรรม
ทางสังคมที่มีความสาคัญสร้างมนุษยสัมพันธ์แห่งสังคมวิถี สะท้อนถึงความมีน้าใจ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นิ่งดู
ดายสังคม เห็ นคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวม แสดงพลังจิตอาสาเข้าช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรแก่
ฐานานุรูปโดยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน และไม่ผิดศีลธรรมจรรยาต่อบ้านเมือง
คาสาคัญ
จิตสาธารณะ จริยธรรมทางสังคม มนุษยสัมพันธ์
ABSTRACT
Public mind or may be called in other ways, such as public consciousness, or
volunteering, is important social ethics, that builds a human relations of the way
society reflecting the kindness, unselfish not sitting and watching , appreciating the
value of the public interest, shows the power of the public interest, the power of
volunteering to help others as appropriate to the power base voluntarily does not
expect returns and morally wrong with the country.
Keywords:
Public mind, Social Ethics, Human Relations
บทนา
บทบาทหน้าที่ของรัฐที่เรียกว่า “ให้” เป็นลักษณะที่แสดงออกตามครรลองของนโยบายที่
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54
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บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบกำรศึกษำภำคบังคับ อย่ ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” มาตรา 55 “รัฐ ต้องดำเนินกำร ให้
ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง...” หรือมาตรา 56 “รัฐต้องจัดหรือ
ดำเนินกำรให้มีสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต ของประชำชนอย่ำงทั่วถึง...” (ราช
กิจจานุเบกษา, 9 มีนาคม 2562) ซึ่งลักษณะที่เรียกว่า “ให้” อันเป็นนโยบายของรัฐที่เป็นไปในทาง
บริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในประเทศนั้น เป็นไปในลักษณะเชิ งบังคับให้ต้องกระทาและมี
ค่าตอบแทนตามตาแหน่งหน้าที่ อีกทั้งมีข้อจากัดหลายประการ เช่น งบประมาณที่จัดสรรมีจากัด
ส่วนคาว่า “ให้” ตามแนวคิดที่เรียกว่า “จิตสาธารณะ” นั้น เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของบุคคล
ที่เห็นคุณค่าประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวั งผลตอบแทน เหมือนเป็นการเติมเต็มให้แก่
ประชาชนทั่วไปที่รัฐอาจไม่สามารถดาเนินการให้ทั่วถึงได้
อีกทั้งในปัจจุบันกระแสทุนนิยมเข้ามามีบทบาทสาคัญในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทาให้คน
ขาดศีลธรรมจรรยา มีความเห็นแก่ตัว มุ่งแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสาคัญจนละเลย เพิกเฉย
ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม ส่วนประเทศมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นตัวบ่งชี้ความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ
โดยใช้เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ดังนั้น การรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสานึกสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม
หรือความทุกข์ยากของผู้อื่น มีความเมตตา เอื้ อเฟื้ออาทร ปรารถนาที่จะเข้าไปช่วยเหลือ เป็นฐาน
ความคิดให้ เกิด จิ ตอาสาที่ จ ะเข้าทาประโยชน์ แก่ส่ ว นรวม ร่ ว มกัน แก้ไ ขปัญหาต่า ง ๆ มีส่ ว นร่ว ม
รับผิดชอบด้วยกัน เพื่อเป็นการผลักดันสังคมให้มีความสานึกในเรื่องประชาสังคม บทความนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้าความสาคัญของจิตสาธารณะและแนวทางในการสร้างเสริมจิตสาธารณะที่ดี
ต่อสังคมไทย
ความหมายจิตสาธารณะ
การมีจิตกอปรด้วยเมตตากรุณา สานึกประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักรู้ถึง
จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ดังสานวนที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่ำ ” มีการเรียก
แตกต่างกันไป เช่น จิตสาธารณะ (Public mind) จิตอาสา (Volunteer mind) จิตสานึกสาธารณะ
(Mind conciousness) จิตสานึกต่อส่วนรวม จิตสานึกทางสังคม หรือความสานึกทางสังคม ซึ่งผู้เขียน
เห็นว่าแม้จะมีการเรียกแตกต่างกันไป แต่จุดสาคัญของลักษณะดังกล่าว คือ “ประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่ง
ในบทความนี้ ผู้เขียนจะใช้คาว่า “จิตสาธารณะ” ซึ่งมีผู้ให้ความหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกันดังกล่าว
ไว้ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) จิต หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิดและนึก สาธารณะ หมายถึง
เพื่อประชาชนทั่ ว ไป จิ ตส านึ ก หมายถึง ภาวะที่จิต ตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่ ง เร้าจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย
พระไพศาล วิสาโล (2544) กล่าวว่าจิตสานึกสาธารณะในด้านพระพุทธศาสนา หมายถึง
ความสานึกใส่ใจและพร้อมจะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติ
ส่วนรวม ซึ่งมิใช่เฉพาะครอบครัว ญาติมิตร คนรอบข้างหรือชุมชนละแวกบ้านเท่านั้น หากคลุมไปถึง
บุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก ไม่เคยพบ แต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนได้สังกัดอยู่ด้วยกัน
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มัลลิกา มัติโก (2541) ให้ความหมายจิตสานึกทางสังคมว่าเป็นการตระหนักรู้และคานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน หรือคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
กนิษฐา นิทัศน์พัฒนา (2541) ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า เป็นคาเดียวกับคาว่า
จิ ตส านึ ก ทางสั งคม หมายถึง การตระหนักรู้และคานึงถึง ส่ ว นรวมร่ ว มกันหรื อคานึงถึง ผู้ อื่นที่ร่ว ม
ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน
หฤทัย อาจปรุ (2544) กล่าวว่า จิตสานึกสาธารณะเป็นคุณธรรมของพลเมือง ส่งเสริมทาให้
สังคมเข้มแข็งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการที่พลเมืองตระหนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่ ม
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ จะทาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพรับรู้สิทธิ
ควบคู่ไปกับหน้าที่ของพลเมือง
วิรัตน์ คาศรีจันทร์ (2544) จิตสานึกสาธารณะเป็นกระบวนการคิดและลักษณะของบุคคล
ที่มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะมีความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะ
ต้องการที่จะทาประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ
สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2548) จิตสานึกสาธารณะคือการเห็นแก่ส่วนรวม สามารถเผชิญและ
นาการพัฒนาประเทศในสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตได้
ดังนั้น สรุปได้ว่า จิตสาธารณะหรือจิตสานึกสาธารณะ หมายถึง การมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ใส่ใจ
ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่นิ่งดูดายต่อสถานการณ์เชิงลบ ที่
ตนเห็นว่าเป็นปัญหาและเข้าช่วยเหลือแก้ไขตามสมควร ไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและไม่ผิด
ศีลธรรมจรรยาต่อบ้านเมือง
ความสาคัญของจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะมีความสาคัญต่อสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจาต้องพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกัน
ตามสมควร ไม่ทาให้ตนเองเดือดร้อน เป็นการช่วยเหลือตามทานองคลองธรรม ส่งเสริมจริยธรรมการ
อยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นการฝึกฝนสลัดจิตที่เห็นแก่ตัวออกไป ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมบ้าง
ตามสมควร ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดมัชฌิมาปฏิปทาที่ว่า “ประโยชน์ตนไม่เสีย ประโยชน์ส่วนรวม
ไม่บกพร่อง” ปัจจุบันสังคมไทย ฐานคิดที่สะท้อนความเห็นแก่ตัวบนพื้นฐานของอกุศลจิต ได้แก่ ความ
โลภ (โลภะ) ที่มองประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง ความโกรธ (โทสะ) ที่รู้สึกว่าสังคมเลวร้ายและพร้อมซ้าเติม
และความหลง (โมหะ) ที่ไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควร ได้ปรากฏให้เห็นผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ที่เป็นภาพสะท้อนถึงการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ส่วนร่วม ไม่เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันตาม
สมควร กลายเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ เช่น ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งบนทางเท้า หรือในแม่น้าลาคลอง
หรือไม่เก็บขยะที่ตนสามารถเก็บได้ไม่เดือดร้อน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดี วางสินค้า
ขายบนทางเท้า ขับรถบนทางเท้า ไม่มีความเอื้อเฟื้อแก่ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์บนรถสาธารณะ
ตลอดถึงภาพสะท้อนจากการแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองเป็นช่องทางพาณิชย์ ความอยุติธรรมทาง
สังคม การขาดหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์เชิงลบดังกล่าว เป็นภาพสะท้อนที่คนไทยขาด
ความสานึกทางสังคม สามารถก่อตัวฝังอยู่ในจิตใจของคนในสังคมได้ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ได้รับรู้
เรื่องราวดังกล่าว
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.25402544) จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนไทย สร้างสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาจิตใจ โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาศักยภาพของคนใน
ด้านจิตใจให้เป็น “คนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม”
แผนพั ฒ นา ฯ ฉบั บ ที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ดี ใ นสั ง คมไทย
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงได้กาหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์โดยมุ่งพัฒนาประเทศสู่สังคม
คุณภาพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม “มีจิตสำนึกสำธำรณะ” พึ่งพาเกื้อกูลกัน รู้รัก สามัคคี มีความเอื้อ
อาทรต่อกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้กาหนดวิสัยทัศน์พัฒนาคนให้มีคุณธรรม
นาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรม
และ “มีจิตสำนึกสำธำรณะ” ปลูกฝังทัศนคติและ “กำรเรียนรู้ในกำรทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม” เปิด
โอกาสให้คนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเรียนรู้ทางานร่วมกันประสานประโยชน์ เช่น
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน์ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย
มุ่งส่งเสริมให้ มีการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเกื้อกูล “สร้ำงจิตสำนึกให้คนไทยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สร้ำงจิตสำนึกที่ดี” มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน บนความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ “สังคมที่มีควำมใส่ใจและแบ่งปันต่อผู้อี่ น”
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาคนไทย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม “มีจิตสำธำรณะ” (สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 9
เมษายน 2562 ) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 6) ได้กาหนดลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้มีคุณธรรม และ
จริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 15 มีนาคม 2562)
อีกทั้งองค์การสหประชาชาติได้ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ กาหนดปีพุทธศักราช 2544 เป็นปี
อาสาสมัครสากล (International Year of Volunteer) หรือที่รู้จักว่า “IYV 2001” โดยได้กาหนด
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day) หรือ IVD เป็น
วันที่เปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัครและอาสาสมัครแต่ละคน เผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมที่ตนได้ทา
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นตลอดถึงระดับนานาชาติ (กระทรวงการต่างประเทศ, 15 มีนาคม 2562)
คุณลักษณะของผู้มีจิตสาธารณะ
บุคคลที่ได้ชื่อว่ามีจิตสาธารณะหรือจิตสานึกสาธารณะนั้นมีคุณลักษณะที่สังเกตได้ดังนี้
1. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกเพศ ชาติ ศาสนา
หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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2. มีความสมัครใจ เข้าอาสาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ใช่ถูก
บังคับ หรือกระทาไปด้วยมีกฎหมายกาหนดให้จาต้องกระทาตามตาแหน่งหน้าที่ให้ตนต้องรับผิดชอบ
3. มี ความตระหนั กรู้ คานึงถึ งและมองเห็ น คุณ ค่าประโยชน์ส่ ว นรวมมากกว่ าส่ ว นตน
กระทาดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4. มีความสานึกดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐาน ลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อการเอาใจใส่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นธุระ โดยรู้สึกสานึกว่าเป็นการกระทาความดีอย่างหนึ่ง
5. มีจิตรู้สึกสานึกดีต่อสังคม มองโลกในแง่ดีเป็นพื้นฐาน รู้จักเสียสละต่อส่วนรวม ตระหนึก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ปราศจากความอิจฉา ริษยา ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่นอย่างจริงใจ ไม่เสแสร้งแสดงตนเพียงหวังความสรรเสริญยกย่องจากบุคคลอื่น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ
การเข้าถึงธรรมหรือหยั่งรู้สัจจะแห่งชีวิตในสมัยพุทธกาลนั้น จาต้องอาศัยกาลเวลารอการ
บ่มเพาะอินทรีย์แห่งชีวิต จนมีความพร้อมทางจิตใจที่สามารถเข้าถึงธรรมได้ ฉันใด การมีจิตสาธารณะ
นั้น ก็จาต้องอาศัยกาลเวลาบ่มเพาะจิตใจของคนให้เกิดแรงผลักดันจากภายในสานึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม สลัดทิ้งความเห็นแก่ตัว มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมัครใจได้ ฉันนั้น ดังนั้น ปัจจัยที่
เกื้อหนุน เกื้อกูลให้เกิดจิตสาธารณะ เป็นสิ่งจาเป็นต่อการสร้างเสริม แรงจูงใจแก่บุคคลให้เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ส่วนรวมในฐานะพลเมือง ที่จาต้องพึ่งพาอาศัยกันตามสมควร ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ 2 ประการ คือ
ปัจจัยภายใน หรือคาในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” หมายถึง การใคร่ครวญ
โดยแยบคาย คิดวิเคราะห์ให้เห็นสภาพตามความเป็นจริง เห็นคุณเห็นโทษของเรื่องใด ๆ ที่ตนได้คิด
วิเคราะห์อย่างถ่องแท้ด้วยวิจารณญาณอย่างชัดเจน แล้ วตัดสินใจกระทาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ๆ ลงไป
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในที่จะส่งเสริม เกื้อหนุนให้เกิดฐานความคิดของปัจเจกบุคคล เป็นสิ่ง
สาคัญที่จะขับเคลื่อนความมีจิตสานึกสาธารณะได้อย่างยั่งยืน เพราะการฝึกฝนหรือพัฒนาจิตใจ
เพื่อให้หลุดพ้นจากฐานความคิดเดิม คือความเห็นแก่ตัว มองแต่ประโยชน์ส่วนตนนั้น เป็นสิ่งทาได้ยาก
จึงจาต้องอาศัยความเพียรพยายาม ซึ่งในพระพุทธศาสนาได้มีระบบการพัฒนาจิตลักษณะดังกล่าวไว้
เรียกว่า “สัมมัปปธาน” คือ ความเพียรชอบ (ที.ปา./11/306/277) (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
2539 ก) ประกอบด้วยฐานการพัฒนาจิต 4 ประการ คือ 1. สังวรปธาน หมายถึง ความเพียรระวัง
ยับยั้งบาปอกุศลธรรมหรือความไม่ดีทั้งมวล (ความเห็นแก่ตัว) ที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึง
จาเป็นที่ต้องสร้างฐานความคิดให้เห็นได้ว่า เรื่องที่ตนทาหรือมีอยู่นั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
เป็นความดีที่จะต้องกระทาต่อไปอย่างต่อเนื่องตามสมควร 2. ปหานปธาน หมายถึง ความเพียรละ
บาปอกุศลธรรมหรือความไม่ดี (ความเห็นแก่ตัว) ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการ
สร้างฐานความคิดจิตเอื้อเฟื้อให้เกิดแก่บุคคลให้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็น
การกาจัดความเห็นแก่ตัว ที่มองประโยชน์ตนเองเป็นที่ตั้ง 3. ภาวนาปธาน หมายถึง ความเพียรทา
กุศลที่ยังไม่เกิด (จิตสาธารณะ) ให้เกิดมี ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็น กระบวนการเสริมสร้างให้บุคคลเห็น
คุณค่าของประโยชน์สาธารณะและพร้อมเกิดพลังจิตอาสา กล้าลงมือกระทาด้วยความสมัครใจ และ
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4. อนุรักขนาปธาน หมายถึง ความเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว (จิตสาธารณะ) ให้ตั้งมั่นและให้
เจริญยิ่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมความมั่ นคงของบุคคลที่มีจิตสาธารณะอยู่แล้วให้มี
ความยั่งยืน ไม่มีปัจจัยอื่นมาทาให้จิตใจสั่นคลอน กลับมองเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นสาคัญอีก
ปั จ จั ย ภายนอก หรื อ คาในพระพุ ทธศาสนาเรียกว่า “ปรโตโฆสะ” หมายถึ งสิ่ ง เร้า จาก
ภายนอกที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความมีจิตสาธารณะ ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันตาม
วิถีการดาเนินชีวิต สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ พี่น้อง หรือ
ญาติสนิทอื่น ๆ ที่มีฐานความคิดอยู่บนพื้นฐานความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อบุคคลอื่นตามกาลังที่สามารถทา
ได้ ไม่เดือดร้อนแก่ตนเอง ระดับชุมชน ซึ่ งประกอบด้วยเพื่อนบ้านที่ตนได้อาศัยอยู่ร่วมในเขตพื้นที่ที่
สามารถติดต่อสื่อสารพึ่งพาอาศัยกันได้ตามสมควร มีกิจกรรมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และระดับสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาพกว้าง ๆ ทางสังคมสะท้อน
ให้เห็นภาพกิจกรรมของสั งคมที่มีจิตสาธารณะผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกสามารถเกื้อกูล ส่งเสริมกันและกัน ให้บุคคลมีจิตสาธารณะอย่างสาคัญ ที่เต็มใจ
เข้าช่วยเหลือรับผิดชอบสังคมด้านต่าง ๆ ตามกาลังสติปัญญาของตน
แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะ
การสร้างฐานความคิด ความสานึกตระหนักรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จาต้องอาศัยแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ได้ การพัฒนาจิตสาธารณะก็
เช่นกัน จาเป็นต้องฝึกฝนอบรมตลอดทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจาเป็นที่จะต้อง
คอยแนะนาส่งเสริม ปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่สังคมทุกเพศทุกวัย ให้มีน้าใจแบ่งปัน ไม่ให้เห็นแก่ตัว
ไม่เอื้อแต่ป ระโยชน์ตนและพวกพ้อง ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การพัฒ นาจิตสาธารณะเป็นเรื่องสาคัญ
ซึ่งต้องปลูกฝังหรือเสริมสร้าง เพื่อให้แต่ละคนมีประสบการณ์เพียงพอที่สามารถนาไปฝึกฝนพัฒนาตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะ เกิดขึ้นได้จากเรียนรู้จากประสบการณ์ การปลูกฝังอบรม
บ่มนิสัย การฝึกปฏิบัติ การมีประสบการณ์ที่ชวนให้เกิดความประทับใจ จนกลายเป็นแรงผลักดัน โน้ม
นาจิตใจให้เกิดจิตอาสาภายในตน สมัครใจที่จะมีส่วนร่ว มในกิจกรรมทางสังคม ดังนั้น การพัฒนาจิต
สาธารณะให้ เกิดขึ้น จ าต้องอาศัย สถาบันทางสั งคมหลายส่ ว นเข้ามาร่ว มมือกัน พัฒ นาเสริมสร้ าง
ลักษณะนิสั ยที่พึงประสงค์ สถาบันที่มีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาจิตสาธารณะที่ส าคัญ ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน
1. สถาบันครอบครัว เป็นหน่วยย่อยทางสังคมที่สาคัญที่สุด ซึ่งพ่อแม่มีบทบาทสาคัญต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็นอันดับแรก และมีญาติพี่น้องคอยเป็นพี่
เลี้ยงอบรมบ่มนิสัยอีกทางหนึ่ง เช่นชักชวนทากิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่
ช่วยให้เด็กเกิดจิตสานึก เห็นความสาคัญของประโยชน์ส่วนรวม เกิดพลังจิตอาสาต่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพ ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูก จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการอบรมเลี้ยงดูลูก เพราะ
ความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่สาคัญ ทาให้เกิดความเข้าใจ และกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจกันและกัน
สถาบันครอบครัวจึงเป็นหน่วยย่อยทางสังคมที่สาคัญ ในการบ่มเพาะจิตสานึกสาธารณะพื้ นฐานให้กับ
เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งประสงค์ของสังคม
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ดังนั้น หน้าที่ของครอบครัวที่จะคอยส่งเสริมพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่บุตรหลานได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น จาต้องอบรมบ่มนิสัยให้มีความเมตตา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควร เป็นประการแรก โดย
เริ่มจากการสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัวให้รู้จักแบ่งปันกันระหว่างพี่น้อง จากนั้นก็
ชักชวนร่วมทากิจกรรมช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเข้าร่วมโครงการจิตอาสาของชุมชนหรือของหน่วยงาน
ที่ได้จัดขึ้นเพื่อระดมกาลังช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง
2. สถาบันศาสนา เป็นสถาบันทางสังคมที่สาคัญ เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม การดาเนินชีวิตของ
สังคมตามคติความเชื่อ ที่ศาสนาคอยสรรค์สร้างจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีการวางระบบจริยธรรมทางสังคมที่สาคัญที่สุด มีระบบการพัฒนา
ฝึกฝน อบรมคนอย่างเป็นระบบ เช่น ไตรสิกขา (องฺ.ติก./20/91/319) (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
2539 ข) ที่พัฒนาคนตั้งแต่ระดับศีลธรรม ระดับจิต/สมาธิ และระดับปัญญา เป็นกระบวนวิธีแห่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตามศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักจริยธรรมที่ส่งเสริม บ่ม
เพาะ ปลูกฝัง จิตสาธารณะที่สาคัญได้แก่ ความเมตตา กรุณา ที่ได้รับการบ่มเพาะจนเกิดพลังจิตอาสา
ที่มุ่งสู่การปฏิบัติคือ ทาน ได้แก่ การให้ การแบ่งปันสู่สังคมตามสมควรแก่ฐานานุรูป ซึ่งจาแนกได้ 2.
ประการคือ 1. อามิสทาน/วัตถุทาน คือ การให้สิ่งของ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น บริจาคให้มูลนิธิ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้านต่าง ๆ ตามโอกาส 2. ธรรมทาน
คื อ การให้ ค าแนะน าสั่ ง สอน การอบรม การแนะน า การฝึ ก อบรมอาชี พ แบบให้ เ ปล่ า ไม่ ห วั ง
ผลตอบแทน หรือการให้ความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ไม่ถือโทษโกรธ
เคืองให้เศร้าหมองจิตใจ ซึ่งถือได้ว่ าเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตระดับสูงของบุคคล ที่จะสร้างสรรค์จิต
สาธารณะแก่ส่วนรวม โดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกสีผิว เพศวัย ตลอดถึงการมีพหุวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตน (ขุ.ชา.ติก./25/98/473) (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
2539 ค) และจริยธรรมที่สาคัญในการสงเคราะห์สังคมได้แก่ หลัก “อัตถจริยา” ปรากฏในหลักธรรม
สังคหวัตถุ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา) (ขุ.ชา.28/178/83) (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539ง) คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตามสมควร ดัง สานวนสุภาษิตไทย
ที่ว่า “อยู่บ้ำนท่ำน อย่ำนิ่งดูดำย ปั้นวัวปั้นควำยให้ลูกท่ำนเล่น ” ซึ่งหมายถึงว่า การอาศัยอยู่ในสังคม
ใดนั้น ไม่ควรนิ่งนอนใจ ใฝ่หาแต่ประโยชน์ตน ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม ที่จะจรรโลงให้เป็นสังคม
แห่งมิตรภาพ แต่ควรคอยช่วยเหลือกันตามสมควร โดยไม่ทาตนเองให้เดือดร้อน ไม่ผิดศีล ธรรมจรรยา
ต่อบ้านเมือง
ดังนั้น สถาบันศาสนานอกจากจะเป็นแหล่งอบรมบ่มนิสัยเป็นเบื้องต้นแล้ว ก็อาจจะมีการ
จัดทาโครงการที่ส ะท้อนจริ ยธรรมเชิงปฏิบัติให้ แก่สังคมเพื่อสร้างเสริม พัฒนาจิตสาธารณะ เช่น
โครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัด/ศาสนสถาน หรือเป็นศูนย์กลางชักชวนชาวบ้านในการลงพื้นที่
พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นใกล้เคียง เช่นร่วมปลูกป่า ร่วมเก็บขยะในที่สาธารณะ ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันสาคัญในการพัฒนาประเทศทุกมิติให้เกิดความเจริญ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย
กิจ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเป็นสาคัญ โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอก
ราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงตระหนักถึงความเสียสละ อันเป็นปัจจัย
สาคัญของความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่จาต้องอาศัยพึ่งพากันและกัน ทรงห่วงใย
คานึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของราษฎร พร้อมเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและ
โครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่
9 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการ “จิตอาสาเราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
4. สถาบันการศึกษา การศึกษาไม่ว่าระดับใด เป็นรากฐานของการพัฒนาคนด้านต่าง ๆ
โดยสาระสาคัญสามารถสรุป ได้ 2 ประการคือ 1.การพัฒนาทักษะความรู้ (วิชา) 2.การพัฒนาทักษะ
คุณธรรมจริ ย ธรรม (จรณะ) ดัง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่านอกจากสถาบัน ครอบครั ว สถาบั นศาสนาแล้ ว
สถาบันการศึกษาก็มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม พัฒนา เสริมสร้าง ปลูกฝัง
จิตสาธารณะให้แก่คนทุกเพศทุกวัยอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมที่ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาจิต
สาธารณะไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ควรกาหนดหลักสูตรที่
ส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน นักศึกษา เช่นโครงการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะ ช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุ บ้านเด็กอ่อนที่ไร้ที่พึ่ง โดย
กาหนดเป็นกิจกรรมในรายวิชาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันการศึกษาสถาบัน
หนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา โดยได้กาหนดไว้เป็นอัตลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลั ยว่า “บั ณฑิตจิตอำสำ พัฒ นำท้องถิ่น ” (มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ,
เอกลั ก ษณ์ และอั ตลั ก ษณ์ มหาวิ ทยาลั ย , 9 เมษายน 2562 ) ซึ่ งหลั ก การดั งกล่ าวได้ กระจายไปสู่
แนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้นาไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในหลักสูตร
การศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้นาหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในระดับคณะ โดยได้ กาหนดเป็นปรัชญา
ประจาคณะไว้ว่า “คุณธรรมนำควำมคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพำะจิตอำสำ ก้ำวหน้ำ
เทคโนโลยี” (คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ , 19 มีนาคม 2562) หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ได้น าปรั ชญาดังกล่าวกาหนดวิชาที่ส่งเสริม ปลูกฝั งจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเป็น
แนวทางในการปลูกฝังความสานึกรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ชุมชน/สังคม ตามหลักปรัชญาที่ว่า “เข้ำถึงชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม บูรณำกำรภูมิปัญญำ มุ่งพัฒนำ
ด้วยกำรวิจัย” โดยได้จัดทาโครงการที่ส่งเสริมพัฒนา จิตสาธารณะแก่นักศึกษา เช่น โครงการปลูกป่า
ชายเลน โครงการทอผ้าถวายพระ โครงการจัดทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เป็นต้น
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ภาพที่1-2 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะจิตอาสา
ปลูกป่าชายเลน (2562) จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มาภาพ: นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3

ภาพที่ 3-4 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะจิตอาสา
ทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน (2562) จังหวัดปทุมธานี
ที่มาภาพ: นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3

ภาพที่ 5 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะจิตอาสาทอ
ผ้าถวายพระ
ภาพที่ 6 อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม นาผ้าที่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมกันทอ
ถวายเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
ที่มาภาพ: ศิริขวัญ บุญธรรม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1111

5. ด้านสื่อมวลชน ในปัจจุบัน สื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการกระจายความรู้ ด้านต่าง ๆ
แก่สั งคมได้อย่ างกว้างขวางผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีเครื่องมือสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล สื่ อ
ออนไลน์ด้านต่าง ๆ จานวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมได้เป็นอย่างดี จึงมีบทบาทสาคัญในการ
สื่อสารข้อมูล ที่สามารถพัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมจิตสาธารณะให้แก่สังคม เกิดความตระหนักต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม กระตุ้นให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จนกลายเป็นพลังจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
ตามสมควร
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สื่อมวลชนมีความสาคัญมาก สามารถเข้าถึงสังคมได้ทุกเพศทุกวัย ทุกที่
ทุกเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเทอร์เน็ต มีส่วนสาคัญในการพัฒนา
จิตสาธารณะให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทารายการส่งเสริมพัฒนาจิตสาธารณะแก่
สังคมทุกเพศทุกวัยให้ สั งคมมีความสานึก ตระหนักถึงประโยชน์ส่ วนรวม หรือเป็นกระบอกเสี ยง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่หน่วยงานอื่นได้จัดขึ้น เป็นต้น
สรุป
จิ ตสาธารณะ (Public Mind) หรืออาจเรี ยกชื่อในลั กษณะอื่น เช่น จิต ส านึกสาธารณะ
จิตอาสา หรือความสานึ กทางสังคม ถึงแม้จะเรียกต่างกัน แต่เป้าหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ
สร้างสรรค์ “ประโยชน์ส่วนรวม” เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อสังคมที่จาต้องพึ่งพาอาศัยกันตาม
สมควร
ดังนั้น การพัฒนาส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะให้แก่ พลเมืองของ
ประเทศเป็นเรื่องจาเป็น สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมทางสังคมที่สาคัญ แสดงถึงความรับผิดชอบความมี
น้าใจ ความเอื้ออาทร การเห็นคุณค่าประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การรู้จักเสียสละ
แบ่งปัน ความมีน้าใจที่เปิดกว้าง (open mindness) การตระหนักถึงผู้อื่น (concern for others)
ทั้งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชวี นะของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 288 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.4 มีอายุเฉลี่ย 69.8 ปี
ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 95.5 ด้านพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะพบว่า มีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ร้อยละ 99.0 โดยมีพฤติกรรม
เหมาะสมในการรับประทานยาปฏิชีวนะสม่าเสมอและครบกาหนดตามที่แพทย์สั่งเพื่อป้องกั นเชื้อดื้อ
ยา ร้อ ยละ99.0 เมื่อ พิจ ารณาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย ด้ า นความรู้เ กี่ย วกับ ยาปฏิชีว นะกับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะพบว่า ปัจจัยด้านความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.163)
คาสาคัญ
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ผู้สูงอายุ
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ABSTRACT
The cross-sectional survey study aimed to 1) study factor of knowledge about
antibiotic among elderly 2) determine antibiotic use behavior among elderly, and 3)
factor of knowledge associated with antibiotic use behavior. Samples consisted of 288
elderly in Saiyok sub-district, Saiyok district, Kanchanaburi province. Data collection
were questionnaire and data were analyzed using descriptive statistic such as
frequency, percentage, averages, standard deviation, and the relationship of variable
factor of knowledge by using Pearson’s product-moment correlation coefficient.
The results revealed over half of elderly were female (67.4%), average age
was 69.8 years old. Factor of knowledge about antibiotic among elderly overall at high
level (95.5%). The antibiotic use that all a group had appropriate behaior (99.0%) by
appropriate behavior to take antibiotic regularly and maturity as prescribed to prevent
infection (99.0%). In addition, the relationship between factor of knowledge with
behavior found that they had a positive correlation with antibiotic use behavior,
statistically significant at 0.05 (r=0.163). The study results, lead to suggestions in
planning prevention and solution the problem of understand following an incorrect
antibiotic use and guidelines for foster of antibiotics use to correctly behavior.
Keywords:
Knowledge about Antibiotic, Antibiotic use Behavior, Elderly
ความสาคัญของปัญหา
ปัญหาการดื้อยามีอัตราสูงมากขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร
ที่มีการใช้ย ามากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรัง มีโอกาสได้รับการรักษากับบุคลากร
ทางการแพทย์หลากหลายและได้รับยาหลายชนิด โดยยาปฏิชีวนะเป็นหนึ่งในประเภทยาที่มีการใช้กัน
มาก จากสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าร้อยละ 90.0 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีการใช้ยา
อย่างน้อย 1 ชนิดต่อสั ปดาห์ และจานวนยาที่ใช้สัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น (คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์ ,
2559) สิ่งที่ตามมา คือ ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้สูงอายุทาให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่ายจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น การดูดซึมและการกาจัดยาออกจากร่างกายทาได้ลดลง ปัญหา
ทางสายตา ปัญหาด้านความจา จึงเสี่ยงที่จะใช้ยาผิด และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพิ่ มมากขึ้นทาให้
ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่แพงขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เช่น การซื้อยารับประทานเองและการ
เก็บสะสมยา (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2561) โดยปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงปี 20012100 ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ
(องค์การอนามัยโลก, 2561) และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ จากข้ อ มู ล ของ United Nations World Population Aging ระบุ ว่ า
หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงจะมีจานวนมากกว่า ประชากรในวัยแรงงาน และในปี
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2560 จะเป็นครั้งแรกที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตาย
ของประชากร ทาให้จานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูล
สถิติป ระชากรของไทย ปี 2558-2561 มีจานวนผู้ สูงอายุ 9.46, 9.80, 10.23, และ 10.67 ล้ านคน
(กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561) ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี และ
คาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีจานวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน และในปี 2583 จะมีจานวนถึง 20.5
ล้านคน (กรมการปกครอง, 2560)
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย จาก
ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุ 109,759
113,870 และ 119,154 คน ตามลาดับ (กรมการปกครอง, 2560) จากการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในอาเภอไทรโยค พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุ ขภาพโดยรวม และพฤติกรรม
ย่อยๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการจัดการกับ
ความเครี ย ดอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 78.0) มี โ รค
ประจาตัว เช่น โรคปวดหลัง เข่า ข้อ ร้อยละ 37.0 และไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
เลย ร้อยละ 51 ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งด้านการออก
กาลังกาย การใช้ยา ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุข ภาพของตนเองได้ดี
ยิ่ งขึ้น (พั ช รี ตัน ศิริ พัส มณฑ์ คุ้ม ทวีพร และลั กษณา อิน ทร์กลั บ , 2546) ทั้งนี้การศึกษาข้างต้น มี
ระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า 10 ปีแล้ว และยังไม่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพย่อยๆ เพิ่มเติมใน
พื้นที่อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จากข้อมูล ข้างต้น คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้
ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ จึงได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุ
จานวน 812 คน (เทศบาลตาบลไทรโยค, 2561) ประกอบกับผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีอาการป่วยเกิน 3
วัน มักคิดว่าที่ตนเองป่วยนั้นเกิดจากการติดเชื้อจึงมีการขอยาปฏิชีวนะจากสถานบริการสุขภาพ แต่
หากไม่ได้รับยาปฏิชีวนะจากสถานบริการสุขภาพก็จะไปซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง ส่ งผลให้
ผู้สูง อายุมี พฤติก รรมการใช้ย าปฏิชีว นะพร่าเพรื่อ เกินความจาเป็น โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในผู้สูงอายุที่ถูกต้องต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นอย่างไร
2. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอย่างไร
3. ปัจจัยด้านความรู้ เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมีความสั มพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีว นะที่เหมาะสมของผู้ สูงอายุ ในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หรือไม่
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงสารวจ แบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional survey
study) มีระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี จานวนทั้งหมด 812 คน (เทศบาลตาบลไทรโยค, 2561)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 288 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
2. ผู้ที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี
3. ผู้ที่มีความสมัครใจและยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา
เกณฑ์การคัดออก
1. ผู้ที่มีความพิการทางสายตาหรือมีความพิการทางสมอง
2. ผู้ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในช่วงที่เก็บข้อมูล
1.3 การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของแดเนียล (Daniel, 1995) โดยใช้ความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ 261 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่
อาจไม่ครบถ้วน เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน
ทั้งสิ้น 288 คน
2. การสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยทาการเลือกจังหวัด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยพื้นที่ที่จะทาการศึกษาครั้งนี้ คือ จังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นที่ 2 จากเขตการปกครองพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีได้แบ่งอาเภอเป็น 13 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอทองผาภูมิ อาเภอท่าม่วง อาเภอท่ามะกา อาเภอไทรโยค อาเภอ
บ่อพลอย อาเภอพนมทวน อาเภอเมืองกาญจนบุรี อาเภอเลาขวัญ อาเภอศรีสวสัดิ์ อาเภอสังขละบุรี
อาเภอหนองปรือ และอาเภอห้วยกระเจา
ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยเลือกอาเภอที่จะทาการศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) คือ การจับฉลากเลือกอาเภอที่จะทาการศึกษา ซึ่งอาเภอที่จะทาการศึกษา
ได้แก่ อาเภอไทรโยค
ขั้นที่ 4 จากเขตการปกครองของอาเภอไทรโยค แบ่งออกเป็น 7 ตาบล ได้แก่ ตาบล
ลุ่มสุ่ม ตาบลท่าเสา ตาบลสิงห์ ตาบลโทรโยค ตาบลวังกระแจะ ตาบลศรีมงคล และตาบลบ้องตี้
ขั้ น ที่ 5 ผู้ วิ จั ย เลื อ กต าบลที่ จ ะศึ กษาโดยใช้ วิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบง่ าย (Simple
Random Sampling) คือ การจับฉลากเลือกตาบลที่จะทาการศึกษา ซึ่งตาบลที่จะทาการศึกษา ได้แก่
ตาบลไทรโยค
ขั้นที่ 6 จากเขตการปกครองของตาบลไทรโยค แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
แก่งประลอม บ้านท่าทุ่งนา บ้านทุ่งก้างย่าง บ้านแก่งจอ บ้านแม่น้าน้อย บ้านดาวดึงส์ บ้านวังนกแก้ว
และบ้านท่าเตียน จากนั้นทาการแบ่งขนาดตัวอย่างของผู้สูงอายุตามหมู่บ้าน
ขั้นที่ 7 จากนั้นทาการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกตาม
วัตถุประสงค์และเกณฑ์คัดเข้าคัดออกของผู้วิจัย เลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในตาบลไทรโยค
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้ครบตามจานวน 288 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้ ลักษณะข้อคาถามเป็นทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ จานวน 15 ข้อ แบ่งเป็นข้อคาถาม
เชิงลบ จานวน 8 ข้อ และข้อคาถามเชิงบวกจานวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมีตัวเลือก
ในการตอบคาถาม คือ ใช่ กับ ไม่
เกณฑ์ในการให้คะแนนในการตอบคาถาม ดังนี้
ตัวเลือก
คาถามเชิงลบ
คาถามเชิงบวก
ใช่
1
2
ไม่
2
1
โดยเกณฑ์การประเมินปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชวี นะ ผู้วิจัยแบ่งระดับคะแนน
ที่ได้เป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินของบลูม (Bloom, 1968) แบ่งได้ดังนี้
ระดับความรู้ต่า
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 (15 - 17 คะแนน)
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ระดับความรู้ปานกลาง คะแนนร้อยละ 60 - 80 (18 - 24 คะแนน)
ระดับความรู้สูง
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 (25 - 30 คะแนน)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ จานวน 10 ข้อ แบ่งเป็นคาถาม
เชิ ง ลบจ านวน 5 ข้ อ และค าถามเชิ ง บวกจ านวน 5 ข้ อ เป็ น แบบสอบถามแบบเลื อ กตอบตาม
ข้อเท็จจริง โดยเลือกเพียงคาตอบเดียว ลักษณะตัวเลือกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนนของคาตอบมีดังนี้
ตัวเลือก
คาถามเชิงลบ
คาถามเชิงบวก
ปฏิบัติเป็นประจา
1
3
ปฏิบัติบางครั้ง
2
2
ไม่เคยปฏิบัติ
3
1
โดยเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ ผู้วิจัย
ได้แบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ พิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) แบ่งระดับได้ดังนี้
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมอยู่ในระดับต่า
น้อยกว่าร้อยละ 60 (10 - 17 คะแนน)
พฤติกรรมที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60 - 80 (18 - 24 คะแนน)
พฤติกรรมที่เหมาะสมอยู่ในระดับสูง มากกว่าร้อยละ 80 (25 - 30 คะแนน)
3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องมือ
สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้จริง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย
เพื่อนามาแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือ ซึ่งผลการตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยแต่ละส่วนของแบบสอบถามเท่ากับ 1 ซึ่งมีค่า IOC > 0.5 แสดงว่าแบบสอบถาม
มีความสอดคล้องที่สมบูรณ์และชัดเจน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 คณะผู้วิจัยได้ทาหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทาวิจัยและขอใช้สถานที่ในการวิจัย
4.2 ติดต่อประสานงานเพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทาวิจัย และขอความร่วมมือ
ในการดาเนินการและเก็บข้อมูล
4.3 ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะที่ผู้วิจัยได้กาหนดเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยได้เข้าแนะนาตัวพร้อมกับชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย
และขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ พร้อมบอกวัตถุประสงค์
ของการทาวิจัย และวิธีการดูแลรักษาความลับของข้อมูลในแบบสอบถาม
4.5 บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลทางสถิติโดยโปรแกรมสาเร็จรูป
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5. การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนดาเนินการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึง
สิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ โดยไม่มีผลต่อการพยาบาล การบริการ หรือ
การรักษาที่ได้รับ แต่อย่ างใด นอกจากนี้ในระหว่างการวิจัย กลุ่ มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจาก
การศึกษาในระหว่างดาเนินการได้ โดยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในการวิจัยครั้งนี้จะถือเป็นความลับ การ
นาเสนอข้อมูลต่างๆ จะนาเสนอในภาพรวมเท่านั้นโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุลของกลุ่มตัวอย่าง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จานวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด-สูงสุด
6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ ยาปฏิ ชี ว นะกั บ พฤติก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ โดยใช้ ส ถิ ติ ห าค่ า สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 288 คน พบว่าเกินกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ
67.4 เพศชาย ร้อยละ 32.6 มีอายุเฉลี่ย 69.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.4 ปี โดยมากมีอายุอยู่ในช่วง
60 – 69 ปี รองลงมา คือ 70-79 ปี และ 80-89 ปี ร้อ ยละ 51.7, 39.9 และ 8.3 ตามล าดั บ ด้า น
สถานภาพ โดยมากมีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย ร้อยละ 76.7 และ 21.5 ด้าน
การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 79.5 รองลงมาคือ ไม่ได้รับการศึกษา
ร้อยละ 19.4 รายได้เฉลี่ย 3,676.7 บาทต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,207.6 บาท ส่วนใหญ่มี
รายได้น้อยกว่า 5,500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 92.3 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อ ยละของผู้สูง อายุใ นตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จัง หวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (n=288)
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
94
32.6
หญิง
194
67.4
อายุ (ปี)
60 - 69
149
51.7
70 - 79
115
40.0
80 - 89
24
8.3
อายุเฉลี่ย 69.8 ปี, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.4 ปี, อายุต่าสุด 60 ปี, อายุสูงสุด 88 ปี
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (n=288) (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
จานวน (คน) ร้อยละ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/แยกกันอยู่

4
221
62
1

1.4
76.7
21.5
0.4

ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า

56
229
2
1
0
0
0

19.4
79.5
0.7
0.4
0.0
0.0
0.0

รายได้ (บาท/เดือน)
< 5,500
5,500 - 10,499
10,500 - 15,499
15,500 - 20,499
15,500 – 25,499
> 25,499

266
20
0
0
1
1

92.3
6.9
0.0
0.0
0.4
0.4

รายได้เฉลี่ย 3,676.7 บาท, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,207.6 บาท,
รายได้ต่าสุด 600 บาท, รายได้สูงสุด 28,000 บาท
2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เกือบทั้งหมดมีความรู้เกี่ยวกับ
ยาปฏิชีวนะภาพรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 95.5 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 4.5 โดยมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 26.6 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนต่าสุด 20 คะแนน และคะแนนสูงสุด 30 คะแนน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะในภาพรวม (n=288)
ระดับความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
จานวน (คน) ร้อยละ
สูง (> 23 คะแนน)

275

95.5

ปานกลาง (18 – 23 คะแนน)

13

4.5

ต่า (< 18 คะแนน)

0

0.0

คะแนนเฉลี่ย 26.6 คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.4 คะแนน,
คะแนนต่าสุด 20 คะแนน, คะแนนสูงสุด 30 คะแนน
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านความรูเ้ กี่ยวกับยาปฏิชวี นะของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี รายข้อ พบว่าผู้สูงอายุมีความรู้ถูกต้องมากที่สุด คือ ยาปฏิชวี นะหลังอาหาร ควรทาน
หลังรับประทานอาหารแล้ว 15 นาที ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ การรับประทานยาปฏิชีวนะพร่าเพรื่อ
และไม่ถูกวิธี จะทาให้เชื้อดื้อยาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 98.3 และหากลืมรับประทานยาปฏิชีวนะไป
มื้อหนึ่ง ในมื้อถัดไปต้องรับประทานยาปฏิชีวนะเป็น 2 เท่า ร้อยละ 96.2 ส่วนข้อคาถามที่ผู้สูงอายุ
ตอบไม่ถูกหรือมีความรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุด คือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย
เท่านั้น ร้อยละ 78.8 รองลงมา คือ ยาปฏิชีวนะที่ผสมน้าแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง เพื่อให้ยา
มีประสิทธิภาพการรักษาได้ยาวนาน ร้อยละ 75.0 และอาการแพ้ยาปฏิชีวนะคือ อาการผื่นคัน แน่นหน้าอก
และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ร้อยละ 74.0 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะรายข้อ (n=288)
จานวนและร้อยละ
ของการตอบคาถาม
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
ตอบถูก
ตอบผิด
1. ยาปฏิชวี นะหลังอาหาร ควรทานหลังรับประทานอาหารแล้ว 15 นาที

288
(100.0)

0
(0.0)

2. การรับประทานยาปฏิชีวนะพร่าเพรื่อ และไม่ถูกวิธี จะทาให้เชื้อ
ดื้อยาอย่างรวดเร็ว

283
(98.3)

5
(1.7)

3. หากลืมรับประทานยาปฏิชวี นะไปมื้อหนึ่งในมื้อถัดไปต้องรับประทาน
ยาปฏิชีวนะเป็น 2 เท่า

277
(96.2)

11
(3.8)
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะรายข้อ (n=288) (ต่อ)
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ

จานวนและร้อยละ
ของการตอบคาถาม
ตอบถูก

ตอบผิด

4. ยาปฏิชีวนะชนิดแคปซูล สามารถนาผงยาในแคปซูลมาโรยแผลเพื่อ
รักษาแผลให้หายได้

275
(95.5)

13
(4.5)

5. ยาปฏิชีวนะใช้ลดไข้และแก้ปวดเมื่อยได้

266
(92.4)

22
(7.6)

6. อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ท้องเสีย ไม่ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ
เพราะสามารถหายเองได้

266
(92.4)

22
(7.6)

7. เมื่อมีแผลสด แผลเลื อดออกต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อให้
แผลหายเร็วขึ้น

266
(92.4)

22
(7.6)

8. สาเหตุ สาคั ญ ที่ ทาให้ เ ชื้ อ โรคดื้ อ ยามาจากการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะไม่
เหมาะสมและไม่ต่อเนื่อง

260
(90.3)

33
(9.7)

9. ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานอย่างน้อย 7 วัน จึงจะเพียงพอในการ
รักษาโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

259
(89.9)

29
(10.1)

10. การใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดที่เพิ่มขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้น

257
(89.2)

31
(10.8)

11. เมื่อเป็นไข้ น้ามูกไหล ไอ เจ็บคอ ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะถึงจะหาย

238
(82.6)

50
(17.4)

12. ยาปฏิชีวนะคือยาที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายาแก้อักเสบ

197
(69.4)

91
(30.6)

13. อาการแพ้ยาปฏิชีวนะคือ อาการผื่นคัน แน่นหน้าอก และอันตราย
ถึงขั้นเสียชีวิต

75
(26.0)

213
(74.0)

14. ยาปฏิชีวนะที่ผสมน้าแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง เพื่อให้ยามี
ประสิทธิภาพการรักษาได้ยาวนาน

72
(25.0)

216
(75.0)

15. ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียเท่านั้น

61
(21.2)

227
(78.8)
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3. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ
ผู้สูง อายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จัง หวัด กาญจนบุรี เกือบทั้งหมดมีพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 99.0 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 27.7 คะแนน ส่ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 1.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุด 18 คะแนน และ
คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4

จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามระดับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมในภาพรวม (n=288)
ระดับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
จานวน (คน) ร้อยละ

สูง (> 23 คะแนน)

285

99.0

ปานกลาง (18 – 23 คะแนน)

3

1.0

ต่า (< 18 คะแนน)

0

0.0

คะแนนเฉลี่ย 27.7 คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 คะแนน,
คะแนนต่าสุด 18 คะแนน, คะแนนสูงสุด 30 คะแนน
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รายข้อ พบว่าพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีการปฏิบัติเป็นประจามาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ การรับประทานยาปฏิชีวนะสม่าเสมอและครบกาหนดตามที่แพทย์สั่ ง เพื่อ
ป้องกันเชื้อดื้อยา ร้อยละ 99.0 รองลงมา คือ การเก็บยาปฏิชีวนะให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และ
ที่อับชื้นทุกครั้ง ร้อยละ 97.6 และการแจ้งประวัติการแพ้ยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่เข้าทาการรักษากับ
แพทย์ ร้อยละ 92.0 ด้านพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุที่มีการปฏิบัติเป็นบางครั้งมากที่สุด
คือ การอ่านฉลากยาปฏิชีวนะเพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะข้อควรระวัง และขนาดของยาที่
ควรรับประทาน ร้อยละ 75.3 สาหรับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมมากที่ สุด 3 อันดับ
แรก คือ การนายาปฏิชีวนะของญาติหรือคนรู้จักที่มีอาการคล้ายกันมารับประทาน ร้อยละ 98.6
รองลงมา คื อ การพยายามขอให้ แ พทย์ สั่ ง จ่ า ยยาปฏิ ชี ว นะให้ แม้ แ พทย์ จ ะแจ้ ง ว่ า โรคที่ เ ป็ น ไม่
จาเป็นต้องใช้ ร้อยละ 98.3 และการเพิ่มขนาดยาปฏิชีวนะเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วยรุ นแรง ร้อยละ
95.1 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุ ในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จาแนกตามพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะรายข้อ (n=288)
จานวนและร้อยละของการ
ปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ไม่
ประจา บางครั้ง ปฏิบัติ
1. เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะมีการรับประทานสม่าเสมอและครบ
กาหนดตามที่แพทย์สั่งเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยา

285
(99.0)

3
(1.0)

0
(0.0)

2. เก็บยาปฏิชีวนะให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และที่อับชื้น
ทุกครั้ง

281
(97.6)

4
(1.4)

3
(1.0)

3. แจ้งประวัติการแพ้ยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่เข้าทาการรักษา กับ
แพทย์

265
(92.0)

5
(1.7)

18
(6.3)

4. อ่านฉลากยาปฏิชีวนะเพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะ
ข้อควรระวัง และขนาดของยาที่ควรรับประทาน

57
(19.8)

217
(75.3)

14
(4.9)

5. สังเกตวันหมดอายุของยาก่อนรับประทานทุกครั้ง

50
(17.4)

216
(75.0)

22
(7.6)

6. เมื่ อ เป็ น หวั ด มี ไ ข้ ไอ น้ามู ก ใส ไม่ ต้ อ งรั บ ประทานยา
ปฏิชีวนะ เพื่อให้อาการหายเร็วขึ้น

7
(2.4)

17
(5.9)

264
(91.7)

7. เมื่อเจ็ บ ป่ ว ยและสงสัย ว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จะ
ไม่หาซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทาน

2
(0.7)

27
(9.4)

259
(89.9)

8. การนายาปฏิชีว นะของญาติห รือคนรู้จักที่มีอาการ
คล้ายกันมารับประทาน

1
(0.3)

3
(1.0)

284
(98.6)

9. พยายามขอให้ แ พทย์ สั่ ง จ่ า ยยาปฏิ ชี ว นะให้ แม้แพทย์จะ
แจ้งว่าเป็นโรคที่ไม่จาเป็นต้องใช้

3
(1.0)

2
(0.7)

283
(98.3)

10. เพิ่มขนาดยาปฏิชีวนะเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง

3
(1.0)

11
(3.9)

274
(95.1)

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรูเ้ กี่ยวกับยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรม
การใช้ย าปฏิช ีว นะที่เหมาะสมของผู ้สูง อายุ โดยใช้ส ถิติส ัม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์แ บบเพีย ร์ส ัน
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พบว่าปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ที่เหมาะสมของผู้ สูงอายุ ในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับต่า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.163) ตารางที่ 6
ตารางที่ 6

การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับ
ยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (n=288)
ตัวแปร
r
p-value

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
อายุ
รายได้
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
*p-value < 0.05

0.016
0.099
0.163

0.783
0.094
0.006*

อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ พฤติกรรมการใช้ย าปฏิชีว นะที่เ หมาะสมของผู้สูง อายุใ น
ตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภลักษณ์ สุขไพบูลย์
ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และกวี ไชยศิริ (2559) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสร่างโคก อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พบว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสร่างโคก อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.120,
0.215, p-value <.05) อธิบายได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมากกว่าย่อมส่งผลให้
มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ อันตรายและวิธีใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเหมาะสมและ
สามารถเลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้ถูกต้อง นาไปสู่ก ารปฏิบัติที่เ หมาะสมกว่า กลุ่ม ผู้สูง อายุที่มีค วามรู้
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะน้อยกว่า นอกจากนีผ้ ลการวิจัยยังพบว่าพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม
ของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค ได้แก่ การนายาปฏิชีวนะของญาติหรือคนรู้จักที่มีอาการคล้ายกันมา
รับประทาน การพยายามขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ แม้แพทย์จะแจ้งว่าโรคที่เป็นไม่จาเป็นต้องใช้
และการเพิ่มขนาดยาปฏิชีวนะเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไรวรรณ
ชัยชนะวิโรจน์ และนิรนาท วิทยโชคกิติคุณ (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย พบว่า
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมด้านวิธีการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วย พฤติกรรมการใช้ยาไม่เป็นไปตาม
คาสั่งของแพทย์ เช่น การรวบมื้อยา การใช้ยาไม่สม่าเสมอ การปรับเพิ่มหรือลดยาเอง และการติดยา
อีกทั้งมีพฤติกรรมการใช้ยาด้วยตนเองอย่างไม่ปลอดภัยทั้งการซื้อยาใช้เองและการใช้ยาทางเลือกโดย
ขาดความรู้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
จะเป็น ไปอย่า งเหมาะสม บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับยา
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ปฏิชีวนะให้ครอบคลุมทั้งวิธีการใช้ยาตามหลัก 5R สาเหตุและอาการแพ้ยา การดื้อยา รวมทั้งการ
ใช้ย าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข หรือสถานบริการสุขภาพ ควร
กาหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมความรู้อย่างครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ โดยเจ้าหน้าที่
ประจาโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้
ยาปฏิชีวนะมีพ ฤติกรรมการใช้ย าที่ถูก ต้อ งเหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อ สุขภาพที่อ าจเกิด ขึ้น
จากการใช้ยา
1.2 ผู้ น าชุ มชน อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ าน ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ ประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรกาหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่
ถูก ต้อ งแก่ผู ้ส ูง อายุ ซึ่งเป็ น บทบาทส าคัญหนึ่งของบุคลากรสาธารณสุ ขทุกระดับ เพื่อส่ งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและสามารถลดปัญหาการดื้อยาในกลุ่มผู้สูงอายุได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.2 ควรมีการวิจัยพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาพฤติกรรม
การใช้ย าปฏิชีว นะในกลุ่ มวัย อื่น หรือขยายกลุ่ มตัว อย่างไปในพื้นที่อื่น เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มา
เปรียบเทียบกัน
2.3 ควรมีการวิจัยในรูปแบบของโปรแกรมเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง
บรรณานุกรม
กรมการปกครอง. (2560). สถิติประชากรและบ้าน-จาแนกประชากรแยกรายอายุ. [ออนไลน์], เข้าถึง
ได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstatage.php. (2561, 7 กันยายน).
กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2561). ข้อมูลสถิติจานวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2561 ด้วยระบบ POWER
BI. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://www.dop.go.th/th/know/1/153. (2562, 11 มกราคม).
คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์. (2559). ยาในผู้สูงอายุ หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:
http://services.totiti.net/taohai/?p=4210. (2561, 7 กันยายน).
เทศบาลตาบลไทรโยค. (2561). สถิติประชากรและบ้าน. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://
www.saiyok.go.th/html.html. (2561, 2 ตุลาคม).
ประเสริฐ อัสสันตชัย. (2561). ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ . [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://
www.si.mahidol.ac.th. (2561, 7 กันยายน).
พัชรี ตันศิริ, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, และลักษณา อินทร์กลับ. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารสภาการพยาบาล. 18(3), 22-34.

1128

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศุภลักษณ์ สุขไพบูลย์, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา, และกวี ไชยศิร.ิ (2559). พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสร่างโศก อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี.
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงาน
วิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” 17 มิถุนายน 2559, วิทยาลัยนครราชสีมา.
อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ และ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ. (2557). พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://kb.hsri.or.th/
dspace/handle/11228/4305?locale-attribute=th. (2561, 7 กันยายน).
องค์การอนามัยโลก. (2561). Elderly Society. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://www.stou.ac.th
/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html. (2561, 2 ตุลาคม).
Bloom, B. (1968). Learning for mastery. Evaluation comment. 1(2): 1 - 5.
Daniel, W.W. (1995). Biostatistic: A foundations for analysis in the health sciences.
New York: John Wiley.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1129

การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการขายบริการทางเพศของ
นักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างที่ขายบริการทางเพศ นิยมใช้
วิธีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะคิดว่าเป็นวิธีที่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง
สามารถทาได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้ขายบริการทางเพศมีสิทธิในการเลือกลูกค้า และกาหนดราคาได้ตาม
ความพอใจและผู้ซื้อผู้ขายคิดว่าวิธีการนี้ เป็นความลับระหว่างผู้ขายบริการกับผู้ซื้ อบริการทางเพศ
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Deep Interview) กับกลุ่มตัว อย่างที่เป็นนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศผ่านสื่อสื่อสั ง คมออนไลน์
(Social Media) ในจั งหวัด ปทุมธานี จานวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า พบว่าสาเหตุของการขาย
บริการทางเพศ มีดังนี้ 1.ปัญหาด้านเงิน 2.ปัญหาด้านครอบครัว 3.ปัญหาการคบเพื่อน 4.ปัญหาการ
ผิดหวังในเรื่องความรักจากแฟนเก่า 5.การเสพติดสิ่งมึนเมา ส่วนรูปแบบและกระบวนการขายบริการ
ทางเพศของนักศึกษาผ่านสังคมออนไลน์ เริ่มต้นจากผู้ขายบริการทางเพศได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์
หนึ่ง และได้ลงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว โฆษณา ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อผู้ซื้อบริการสนใจได้เพิ่ม
เพื่อนทางแอพพลิเคชั่นไลน์(Line) และการพูดคุยทางโทรศัพท์ และได้นัดสถานที่มาเจอกันตามที่ได้
ตกลงกันไว้ ส่วนการจ่ายเงินจากผู้ซื้อบริการโดยจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งทั้ง 6 คน มีรูปแบบกระบวนการ
คล้ายกัน โดยการขายบริการทางเพศไม่ผ่านนายหน้าและวิธีการนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ส่วนมากจะใช้
หอพักตัวเองหรือสถานที่โรงแรมที่ใกล้เคียงกับที่พัก และยังรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่อื่น ส่วนเรื่องความ
ปลอดภัยจะให้ลูกค้าทุกคนสวมถุงยางอามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์และมีการตรวจโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจาทุกปี
คาสาคัญ
การขายบริการทางเพศ สื่อสังคมออนไลน์
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ABSTRACT
This article aims at finding causes of student prostitution via social media in
the area of Pathumthani Province, and presents forms and procedure in sexual service
selling. The sample of this study revealed that they decided to use social media
because they can communicate directly to their customers everywhere and every
time, they can select their customers, they can set prices of their services exactly as
they want, and they can keep deals with their customers as secret. This study
employed qualitative research method, the researchers conducted in-depth interviews
with 6 student prostitutions in Pathumthani Province who use social media as their
tools. The researchers found that causes of prostitution among students were
1. Financial problems 2. Problems with their families 3. Problems related to their friend
4. Disappointment from their past boyfriends and 5. Drugs addiction. The researchers
also inquired into forms and procedure of student prostitute and found that student
prostitution began with registration in website then fill out their personal data in that
website. Then the customer who satisfy with their given data will contact them via
LINE or telephone and set their meeting point, and the customer pays by cash. The
sample of this research proceed with similar processed. This processes needed no
middlemen and very popular among student prostitutes. Mostly, the sample use their
apartment or hotel nearby their apartments because they feel safer there. Regarding
safety on their health, the sample always use condoms with their customers and
annually check-up for sexually transfer diseases.
Keywords
Prostitution, Social Media
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในกระแสของโลกาภิวัตน์ การสื่อสารในปัจจุบัน เป็นแบบไร้พรมแดน
โดยเชื่อมโยงการสื่ อสารผ่ านระบบเครือข่า ยอิน เทอร์ เน็ต (Internet Network) ไม่ว่าจะเป็ นการ
เชื่ อ มโยงแบบผ่ า นสาย (Internet) หรื อ การเชื่ อ มต่ อ แบบ ไร้ ส าย (WIFI) โดยผ่ า นช่ อ งทาง
โทรศั พท์ เ คลื่ อ นที่ กระแสสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ท าให้ เ กิ ดกระแสความนิ ย มต่ า ง ๆ
มากมาย ในการหารายได้แบบรวดเร็ว รวมถึงนักศึกษาหญิงที่ขายบริการทางเพศที่มีช่องทางการขาย
บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ทาให้เกิดช่องทางการขายบริการทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ยิ่งไปกว่า
นั้นทาให้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตกลงต่อรองราคา เวลา
สถานที่ หรือติดต่อด้วยการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์จุดเด่นของการขายบริการในรูปแบบนี้ คือ ผู้ขาย
บริการสามารถเลือกเวลาทางาน ไม่มีข้อจากัดในด้านระยะเวลา สามารถใช้บริการทางเพศได้ตลอด
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24 ชั่วโมง โดยใช้วิธีการใช้การติดต่อผู้ ขายบริการทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เพียงแค่สมัครสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น ทาให้กระแสความนิยมการขายบริการทางเพศของนักศึกษา
นับวัน ยิ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ สิ่งที่น่าเป็นห่ วง คือ หากนักศึกษาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น
สื่อกลางในการขายบริการทางเพศ และขาดการยับยั้งชั่งใจ อาจก่อให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น
หากไม่มีการป้องกันที่ถูกวิธี อาจเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น กามโรค และโรคเอดส์ ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นาไปสู่การลับลอบทาแท้งเถื่อน นอกจากนี้ยังเป็นต้นเหตุที่นาไปสู่ปัญหา
อาชญากรรม ปั ญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาความเสื่ อ มโทรมทางศีล ธรรมอีกด้ว ย และยังมี
กฎหมายที่เป็นข้อห้ามในการขายบริการทางเพศอยู่ แต่จะเห็นว่ามีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามอยู่แต่ก็ไม่ทาให้การขายบริการทางเพศลดลงเลย ดังจะเห็นได้จากสาเหตุของการขาย
บริการทางเพศ มีอยู่หลายประกาศดังนี้

ภาพที่ 1 สาเหตุการขายบริการทางเพศ
ที่มา: (ดัดแปลมาจากhttps://thaipublica.org)
จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเหตุผ ลที่เลื อกพื้นจังหวัดปทุมธานี
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนอยู่เป็นจานวนมาก จะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุที่
ทาให้ นักศึกษาเข้าสู่ กระบวนการของการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
(Social Media)
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. สาเหตุของการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) คืออะไร
2. รูปแบบและกระบวนการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ดปทุม ธานี ” มี วัต ถุป ระสงค์ 1. เพื่ อศึก ษาสาเหตุข องการขายบริก ารทางเพศของ
นักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 2. รูปแบบและกระบวนการ
ขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อ
การค้นหาสาเหตุและรูปแบบที่วัยรุ่นขายบริการทางเพศผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media ผู้วิจัยได้
กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัยโดยเป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาวิจัยได้กาหนดขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3. การตรวจสอบคุณภาพ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ขายบริการทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) จั งหวัดปทุมธานี โดยเลือกจากนักศึกษาที่จะสมัครใจที่จะให้ สั มภาษณ์โ ดยได้ทา
หนังสือขอความยินยอม ชี้แจงรายละเอียดของการทาวิจัย แล้วให้สมัครใจร่วมโครงการหลังจากชี้แจง
รายละเอียดของโครงการวิจัยให้ฟังเป็น ที่เข้าใจ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ จะต้องเคยผ่านการ
ขายบริการทางเพศผ่านมาแล้วในช่วงที่เก็บข้อมูล โดยเลือกนักศึกษาที่สมัครใจ ได้กลุ่มตัวอย่างมา
จานวน 6 คน ผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษาที่จะสัมภาษณ์โดยวิธีการสมัครใจ โดยจะใช้ชื่อ(นามสมมุติ)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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2.2 สร้ า งแบบสอบถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ที่ ท าโดยใช้ วิ ธี ก ารแบบสั ม ภาษณ์ เช่ น
กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการขายบริการ, ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์, รายได้แต่ละครั้ง,
สถานที่ให้บริการ, ผู้อยู่เบื้องหลังในการชักชวนมาและแสวงหาหรือได้รับผลประโยชน เป็นต้น
2.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (IOC) เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
3. การตรวจสอบคุณภาพ
นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้
ภาษา ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านมาเป็นแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์แล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการ ศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้
เป็ น การสั มภาษณ์ที่ผู้ วิจั ย ได้กาหนดเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มีลั กษณะเป็นการ
สัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน หรือจากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จนได้ป ระเด็น ที่ผู้ วิจั ย สนใจศึกษาจากนั้นผู้ วิจัยจึ งทาเครื่องมือในการวิจั ยโดยมีดาเนินการศึกษา
3 รูปแบบ คือ
1. ในการศึกษาเอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (Documentary) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยของผู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ที่เป็นเอกสารที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ
หนึ่ง ของข้อมูลที่ทราบถึง
2. การศึกษาเอกสารทางออนไลน์ (Documents online) เป็นการศึกษาขอมูลผ่านระบบ
สื่อสังคมคมออนไลน์ (Social Media) โดยเขาไปศึกษากระบวนการขายบริการทางเพศผ่านระบบเว็บ
ไซตหรือบล็อกต่าง ๆ และ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น LINE Facebook ฯลฯ
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการสัมภาษณ์จะใชการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ในการสัมภาษณ์จะมุ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เจาะลึก และอธิบายใน ประเด็นการขาย
บริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดย
ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์จากผู้ที่สามารถใหขอมูลหลักได้ ผู้วิจัยได้พูดคุยกับคนที่รู เรื่องเหลานี้ ซึ่งทาให้
ผู้วิจัยได้ทราบรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ และรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษาที่
จะสัมภาษณ์โดยวิธีการสมัครใจ โดยจะใช้ชื่อโดย(นามสมมุติ)
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะขออนุญาตทาการวิจัยในมนุษย์ โดนขออนุญาติ
ให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จากผู้วิจัยดังนี้
แนวคาถามที่จะนาไปใช้สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเกี่ยวข้องในงานวิจัยคือ
1. ในกลุ่มมีจานวนมากน้อยเท่าไหร่ ใชสถานที่ใดในการติดตอซื้อขายบริการ
2. รูปแบบและกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการขายบริการ
3. พื้นฐานความเป็นมาในอดีต และมูลเหตุที่จูงใจที่เขามาหารายได้วิธีจากการขายบริการ
4. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ รายได้ (สุทธิ) ต่อวัน ต่อเดือน อุปสรรคปญหาต่าง ๆ
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นในแบบข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ในข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างจะจัดการจดบันทึกหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ ว
ทุกครั้งทั้งในส่วนของเนื้อหาจากการสัมภาษณ์โดยยึดคาพูดและการใช้ภาษาของนักศึกษาขายบริการ
ทางเพศ รวมทั้งมีการบันทึกการสังเกตและนาข้อมูลมาเรียบเรียงและจาแนกอย่าง เป็นระบบ จากนั้น
นามาเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล และทาการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ขาดหายไปหรือยังไม่ชัดเจน จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ ความเป็นเหตุเป็น
ผล ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของวิธีวิทยาการวิจัยแนววิพากษ และใช้หลักแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การ วิจัยมานาเสนออธิบายในเชิงพรรณนา (Descriptive)
การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล (Cause and effect relationship) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยอาศัยทฤษฎีเป็นตัวช่วย ดังนั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในเชิง
เหตุและผลจึงเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเหตุการณเพื่อเสนอแนะใหเกิดความเขาใจใน เหตุการณ์การ
มากกวาการระบุว่าเป็นตัวกาหนดจากเหตุตายตัว ผู้วิจัยใชตรรกะในการวิเคราะห์จากการ มีเจตนา
เป็ นเหตุห รือการกระทาอย่ างมีเหตุผ ล (In tensional or rational analysis) การวิเคราะห์แบบนี้
เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษย์ ที่แสดงออกมา มีสาเหตุมาจากเจตนาที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค ที่มี
การคานวณผลได้ผลเสียเรียบร้อย และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแลว
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ
สมศักดิ์ ดวงสีเสน (2546) ได้ศึกษาเรื่อง บริโภคนิยม การค้าประเวณี ผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุการผลักดันให้เด็กและเยาวชน ให้มีอาชีพการขายบริการทางเพศนั้นนอกจาก จะเกิดความ
ต้องการที่จะหารายเพิ่ม เพื่อที่จะได้นาเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัว ยังเกิดจากหารายได้เพิ่มขึ้นจาก
เดิม เพื่อต้องการตอบสนองความอยากและการมีขอมีค่ามากกว่าผู้อื่น
อัญชลี พินิจรักษ์ธรรม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การค้าประเวณี กรณีศึกษาของนักศึกษาหญิง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เข้ามาสู่กระบวนการขายบริการทางเพศมี
หลายสาเหตุห ลายประการขึ้น อยู่ กั บตัว บุ คคลนั้น เช่น ปัญหาทางด้า นการเงิน ปัญหาทางด้า น
ครอบครัว ปัญหาติดยาเสพติด ปัญหาติดการพนัน มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่ขายบริการทางเพศ โดยที่การ
เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเป็นปัจจัยเสริมที่สาคัญและช่วยให้การตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการขายบริการ
ทางเพศได้ง่ายขึ้น ช่องทางการซื้อบริการส่วนใหญ่จะติดต่อผ่า นเอเย่นต์หรืออาจจะติดต่อกับนักศึกษา
โดยตรง อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ซื้อบริการทางเพศจากนักศึกษายังมีจานวนไม่มาก แม้ว่าธุรกิจนี้จะเป็น
ตลาดซื้อขายสิ น ค้าที่กระจายตัว มากไม่เป็นหลั กแหล่ งแน่นอน แต่การติดต่อซื้อขายเป็นไปอย่าง
ง่ายดาย ราคาขึ้นอยู่ตามกาหนด
ธีรยุทธ์ รุ่งเรือง (2555) ได้ศึกษาการขายบริการเพศที่เป็นแบบกระบวนการใช้วิธีแบบนาง
โทรศัพท์ โดยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของการใช้และการขายบริการในรูปแบบนางทางโทรศัพท์
ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยได้ข้อมูลมากนักเพราะจะไม่เปิดเผยออกมา ผลการศึกษาทาให้ทราบว่า
ประวัติภูมิหลังของนางโทรศัพท์ในอดีตถึงปัจจุบันจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งที่พบคือ อายุผู้มา
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ผู้ขายบริการทางเพศ ค่อนข้างน้องลงไปเรื่อย ๆ และในปัจจุบัน จะพบว่าผู้ขายบริการทางเพศ อยู่ใน
วัยเรียนตั้งแต่ระดับนักเรียนจนถึงระดับ นักศึกษา จะพบได้ว่าเมื่อมีปัญหากับทางครอบครัวจึงคิดจะ
ตัดสินใจที่จะแยกออกมาเพื่อพักอยู่หอ แต่แล้วเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินจึงตัดสินใจหาอาชีพที่ทาได้
เงินก็คือ อาชีพของขายบริการทางเพศเพื่อจะหาเงินเป็นค่าการศึกษา เมื่อมีเงินเด็กเหล่านี้ก็มักจะนา
เงินไปใช้ในทางฟุ่มเฟือย เช่น การแต่งตัว การเที่ยว ทาให้ต้องมาประกอบอาชีพนี้ตามเดิมอีก
ทวีชัย ระเบียบ (2555) ได้ศึกษากระบวนการค้าประเวณีของหญิงต่างด้าว ใน จ.สมุทรสาคร
ศึกษาถึงวิถีชีวิตของหญิงต่างด้าวที่ค้าประเวณี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหญิงต่างด้าวที่
ทั้งหมด 15 คน ผลการศึกษาพบว่าหญิงผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณีมีภูมิห ลังด้าน สภาพครอบครัวที่
ยากจนบิดาและมารดาแยกทางกันหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่เป็นประจา สถานะ ทางครอบครัวอยู่
ในระดับล่างมีหนี้สินมาก แรงจูงใจหลักในการค้าประเวณี คือ หาเงินจานวนมากมาใช้จ่ายในส่วนตัว
ต่าง ๆ ชาระหนี้สินและใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วย
สมเดช รุ่ ง ศรี ส วั ส ดิ์ (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การขายบริ ก ารทางเพศของวั ย รุ่ น ไทยบน
สื่ออินเทอร์เน็ต พบว่าวัยรุ่นทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 รับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์จากการที่ได้รับการ
เปิดสื่อลามก ในบนอินเทอร์เน็ต และเชื่อว่าในการขายบริการทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ตมีอยู่ จริงใน
สังคมไทย เกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุ่นเกี่ยวได้รับการขายบริการทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ตที่คิดว่าเป็น
งานสบายและสนุกยังได้ความสุขได้ทั้งเงินที่ง่ายผลตอบแทนมีค่าสูงมีสิทธิในการเลือกคู่นอนถือเป็น
ความลับระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ขายบริการทางเพศไม่ใช่เป็นสิ่ งผิดหรือเสียหายเป็นอย่างไรก็ตาม
สิ ทธิส่ ว นบุ คคลจึ งทาผลวิจั ย ที่ได้พบว่ามีมากกว่า ร้อยละ 20 ที่ขายบริการทางเพศบนเครือข่า ย
อินเทอร์เน็ตและน่าจะมีการเข้ามาของผู้หญิงที่จะขายบริการทางเพศเพิ่มมาอีกด้วย
สรุปจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่พบว่าการขายบริการทางเพศมีสาเหตุมา
จาก ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาความยากจน และสภาพแวดล้อมที่อยู่ และการขายบริการทางเพศ
ของวัยรุ่นไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต วัยรุ่นมีทัศนคติว่าเป็นงานที่ง่าย สบายและสนุก ยังได้ความสุข
ได้ทั้งเงินผลตอบแทนสูง มีสิทธิในการเลือกคู่นอนถือเป็นความลับระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ขายบริการ
ทางเพศ คิดว่าไม่ใช่เป็นสิ่งผิดหรือเสียหาย
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (2550) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค้าประเวณี ในประเทศไทยมีหลายฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26 พ.ศ.2550)
3. ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26 พ.ศ.2560)
4. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546)
5. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540
ชนกพล สกลผดุงเขต (2545) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี ของต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน อังกฤษ
ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น
สรุ ป กฎหมายเกี่ย วกับ การค้าประเวณี เป็นเรื่องสาคัญที่ทุกประเทศควรให้ ความส าคัญ
เนื่องจากการค้าประเวณีอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความเสียหายแก่สังคม
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จากบทลงโทษเกี่ยวกับการค้าประเวณีของกฎหมายแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย
นั้น เห็นได้ว่า ทุก ๆประเทศมีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการค้าประเวณีเป็นสาคัญ เพราะได้มี
การระวางโทษกับผู้ค้าประเวณี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีเกิดขึ้น
อีก เว้นแต่ ประเทศนิวซีแลนด์ มิได้กาหนดความผิดทางอาญาต่อผู้ค้าประเวณีไว้แต่อย่างใดเนื่องจาก
ประเทศนิวซีแลนด์กาหนดให้การค้าประเวณีนั้นถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งประเทศนิวซีแลนด์มีการ
คุ้มครองแรงงาน และให้ผู้ค้าประเวณีรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเองได้ด้วย
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. สาเหตุของการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี พบว่าสาเหตุของการเข้ามาสู่กระบวนการบริการทางเพศของนักศึกษาผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 1.ปัญหาด้านเงิน ส่วนใหญ่สถานนะทาง
ครอบครัวไม่ค่อยดีนักเงินที่ทางบ้านส่งมาให้รายเดือนไม่พอใช้จ่ายประกอบกับ มีค่านิยมตามเพื่อน
ใช้ของฟุ่มเฟือยราคาแพง เที่ยวเตร่โดยเฉพาะการเที่ยวกลางคืนและบางคนติดการพนัน และบางคนก็
ได้เก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในด้านการศึกษารวมถึงค่าใช่จ่ายเรื่องหอพัก ฯลฯ 2.ปัญหาด้านครอบครัว มีบาง
คนที่มีปัญหาครอบครัวแยกทางกัน และขาดความอบอุ่น แต่ส่วนใหญ่ครอบครัวไม่ทราบเรื่องการขาย
บริการทางเพศของลูก ทราบแต่เพียงว่าลูกเรียนหนังสือ และทางานไปด้วย 3.ปัญหาการคบเพื่อ น
ส่วนมากเพื่อนเป็นคนชักชวนให้เข้ามาสู่กระบวนการขายบริการทางเพศ รวมถึงความรักสนุกของ
ตัวเอง 4.ปัญหาผิดหวังในเรื่องความรัก เพราะถูกทิ้งทาให้เกิดความเสียใจ ถูกทิ้ง ถูกหลอก ผิดหวัง
หมดความเชื่อใจ การที่ไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งผู้หญิงที่ได้ตัดสินใจเข้าสู่การขายบริการทางเพศนั้นจะ
มองว่ า การขายบริ ก ารนั้ น เป็ น แค่ เ พี ย งเสี ย ตั ว และยั ง ได้ เ งิ น เป็ น ค่ า ตอบแทนอี ก ด้ ว ย 5.การติ ด
แอลกอฮอล์ เริ่มเกิดความก้าวเมื่อได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่พากันไปดื่มแอลกอฮอล์ทาให้เป็นวัยรุ่นที่มี
ปัญหาหลงแสงสีเสียง ในชีวิตของตัวเองนอกเหนือการควบคุมดูแลจากพ่อแม่ บางคนสามารถควบคุม
จิตใจห้ามใจของตัวเองได้ไม่ให้หลงใหลไปกับสังคมใหม่ ๆ
2. รูปแบบและกระบวนการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสังคมออนไลน์ (Social
Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ง 6 คน มีรูปแบบและกระบวนการคล้ายคลึงกัน
เริ่มต้นจากผู้ขายบริการทางเพศได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่รู้จักกันระหว่างผู้ซื้อบริการกับขายบริการ
ทางเพศ และได้ลงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว โฆษณา ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อผู้ซื้อบริการสนใจได้
เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์(Line) และการพูดคุยทางโทรศัพท์ เพื่อที่จะได้มาพูดคุยรายละเอียด
ราคา สถานที่ เมื่อผู้ซื้อบริการได้ทาการตกลงราคา สถานที่เรียบร้อยแล้ว จะได้ทาการนัดสถานที่มา
เจอกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนการจ่ายเงินจากผู้ซื้อบริการโดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ซึ่งทั้ง
6 คน มีรูปแบบกระบวนการคล้ายกัน โดยการขายบริการทางเพศไม่ผ่า นนายหน้าและวิธีการนี้เป็นที่
นิยมในปัจ จุบัน เพราะไม่ต้องผ่านคนกลางซึ่งสามารถพูดคุยกันได้โดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
บริ ก าร ราคาค่า บริ ก ารส่ ว นใหญ่ป ระมาณ 1,400-2,000 บาท ต่ อครั้ ง สถานที่ ในการให้ บริ การ
ส่วนมากจะใช้หอพักตัวเองหรือสถานที่โรงแรมที่ใกล้เคียงกับที่ พัก เพราะสะดวกประหยัดค่าเดินทาง
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และยังรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่อื่น จานวนในการให้บริการแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่เฉลี่ยไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ส่วนเรื่องความปลอดภัยจะให้ลูกค้าทุกคนสวมถุงยางอามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์และมีการตรวจ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจาทุกปี
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะอภิปรายผล
การศึกษา ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุ ข องการขายบริ ก ารทางเพศของนั ก ศึ ก ษาผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
(Social Media) ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี พบว่าสาเหตุของการเข้ามาสู่กระบวนการบริการทางเพศ
ของนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 1.ปัญหาด้านเงิน ส่วน
ใหญ่สถานนะทางครอบครัว ไมค่อยดีนักเงินที่ทางบ้านส่งมาให้ รายเดือนไม่พอใช้จ่ายประกอบกับ
มีค่านิยมตามเพื่อน ใช้ของฟุ่มเฟือยราคาแพง 2.ปัญหาด้านครอบครัว มีบางคนที่มีปัญหาครอบครัว
แยกทางกัน และขาดความอบอุ่น 3.ปัญหาการคบเพื่อน ส่วนมากเพื่อนเป็นคนชักชวนให้เข้ามาสู่
กระบวนการขายบริการทางเพศรวมถึงความรักสนุกของตัวเอง 4.ปัญหาการผิดหวังในเรื่องความรัก
จากแฟนเก่า เพราะถูกทิ้งทาให้เกิดความเสียใจ ถูกหลอก ความเชื่อใจ ความผิดหวัง การไม่ได้รับการ
ยอมรับ ซึ่งผู้หญิงที่ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศนั้นจะมองว่าการขายบริการนั้ นเสีย
เพียงตัวไม่ต้องเสียใจ และยังได้เงินเป็นค่าตอบแทนอีกด้วย 5.การเสพติดสิ่งมึนเมา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรณิกา โกวิลัยลักษณ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการขายบริการทางเพศของนักศึกษา
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย (Social media) ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่า
ปัจจัยหลักที่สาคัญที่ส่งผลให้นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการค้าบริการทางเพศนั้น คือเพื่อต้องการหาเงิน
มาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน และเพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการวัตถุนิยม มีความอยากจะใช้
ของราคาแพง ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อตามกระแสสมัยนิ ยม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคมเพื่อน ความ
ต้องการใช้เงินที่เกินกาลังของตน การเสพติดสิ่งมึนเมาและการพนันทุกรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะได้รับ
การชักจูงจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยทางานและมีประสบการณ์อยู่แล้ว และพบว่า เกือบทั้งหมดขาย
บริการทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ ตและโซเชียลมีเดีย (Social media) โดยตรง ซึ่งผู้ขายบริการทาง
เพศจะเป็น ผู้ ดาเนิ นการขายบริ การเองทั้งหมด โดยเริ่มจากการโพสต์ภาพหรือบล็อกส่ว นตัวผ่ าน
เว็บ ไซต์ ที่เป็ น ที่ รู้ จั กกัน ดีร ะหว่ างผู้ ซื้อ และผู้ ข ายสาเหตุที่ผู้ ข ายบริก ารทางเพศหั น มาใช้เ ครือข่า ย
อินเทอร์เน็ตและโซเชียล มีเดีย เพราะสะดวกสามารถเลือกรับแขกได้ และไม่ต้องผ่านนายหน้าหัก
ค่าหัวคิว
ซึ่งจากการศึกษาสาเหตุการขายบริการทางเพศของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการขายบริการ
ทางเพศให้ลดลง
2. รูปแบบและกระบวนการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสังคมออนไลน์ (Social
Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีรูปแบบและกระบวนการคล้ายคลึงกัน เริ่มต้นจากผู้ขายบริการทาง
เพศได้ เ ป็ น สมาชิ ก ของเว็ บ ไซต์ ที่ รู้ จั ก กั น ระหว่ า งผู้ ซื้ อ บริ ก ารกั บ ขายบริ ก ารทางเพศ และได้ ล ง
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รายละเอีย ดข้อ มูล ส่ ว นตัว โฆษณา ผ่ านเว็บ ไซต์ ดังกล่ า ว เมื่อ ผู้ ซื้อ บริ การสนใจได้เพิ่ มเพื่อนทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) และการพูดคุยทางโทรศัพท์ เพื่อที่จะได้มาพูดคุยรายละเอียด ราคา สถานที่
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรณิกา โกวิลัยลักษณ์(2558) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการขายบริการทางเพศ
ของนักศึกษาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย (Social media) ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี พบว่า รูปแบบและกระบวนการขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสังคมออนไลน์ (Social
Media) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งจากการศึกษารู ป แบบการขายบริการทางเพศของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมจะได้หาแนวทางในการป้องกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาจะเข้าสู่ขบวนการขายบริการทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ได้โดยการชักนาของคนรู้จักและเพื่อนที่เคยคลุกคลีอยู่กับการขายบริการทางเพศนี้
ผู้วิจัยจึงเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักและปัญหานี้อย่างจริงจัง ดังนี้
1. ปัญหาครอบครัวและปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นที่ปัญหา
ส าคัญ แต่ ผู้ วิจั ย ได้ ให้ ค วามส าคั ญเกี่ ยวกับ ปั ญหาครอบครัว มากกว่า ปั ญหาความยากจน เพราะ
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สาคัญที่สุดในการดารงชีวิต เพราะให้ความอบอุ่น ให้ความรักสาหรับ
คนในครอบครัว โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ยอมเสียสละช่วยเหลือเลี้ยงดูครอบครัว คือ การให้
กาลังใจจากบุคคลใกล้คิด คือ คนในครอบครัว ถ้าครอบครัวเข้มแข็งแล้วปัญหาต่าง ๆ จะไม่มีมาทาให้
เกิดได้ โดยเฉพาะปัญหาความยากจนจะหมดไป ถ้ามีครอบครัวที่เข้มแข็ง โดยยึดครอบครัวที่ทาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัด
อดออม ความยากจนก็จะค่อย ๆ หมดไป แล้วต้องเริ่มการป้องกันและปราบปรามการขายบริการทาง
เพศ เพื่อไม่ให้นักศึกษาเข้ามาสู่การขายบริการทางเพศ เพื่อที่จะส่งเสริมการมีจัดอบรมต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้มาก เพื่อจะได้เป็นแนวทางดารงชีวิตไป
ทางที่ถูกที่ควรต่อไป
2. เพิ่มกฎทางกฎหมายให้มีรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายที่ไม่มีโทษรุนแรงทาให้
ไม่มีการกลัวการกระทาความผิด เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ควรได้สนใจเรื่องนี้มากนัก แต่ถ้ายอมหันมาเอาใจ
ใส่ดูแลให้กฎหมายมีความหน้ากลัวยิ่งขึ้นจะได้ทาให้ผู้กระทาความผิดรู้สึกกลัวกฎหมายมากขึ้นต่อไป
3. สถาบัน ทางสั งคมทุกสถาบันทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันสันทนาการ ต้องมี บทบาทหน้าที่ไปใน
ทิศทางที่สังคมคาดหวัง ให้มีผลผลิตที่พึ่งปรารถนา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนโดย แต่ละ
สถาบันทางสังคมต้องยึดสังคมส่วนรองเป็นศูนย์กลางมากกว่าประโยชน์ของสถาบันของตนเช่น มีครู
ต้นแบบ ตัวอย่าง ผู้ประกอบการณ์ตัวอย่าง ผู้นาของชุมชนตัวอย่าง โดยเน้นที่สถาบันการศึกษาเป็น
ส่วนมาก เพราะการศึกษาทาให้เกิดความรู้ ความคิด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายของการจัด
ระเบี ย บทางสั ง คมต้อ งมี การทั น สมั ยตามยุค เพื่ อรู้ เท่ าทั นวิ ธีค วามคิด ของเด็ก และเยาวชน และ
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ผู้ประกอบการสถานบริการทุกรูปแบบที่เสี่ยงต่อกฎหมาย ครอบคลุ มผู้กระทาผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ เพื่อที่จะคุ้มครองปกป้องผู้ที่กระทาผิดให้ปลอดภัยแล้วกลับตัวทาตัว
ใหม่หลังรู้จักการกระทาความผิดให้สังคมยอมรับ
ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ กวดขัน ปราบปราม จับกุม การขายบริการทางเพศของเด็ก
และเยาวชน โดยให้ถือว่าการปราบปรามขบวนการขายบริการทางเพศเป็นความรับผิดชอบโดยตรง
และเป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ ปราบปราม จับกุมการขายบริการทางเพศ โดยให้ล่อซื้อผ่าน
ทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และดาเนินการต่อผู้โฆษณา ชักชวน หรือกระทาให้
แพร่หลายไปยังสาธารณะ หรือติดต่อเพื่อการขายบริการทางเพศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคม เป็ นกระทรวงที่ ดูแ ลระบบเครือ ข่า ยสั งคม
ออนไลน์มีหน้าที่ปราบปรามเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายบริการทางเพศหรือแอพพลิเคชั่นต่ าง ๆ ที่เป็น
ช่องทางการขายบริการทางเพศได้ต่อไป
4. ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการขายบริการ
ทางเพศ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจัดทาแผนที่จะปราบปรามโครงการ เพื่อที่จะได้ขอ
งบประมาณในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการขายบริการทางเพศอย่างจริงจังต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคิดเห็นผู้ซื้อบริการทางเพศ
2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชายที่ขายบริการทางเพศ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิจั ย แบบภาคตัด ขวาง มี วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจั ย เพื่อ ศึ ก ษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 370 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และไคสแควร์ ที่ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 60.5) ทัศนคติอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 52.2) มีพฤติกรรมอยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 90) รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง (p=0.010) และจานวนมื้ออาหารที่
รั บ ประทาน (p=0.042) มีค วามสั มพั นธ์กับ พฤติ กรรมการบริโ ภคอาหารเช้ าของนักศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)
คาสาคัญ
ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้า พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า
นักศึกษา
ABSTRACT
The research was a cross- sectional study design. The purpose of this study
was to determine factors associated to breakfast consumption behaviors among
students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum
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thani Province. Data of 370 samples were collected using questionnaires then were
analyzed by descriptive statistics included percentage, mean, frequency, standard
deviation and Chi-square. The results showed that breakfast consumption knowledge
of samples was high level ( 60. 5 percent) ; The Attitude was high level ( 52. 2 percent)
and the behavior was moderate (90 percent). Income received from parents and meals
associated to breakfast consumption behavior significantly ( p= 0. 010 and p= 0. 042,
respectively)
Keywords:
Nutrition knowledge, Breakfast Consumption Attitude, Breakfast
Consumption Behaviors, Students
ความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น การบริ โ ภคอาหารของคนไทยเปลี่ ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนแปลงไป
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้พัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์มากขึ้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย ค่านิยมในการดาเนิน ชีวิตแตกต่าง
ไปจากอดีตโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากอาหารเช้าเป็นอาหาร
มื้อแรกที่สาคัญและมีความจาเป็นต่อร่างกายเพราะร่างกายใช้เป็น แหล่งพลังงานในการทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารเช้าช่วยให้พลังงานแก่สมอง ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวทาให้มี
สมาธิในการทางานและการเรียน (สิติมา จิตตินันทน์ , 2549) ดังนั้นการงดอาหารเช้าจึงมีส่วนทาให้
สมรรถภาพของสมองทางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ที่
ทางานที่ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์งานต่าง ๆ (วัลลภ พรเรืองวงษ์ , 2551) และการงดรับประทาน
อาหารเช้า มีความสัมพันธ์กับ การเกิดโรคหรือภาวะสุขภาพในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคอ้วน และโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งสร้างความสูญเสียให้แก่ครอบครัวและทาให้ประเทศชาติ
ต้อ งสู ญ เสี ย บุ ค ลากรที่ มี คุณ ภาพไป (อัจ ฉรา ดลวิท ยาคุ ณ , 2561) จากผลส ารวจพฤติ กรรมการ
รับประทานอาหารเช้าโดยสานักโภชนาการ กรมอนามัยปี 2555 จานวนกลุ่มตัวอย่าง 220 คน พบว่า
ร้อยละ 88.2 เป็นกลุ่มวัยทางานอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ซึ่งรับประทานอาหารเช้าเป็นประจาเพียง
ร้อยละ 59.5 และรับประทานอาหารเช้าเกือบทุกวัน ร้อยละ 24.1 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง พบว่าเพศชายรับประทานอาหารเช้าทุกวันมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 64 ในขณะที่เพศ
หญิงรับประทานอาหารเช้าร้อยละ 57.24 (เจษฎา โชคดารงสุข, 2556)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนา
ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อทราบถึงการบริโภคอาหารเช้าและนาไปใช้ในการวางแผนการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ทางด้านโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารเช้าของนักศึก ษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
4. เพื่อศึกษาปั จ จั ย ที่มีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โ ภคอาหารเช้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional Study) ซึ่งมีระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 6,614 คน (สานักวิชาการและงานทะเบียน,
2561)
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคานวณที่ทราบประชากรที่แน่นอนของ
แดเนียล Daniel (1995) (อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551) โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 352 คน มี การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยนานักศึกษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี ในแต่ ล ะคณะมาหาสั ดส่ ว นจ านวนนั กศึก ษาในแต่ล ะคณะ และปรั บขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างเพิ่ม ร้อยละ 5 เพื่อป้องกันการผิดพลาดจานวน 18 คน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 370 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า แล้วนาไปเป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม จาแนกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ
คณะ ชั้นปี รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ย ที่พักอาศัยของนักศึกษา และข้อมูลด้านสุขภาพ
รวม 17 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทางด้านโภชนาการ โดยเป็น 2 ตัวเลือกคือ ใช่ และ
ไม่ใช่ ข้อคาถามมีทั้งข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบ รวม 10 ข้อ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้อคาถามเชิงบวก
ข้อคาถามเชิงลบ
ใช่ ให้คะแนน
1
คะแนน ใช่ ให้คะแนน
0
คะแนน
ไม่ใช่ ให้คะแนน
0
คะแนน ไม่ใช่ ให้คะแนน
1
คะแนน
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เกณฑ์การแปลคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่า การ
แบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของ (Bloom, 1968) ดังนี้
คะแนน 13-16 คะแนน หมายถึง ความรู้เรื่องโภชนาการระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 80)
คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ความรู้เรื่องโภชนาการระดับปานกลาง (ร้อยละ 61-79)
คะแนน 0-9 คะแนน หมายถึง ความรู้เรื่องโภชนาการระดับต่า (น้อยกว่าร้อยละ 60)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้าเป็นข้อคาถามที่เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 คาตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ข้อคาถามมีทั้งข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบ รวม 14 ข้อ โดยมี เกณฑ์การ
แปลความหมายแบบสอบถามทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้า แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง
น้อย โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ Best (1977) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.68-5.00 หมายถึง ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้าระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.67 หมายถึง ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้าระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้าระดับไม่ดี
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า ข้อคาถามมีทั้งข้อความเชิง
บวกและข้อความเชิงลบ รวม 10 ข้อ มีเกณฑ์การแปลความหมายแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเช้า แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง มาก โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ
Best (1977) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.68-5.00 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.67 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าระดับมาก
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้
3.1 สถิติเชิงพรรณนา โดยการบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ทาแบบสอบถาม ได้แก่
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) กาหนดค่าความเชื่อมั่น
ทางสถิติที่ 95%
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง 370 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง (ร้อยละ 75.7) อยู่ในช่วงอายุ 20-21
ปี (ร้อยละ 49.7) ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 25.2) ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (ร้อยละ 30.3)
รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองมากที่สุด คือ 1,000-7,000 บาท (ร้อยละ 74.3) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=370)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
18-19 ปี
20-21 ปี
22-23 ปี
Min= 18 Max= 23 Mean= 20.38 S.D.= 1.270
คณะ
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชั้นปี
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง
1,000-7,000 บาท
7,001-13,000 บาท
13,001-19,000 บาท
19,001-25,000 บาท
Min=1,000 Max=25,000 Mean=6,358.11 S.D.=3,973.89

จานวน (คน)
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ร้อยละ

280
90

75.7
24.3

103
184
83

27.9
49.7
22.4

93
90
76
45
26
23
12
5

25.2
24.3
20.5
12.2
7.0
6.2
3.2
1.4

83
99
76
112

22.4
26.8
20.5
30.3

275
75
8
12

74.3
20.3
2.2
3.2
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ระดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โภชนาการของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่อยู่ในในระดับสูง (ร้อยละ 60.5) รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 33.5) และน้อยที่สุด อยู่ในระดับต่า (ร้อยละ 5.9) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง (n=370)
ระดับความรู้ทางด้านโภชนาการ
จานวน (คน)
ระดับต่า (0-5 คะแนน)
22
ระดับปานกลาง (6-7 คะแนน)
124
ระดับสูง (8-10 คะแนน)
224
Min=2 Max=10 Mean=8.23 S.D.=1.43

ร้อยละ
6.0
33.5
60.5

ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับสูงมากที่สุด (ร้อยละ 52.2) และอยู่ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 47.8) ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้าของกลุ่มตัวอย่าง (n=370)
ระดับทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเช้า
จานวน (คน)
ระดับไม่ดี (1.00-2.33 คะแนน)
0
ระดับปานกลาง (2.34-3.67 คะแนน)
177
ระดับดี (3.68-5.00 คะแนน)
193
Min=2.71 Max=4.93 Mean=2.52 S.D.=0.50

ร้อยละ
0.0
47.8
52.2

ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 90) รองลงมา ได้แก่
ระดับสูง (ร้อยละ 9.2) และ อยู่ในระดับต่าน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.8) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของกลุ่มตัวอย่าง (n=370)
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า
จานวน (คน)
ระดับน้อย (1.00-2.33 คะแนน)
3
ระดับปานกลาง (2.34-3.67 คะแนน)
333
ระดับมาก (3.68-5.00 คะแนน)
34
Min=1.90 Max=4.10 Mean=2.08 S.D.=0.305

ร้อยละ
0.8
90.0
9.2
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ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า พบว่า รายได้
ที่ได้รับจากผู้ปกครอง และจานวนมื้ออาหารที่รับประทานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเช้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.010 และ 0.042 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของกลุ่มตัวอย่าง (n=370
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (ร้อยละ)
𝒙𝟐 p-value
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง
16.846
0.010*
1,000-7,000 บาท
3 (0.8) 250 (67.6) 22 (5.9)
7,001-13,000 บาท
0 (0)
69 (18.6) 6 (1.6)
13,001-19,000 บาท
0 (0)
7 (1.9)
1 (0.3)
19,001-25,000 บาท
0 (0)
7 (1.9)
5 (1.4)
จานวนมื้ออาหารที่รับประทาน
13.08
0.042*
1 มื้อ
0 (0)
6 (1.6)
0 (0)
2 มื้อ
2 (0.5) 97 (26.2) 6 (1.6)
3 มื้อ
1 (0.3) 194 (52.4) 18 (4.9)
มากกว่า 3 มื้อ
0 (0)
36 (9.7) 10 (2.7)
* p-valve < 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนระดับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบ
ว่าอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อที่สาคัญมากที่สุด เนื่องจากการที่อดอาหารมาตลอดทั้งคืนร่างกายจะอยู่
ในภาวะขาดน้าตาลกูลโคสซึ่งเป็นแหล่ งพลังงานที่สาคัญเมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกหิวและระดับ
น้าตาลในเลือดต่า จึงต้องได้รับพลังงานจากอาหารเช้าเพื่อให้สามารถทางานหรือใช้สมองได้อย่างปกติ
(นงลักษณ์ พุ่มพู, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิภพ ทองจันทร์, 2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การรั บ ประทานอ าหารเช้ า ของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ส าขาสุ ข ศึ ก ษา ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ พบว่า นั กศึกษามีระดับความรู้เรื่ องการรับประทานอาหารเช้าอยู่ใ น
ระดับสูง จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 และมีระดับทัศคติส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คือ คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.54 - 3.72
สาหรับคะแนนระดับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเช้า ของนักศึกษาอยู่ในระดับดีนั้น
เนื่องจากนักศึกษาทราบว่าการรับประทานอาหารเช้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน หากงดอาหาร
เช้าจะทาให้ไม่มีสมาธิในการเรียนเนื่องจากหิว และการได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาและการรณรงค์ให้
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ทราบถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้าจึง ส่งผลทาให้นักศึกษามีมีทัศนคติที่ดีและมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการรับประทานอาหารเช้า
คะแนนระดับ พฤติกรรมการบริโ ภคอาหารเช้าของนักศึก ษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด จากการสารวจ
พบว่านักศึกษาไม่รับประทานอาหารเช้าเพื่อควบคุมน้าหนักซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง จากรายงาน
การวิจัยพบว่าผู้ที่ไม่รับประทานอาหารเช้า ส่งผลทาให้อ้วนเนื่องจากเมื่อไม่รับประทานอาหารในช่วง
เช้ายิ่งจะทาให้ร่างกายมีความอยากรับประทานอาหารและสมองจะหลั่งสารเคมีเพื่อทาให้อยากอาหาร
มากขึ้ น ส่ ง ผลท าให้ รั บ ประทานอาหารมากขึ้น กว่าเดิม (สง่ า ดามาพงษ์ , 2560) ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ ปริญญา ผกานนท์ และนิตยา ไสยสมบัติ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่ามากกว่าครึ่ง ของกลุ่มตัวอย่างมีการบริโภค
อาหารครบสามมื้อเป็นบางครั้ง ส่วนใหญ่จะงดอาหารเช้าและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 92.6) เนื่องจากไม่มีเวลาและเร่งรีบไปเรียน
ผลการวิจั ยพบว่ารายได้ที่ได้รับจากผู้ ปกครองมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการบริโ ภค
อาหารเช้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.010) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหารที่ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง นักศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครอง
น้อยมีแนวโน้มการรับประทานอาหารเช้ามากกว่านักศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครองมาก อาจเนื่องจาก
ข้อจากัดของรายได้จึงส่ งผลให้นักศึกษาเลือกรับประทานอาหารมื้อที่สาคัญที่สุดของวันเพื่อให้สมอง
และร่างกายมีพลังงานใช้ตลอดทั้งวัน (Spence, 2017) จานวนมื้ออาหารที่รับประทานมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.042) เนื่องจากผู้ที่
รับ ประทานอาหารที่ครบสามมื้อนั้ น ส่ ว นมากจะบริโ ภคอาหารเช้า เป็นหนึ่งในสามมื้อ ดังนั้นกลุ่ ม
ตัวอย่างจึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์และโทษของการงดรับประทานอาหารเช้า
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการรับประทานอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สาคัญที่สุดของวัน และ
ควรส่งเสริมให้นักศึกษารับประทานอาหารเช้ามากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อโภชนาการออนไลน์และการจัด
โครงการสนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ นักศึก ษารับ ประทานอาหารเช้าอย่างเหมาะสมต่อ ไป ส าหรั บ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรม
เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าต่อไป
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ข้อเสนอสู่การขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลวังไทร
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
SUGGESTION TO DRIVING THE NETWORK TO STRENGTHENING INCOME TO THE
ELDERLY OF WANGSAI SUBDISTRICT MUNICIPALITY, PAK CHONG DISTRICT,
NAKHONRATCHASIMA PROVINCE
นัทริกา รอดพันดุง1 และรัฐชาติ ทัศนัย2
Nattarila Rodpundung1 and Rattachart Thatsanai2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนเครือข่ายการเสริมสร้าง
รายได้ให้ผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุของ
เทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่เป็น ตัวแทนกลุ่ม ของแต่ละหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 18 ราย โดยการสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม (Focus group) และเก็บข้อมูลจากผู้บริหารของเทศบาลตาบลวังไทร จานวน 3 ราย ได้แก่
นายกเทศมนตรีตาบลวังไทร ปลัดเทศบาลตาบลวังไทร และนักพัฒนาสังคม โดยการใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ความต้องการเครือข่ายในการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 1. ด้านอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุต้องการ
ประกอบอาชีพ การเลี้ยงจิ้งหรีด งานจักรสาน การพับเหรียญโปรดทาน ปลู กผักสวนครัว และพืช
สมุนไพร ทาน้ายาล้างจานและแชมพูจากสมุนไพร งานฝีมือเย็บปักถักร้อย ทาลูกประคบ เพาะเห็ด
เลี้ยงไก่ไข่ ทาขนมไทย ทาพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ 2. ด้านการพัฒนาความรู้ พบว่า ผู้สูงมีความ
ต้องการให้มีการจัดอบรมการประกอบอาชีพที่ผู้สูงอายุส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3. ด้านการ
จัดหาทรัพยากร พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่อง งบประมาณ
การหาบุคลากรมาดูและ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาสนับสนุนในการใช้ประกอบอาชีพ ทั้งนี้
ผู้สูงอายุ อยากจะให้ทุกภาคส่ว นเล็ งเห็นความสาคัญของผู้สูงอายุและเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการ
ส่งเสริมรายได้ให้มากขึ้น สาหรับแนวทางการพั ฒนาการขับแคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้
ให้ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คือ 1. ด้านนโยบาย พบว่า
ควรมีการออกนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุโดยตรง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2.
ด้านตอบสนองความต้องการ พบว่า ทางเทศบาลควรมีการสอบถามความคิดเห็นไปยังผู้สูงอายุ ก่อนที่
จะมีการกาหนดนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายหรือโครงการที่ออกมานั้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุได้จริง และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
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คาสาคัญ
เครือข่าย การเสริมสร้างรายได้ ผู้สูงอาย
Abstract
This research aimed to study the needs of the elderly in driving the incomegenerating network for the elderly. And to study the ways to drive the incomegenerating network for the elderly of Wang Sai Subdistrict Municipality, Pak Chong
District, Nakhon Ratchasima Province In order to know the ways of improving the
quality of life for the elderly in Wang Sai Subdistrict Municipality, Pak Chong District,
Nakhon Ratchasima Province By collecting data from elderly people aged 60 years and
over, both female and male, representing groups Of each village in the Wang Sai
Subdistrict Municipality, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, number 18
by the focus group interview and collecting data from the administrators of Wang Sai
Subdistrict Municipality, 3 persons, namely, Wang Sai Sub-district Mayor Permanent
Secretary, Wang Sai Subdistrict And social developers By using in-depth interviews And
the data obtained were analyzed using descriptive analysis Which the research found
Most seniors have a need for a network to promote income for the elderly. 1. The
occupation found that the elderly want to pursue a career. Raising crickets, sewing
machines, folding coins, please eat Planting vegetables, kitchen gardens and medicinal
plants Make dishwashing liquid and herbal shampoo Crafts, embroidery, making
compress, mushroom cultivation, chicken raising, egg making, Thai sweets, making
wreaths and flowers. 2. Knowledge development, found that high-level people have
the need to have a career training. 3. The provision of resources found that the elderly
have the need for the government to help support the budget, personnel recruitment
and Providing various materials and equipment to support the occupation In this
regard, the elderly want to allow all sectors to recognize the importance of the elderly
and to support the promotion of more income. For guidelines for the development of
network drivers for the promotion of income for the elderly in Wang Sai Subdistrict
Municipality, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, as follows: 1. The policy
found that there should be policies that directly benefit the elderly. And can be used
for practical use 2. In response to the needs, it was found that the municipality should
have an opinion to the elderly. Before the policy or project has been set in order for
the policy or project to come out to meet the needs of the elderly And can actually be used
Keywords:
Network, Income Generration, Elderly
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ความสาคัญของปัญหา
การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสาหรับประเทศไทย
มีประชากรทั้งหมดประมาณ 66.2 ล้านคน ในจานวนนี้เป็นประชากรผู้สูงอายุจานวน 10. 2 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 ของจานวนผู้สูงอายุทั้งหมด (รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย, 2559) การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 จะทาให้อัตราส่วนการพึ่งพิงวัยทางานเท่ากับจาก
ผู้ สู ง อายุ 1 คน ต่ อแรงงาน 2.1 คน สถานการณ์ นี้อ าจจะนาไปสู่ ก ารขาดแคลนแรงงานจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร อีกทั้งปัญหาด้านการคลังของประเทศที่จะต้องมีภาระในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนการทางานให้กับผู้สูงอายุที่จะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมการมีรายได้ของผู้สูงอายุ การใช้ประสบการณ์และเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการสร้าง
ความรู้ สึ กภาคภูมิใจในตนเองของผู้ สู งอายุ (ส านักคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ, 2559) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการ
สารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า มีจานวนผู้สูงอายุที่ทางาน 4.06 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ของจานวนผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 11.35 ล้านคน (เพศชาย 2.36 ล้านคน และเพศ
หญิ ง 1.70 ล้ า นคน) 1) ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 1.45 ล้ า นคน 2) คื อ
ภาคเหนือและภาคกลางมีจานวนใกล้เคียงกันคือ 9.20 แสนคน และ 9.08 แสนคน 3) ภาคใต้ 5.31
แสนคน และ 4) กรุงเทพมหานคร 2.50 แสนคน สาหรับอาชีพของผู้สูงอายุที่ทางานในปี 2560 พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็นพนักงาน
บริการและผู้จาหน่ายสินค้า ร้อยละ 19.6 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.6 และผู้
ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 7.2 ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในอาชีพอื่น ๆ ส่วนสถานภาพการ
ทางานของผู้สูงอายุที่ทางานในปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ
61.6 รองลงมาเป็นช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 20.0 เป็นลูกจ้างเอกชน ร้อยละ
12.2 ส่วนที่เหลือเป็นนายจ้าง ร้อยละ 3.8 ลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 2.2 และการรวมกลุ่ม ร้อยละ 0.2
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ก้าวสู่สังคมผู้สู งอายุ จากการสารวจราษฎรทั่ว
ราชอาณาจักรตามหลักฐานทะเบียนราษฏร์ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า มีผู้สูงอายุ 417,303
คน ชาย186,675 คน หญิง 230,628คน ร้อยละ15.81 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบถึงปัญหา และความต้องการด้าน
ต่าง ๆ ของประชาชนมากที่สุดได้ให้การสงเคราะห์และดูและดูแลผู้สูงอายุ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการบริหารประเทศ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และนโยบายของ
รัฐบาลในแต่ละยุค รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ที่กาลังอยู่ในระยะเริ่มต้น เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุ ระบบบริหารจัดการเชิงรุก เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้ องเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน การให้ ก ารสงเคราะห์ แ ละดู แลผู้ สู งอายุ
โดยบูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งหมายความว่าจะต้อง
เตรียมความพร้อมให้กับวัยแรงงานไม่ว่าจะเป็นด้านการออม ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและด้านสังคม
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รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชน ตระหนักถึงความสาคัญ คุณค่าของผู้สูงอายุ
(สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ , 2559)
ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้สอบถามข้อมูลไปยังพื้นที่เทศบาลตาบลวัง
ไทร ซึ่งเป็นเทศบาลที่ตั้งอยู่ในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางพื้นที่มีนโยบายของผู้บริหาร
ด้านการดูแลผู้สู งอายุ ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางเทศบาลจึงต้องการที่จะทราบถึงความ
ต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีความ
ต้องการให้มีการบริหารจัดการส่งเสริมรายได้ข องผู้สูงอายุได้ไปในทิศทางใด มีเครือข่ายและรูปแบบ
การดาเนินงานอย่างไร และอยากให้มีเครือข่ายในการส่งเสริ มรายได้ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวังไทร
อาเภอปากชช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในด้านใดบ้าง ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงจัดทาเรื่องข้อเสนอสู่การ
ขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ สูงอายุ ของเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาความต้องการเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อศึกษา
การขับเคลื่อนเครือข่ายการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบลวั งไทร อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้
ให้ ผู้ สู งอายุ ของเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา เพื่อให้ ทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โจทย์การวิจัย/ปัญหาการวิจัย
1. ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลต าบลวั ง ไทร อ าเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ค วาม
ต้องการเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในรูปแบบใด
2. แนวทางการพัฒ นาการขับเคลื่ อ นเครื อข่า ยในการเสริม สร้า งรายได้ใ ห้ ผู้ สู งอายุของ
เทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปในรูปแบบใด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สู งอายุ ในการขับเคลื่อนเครือข่ายการเสริมสร้างรายได้ ให้
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัย (methodology) โดย
การใช้กระบวนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประเด็นในการศึกษาคือ ความต้องการ
เครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี 3 ด้าน (1) ด้าน
อาชีพ (2) ด้านการพัฒนาความรู้ (3) ด้านจัดหาทรัพยากร และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายในการ
เสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวังไทร จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มี 2 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านนโยบาย (2) ด้านการตอบสนองความต้องการ
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
เป็นประธานกลุ่มผู้สูงอายุหรือตัวแทนกลุ่ม ของแต่ละหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลวังไทร
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 18 ราย (Focus group) และผู้บริหารของเทศบาลตาบล
วังไทร และผู้ที่มีส่ วนเกี่ย วข้องกับเรื่อ งการส่ งเสริมรายได้ให้ ผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลวังไทร
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 3 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ส าหรั บสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารของ
เทศบาลตาบลวังไทร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ และแบบสนทนา
กลุ่มสาหรับสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เป็นประธานกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือตัวแทนกลุ่ม ของแต่ละหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 18 ราย (Focus group)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย มี คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ การวิ จั ย ไป
ตรวจสอบหาคุณภาพ โดยการตรวจคุณ ภาพแบบสั มภาษณ์ ผู้ วิ จัยน าแบบสั ม ภาษณ์ไปเสนอต่ อ
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา และช่วยพิจารณาแก้ไขข้อ
คาถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการอ่านเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลและสรุปเอาเนื้อหาที่สาคัญ และพิจารณาข้อมูลที่ได้ส่าครบถ้วนและถูกต้องจึงนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
และการสนทนากลุ่ม (focus group) นั้นมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ปละประมวลผลข้อมูล โดย
ดาเนินการร่วมกับกระบวนรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary
research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ อันจะได้ดาเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผน
หลั ก (major pattern) ที่ พ บในข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ จ ากนั้ น จึ ง น าประเด็ น หลั ก (major
themes) และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้กระบวนการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้วิจัยจะได้ดาเนินกระบวนการในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสั มภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ ม (focus
group) โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบจาก
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาข้อเสนอสู่ การขับเคลื่ อนเครือ ข่ายในการเสริมสร้างรายได้ ให้ ผู้ สู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ
เครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และศึกษาแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) กับผู้บริหาร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเทศบาลตาบลวังไทร จานวน 3 ราย และใช้ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus
group) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 18 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย จานวน 18 ราย รวมจานวนทั้งสิ้น 21 ราย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการเครือข่ายในการส่งเสริมรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ และมีบางส่วนที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมรายได้อยู่แล้ว เครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นจะเป็น
เครือข่ายของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของภาครัฐนั้นก็จะเข้ามาร่วมมือกับชุมชนในการช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม รายได้ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ และในส่ ว นเครื อ ข่า ยที่ผู้ สู ง อายุ นั้ นอยากให้ เข้ า มา
สนับสนุนการส่งเสริมรายได้คือ เครือข่ายของภาครัฐ และมีบางส่วนที่อยากให้ชุมชนและภาคเอกชน
เข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้ผู้สูงอายุอยากให้เครือข่ายนั้นเข้ามาสนับสนุนคือ 1. ด้านอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุ
ต้องการประกอบอาชีพ การเลี้ยงจิ้งหรีด งานจักรสาน การพับเหรียญโปรดทาน ปลูกผักสวนครัวและ
พืชสมุนไพร ทาน้ายาล้างจานและแชมพูจากสมุนไพร งานฝีมือเย็บปักถักร้อย ทาลูกประคบ เพาะเห็ด
เลี้ยงไก่ไข่ ทาขนมไทย ทาพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ 2. ด้านการพัฒนาความรู้ พบว่า ผู้สูงมีความ
ต้องการให้มีการจัดอบรมการประกอบอาชีพ ที่ผู้สูงอายุสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3. ด้านการ
จัดหาทรัพยากร พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่อง งบประมาณ
การหาบุคลากรมาดูและ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาสนับสนุนในการใช้ประกอบอาชีพ ทั้งนี้
ผู้สูงอายุ อยากจะให้ทุกภาคส่ว นเล็ งเห็นความสาคัญของผู้สูงอายุและเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการ
ส่งเสริมรายได้ให้มากขึ้น สาหรับแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คือ 1. ด้านนโยบาย พบว่า
ควรมีการออกนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุโดยตรง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2.
ด้านตอบสนองความต้องการ พบว่า ทางเทศบาลควรมีการสอบถามความคิดเห็นไปยังผู้สูงอายุ ก่อนที่
จะมีการกาหนดนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายหรือโครงการที่ออกมานั้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุได้จริง และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
แผนภาพที่ 1 ความต้องการในการการส่งเสริมรายได้
ความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุ

การขับเคลื่อนเครือข่าย
การส่งเสริมรายได้ผู้สูง
อายยุ

การตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุ
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อภิปรายผลการวิจัย
ความต้องการเครือข่ายในการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลวังไทร
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1. ด้านอาชีพ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการให้ มาช่ว ยในการส่งเสริม อาชีพ ซึ่งอาชีพที่ผู้ สูงอายุ
ต้องการ คือ งานจักรสาน การพับเหรียญ โปรยทาน ทาน้ายาล้างจาน แชมพูสมุนไพร งานฝีมือเย็บปัก
ถักร้อย ทาดอกไม้ ทาลูกประคบ เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงจิ้งหรีด ปลูกพืชผักสมุนไพร ทาขนมไทย
เย็บผ้า การทาพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา หวันล่าโส๊ะ (2557)
ศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมอาชีพ สาหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลบ้านไร่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของผู้สูงอายุในเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพ และแนวทางการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนั้นพบว่า อาชีพที่ผู้สูงอายุต้องการ คือ อาชีพนวดแผนไทย ทาลู กประคบ และ
อาชีพทาดอกไม้จัน
2. ด้านการพัฒนาความรู้
ด้านการพัฒนาความรู้นั้นผู้สูงอายุมีความต้องการให้ ภาครัฐเข้ามาร่วมมือกับชุมชนใน
การช่วยเหลือและสนับสนุนการส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ในการนาไป
ประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องกับ สุ กัญญา หวันล่าโส๊ะ (2557) ศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมอาชีพ
สาหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลบ้านไร่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุนั้นพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการในการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานเทศบาลตาบล
บ้ านไร่ ควรมี การจั ด อบรมให้ ความรู้ ความเข้า ใจโดยมีวิทยากรมาให้ ความรู้ สร้า งกิจกรรมสาน
ความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา กรรเจียก (2557) ศึกษาเรื่องการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่าทางเทศบาลได้มีการจัดอบรมด้านอาชีพให้กั บผู้สูงอายุ มีการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
3. ด้านการจัดหาทรัพยากร
ในด้านการจัดหาทรัพยากรนั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ภาคส่วนต่าง ๆ นั้นเข้ามา
สนับสนุนด้านงาบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา หวันล่าโส๊ะ (2557) ศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมอาชีพสาหรับ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลบ้านไร่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุนั้นพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการในการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานเทศบาลตาบลบ้านไร่
ควรมี ก ารสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม อาชี พ ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม อาชี พ ในท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และสนั บ สนุ น
งบประมาณ
แนวทางการพั ฒ นาการขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยในการเสริ ม สร้ า งรายได้ ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ
ของเทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1. ด้านนโยบาย
ด้านนโยบายนั้นจะมีการจัดทานโยบายให้บุคลากรที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุ ได้จัดทาโครงการ
ต่าง ๆ ที่เป็นตัวช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุในเขตของเทศบาลตาบลวังไทร 1. โครงการ
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ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เป็นโครงการที่ฝึกอมรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้นาความรู้ไป
ประกอบอาชีพ 2. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการตัดเย็บผ้าฝ้ายทอมือ เป็นการพัฒนาเครือข่ายที่มี
อยู่ จากเดิมเป็นแค่กลุ่มทอผ้าฝ้ายจากมือ และทางเทศบาลต่อยอดโดยการจัดฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อ
กระโปรง ชุดคลุมท้อง และทาPackaging ให้เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับทางกลุ่มเครือข่าย
ต่อไป
2. ด้านการตอบสนองความต้องการ
ด้านตอบสนองความต้องการนั้นทางเทศบาลจะจัดทานโยบายที่มีประโยชน์กับผู้สูงอายุ
โดยตรง จัดทามาและนามาใช้ประโยชน์ได้จริงนามาใช้ประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ธิชวดี
(2551) ทฤษฎีการพัฒนาอาชี พ ได้กล่าวถึงการพัฒนาอาชีพว่ากระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
พัฒนาอาชีพของบุคคลเพื่อตอบสนองความต้ องการและพัฒนาตนเองจนประสบความสาเสร็จในงาน
อาชีพให้เจริญก้าวหน้า
ข้อเสนอแนะ
1. ภาครั ฐ ได้แก่ เทศบาล ซึ่งเทศบาลมีห น้าที่ในการส่ งเสริมรายได้ให้ กับผู้ สู งอายุที่ยัง
สามารถทางานได้เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การสนับสนุนงบประมาณ หรือ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. ชุมชน ควรมีบทบาทในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ เช่น
สถานที่ในการทากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่พอจะช่วยเหลือได้
3. เอกชน ควรมีบทบาทในด้านการสนับสนุนการจ้างงานหรือตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ที่
ผู้สูงอายุได้ทาขึ้น หรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อไว้ใช้จ่ายในกลุ่ม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความต้องการด้านอาชีพที่ผู้สูงอายุต้องการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ของชุมชน
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศึกษาอาชีพที่ ยั่งยืน
เพื่อสร้างรายได้ที่มั่งคงให้กับผู้สูงอายุ
บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ . (2546). พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546. สืบค้นวันที่ 10 สิงหาคม
2561. จากเว็บไซต์: http://www.dop.go.th.
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ . (2560). เครือข่ายหมายถึง. สืบค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2561.
จากเว็บไซต์: http://www.nhso.go.th.
วิไลลักษณ์ พรมแสน และฉัจฉริยา ครุธาโรจน์ . (2560). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลาปางต่อการส่งเสริมการมีงานทาและการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ . วารสารการ
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การจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
ของเทศบาลในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

RESOURCE ALLOCATION IN HOW STRENGTHEN HOW ARE ELDERLY
PEOPLE WHICH HAS GOOD HEALTH AND MUNICIPAL
DISTRICT IN PAKCHONG DISTRICT NAKON RATCHASIMA
นัทมล รอดพันดุง1 และรัฐชาติ ทัศนัย2
Nattamon Rodpundung1 and Rattachart Thatsanai2

บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ นวิจัย เชิงคุณภาพ เรื่องการจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ของเทศบาลในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการในการบริหารจัดการเชิงทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 2. เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3.
เพื่อได้แนวทางในการบริหารจัดการสุขภาพผู้สูงอายุที่ดีที่สุด ในการนาใช้ประโยชน์ในอนาคต ข้อมูล
ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย แบบลึ ก (in - depth interview) ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ
นายกเทศมนตรี ปลัด ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.รพสต. และการสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลคือ อสม. ประจาตาบลจานวน 40 ท่าน จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทางเทศบาลตาบลในอาเภอ
ปากช่องได้มีการจัดสรรทรัพยากรด้าน คน เงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สู งอายุ โดยเทศบาลตาบลทุกตาบลมีการเสริมสร้างสุ ขภาพผู้ สู งอายุไปในทิศทางเดียวกัน แต่มี
เทศบาลตาบลหมูสีที่ต่างจากทุกที่ในข้อที่ 6 ซึ่งมีรูปแบบการดาเนินกิจกรรมจานวน 6 รูปแบบดังนี้
ดังนี้ 1. การส่ งเสริ มการออกกาลังกายของผู้สู งอายุ 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพแก่
ผู้สู งอายุ ทั้งในด้านการทานอาหาร การอยู่อาศัย การใช้ยา 3. มีการจัดตั้งชมรมผู้ สู งอายุเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้และให้คาปรึกษาสร้างความสุขให้แกกันและกัน 4. การออกดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่ไม่
สามารถช่ ว ยเหลื อตนเองได้ และผู้ ที่ไ ม่ ส ามารถเข้ า รัก ษาที่โ รงพยาบาลได้ 5. การสนั บ สนุน ด้ า น
สุขภาพจิตผ่านกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมประจาปีและ 6. การดูแลสุขภาพดวงตา โดยในการ
ดาเนิ นกิจกรรมในครั้ งนี้ได้นาพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุมาใช้เป็น แนวทางในการเสริมสร้างสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุ
คาสาคัญ
การจัดสรรทรัพยากร สุขภาพ ผู้สูงอายุ
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ABSTRACT
This research is a qualitative research. On the allocation of resources to
promote healthy, healthy elderly Of the municipality in Pak Chong district Nakhon
Ratchasima With the objective to: 1. To study the form and process of resource
management in the promotion of elderly health Of the municipality In Pak Chong
district Nakhon Ratchasima Province, 2. To compare the health management of the
elderly Of the municipality In Pak Chong district Nakhon Ratchasima, 3. To get the
best way to manage the elderly health. In the future use The data in this research
can be obtained from in-depth interview which the informant is the Mayor, Permanent
Secretary, Public Health Division Director, Hospital and Focus Group, who provide
information. Namely, 40 district hospitals. According to the research results, it can be
concluded that The district municipality in Pak Chong district has allocated resources
for people, money and medical equipment to strengthen the elderly's health. In which
the sub-district councils of all sub-districts have the same health promotion But there
are different Mu Si Subdistrict Councils from every 6 places in which there are 6 forms
of activities as follows: 1. Promoting the exercise of the elderly 2. Providing knowledge
about health care to people Elderly in terms of eating, living, drug use 3. The elderly
club is established for the exchange of knowledge and counseling to create happiness
for each other. Elderly at home that is not able to help themselves and those who
are unable to attend the hospital. 5. Mental health support through annual traditions
and culture activities and 6. Eye health care. In this activity, the Elderly Act has been
used as a guideline for strengthening the elderly.
Keywords:
Resource allocation, Health Promotion for, Elderly
ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีโ ครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสั งคมผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าใน
ระหว่าง พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2560 มีการเปลี่ ยนแปลงของประชากรผู้ สู งอายุมี อัตราเพิ่ มขึ้นอย่า ง
รวดเร็ว คือร้อยละ 12.2 เป็น 16.8 (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2560) และจากการคาดการณ์ประชากร
ไทยพบว่า ในปี พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2576 ผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุจากร้อยละ 19.8
เป็ น 25.0 แสดงให้ เห็ นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีอัตราการเพิ่มของประชากรผู้ สู งอายุอย่าง
รวดเร็ ว (มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ไ ทย, 2550) จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
สังคมไทยได้เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือประชากรผู้สูงอายุ (Population Ageing) นอกจากกลุ่ม
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ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่แล้ว ในขณะเดียวกันอัตราส่วนการเป็นภาระของประชากรสูงอายุ
เมื่อเทียบกับวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องด้วยช่วงวัยผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย ต่างจากช่วงวัยเด็กและวัย
ทางาน และมีโรครุมเร้าอย่างมากมาย (ยุวดี กฤษวัฒนากรณ์, 2537) และในด้านสถานการณ์สุขภาพ
ของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุไทยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย
ซึ่งโรคเหล่านี้ทาให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตมากขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2554) ดังนั้นการ
ดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สาคัญต่อช่วงวัยสูงอายุ เนื่องจากจังหวัด
นครราชสีมามีจานวนผู้สูงอายุรองจากกรุงเทพมหานคร ซึงมีถึง 417,303 คน คิดเป็นร้อยละ 15.81%
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2550) และมีความหลากหลายของประชากรและมีความ
อุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านจึงทาให้ผู้จัดทาเล็งเห็นความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อ
ศึกษาการจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ของเทศบาลในเขตอาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โจทย์การวิจัย/ปัญหาการวิจัย
1. รูปแบบและกระบวนการในการบริหารจัดการเชิงทรัพยากรในการเสริมสร้างสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไร
2. การบริหารจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
รูปแบบและกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากร
ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
1. ด้านการจัดสรรทรัพยากร
2. ด้านระเบียบ กฎหมาย และนโยบาย
3. ด้านรูปแบบและกระบวนการ

ตัวแปรตาม
การเสริมสร้างการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการในการบริหารจัดการเชิงทรัพยากรในการเสริมสร้าง
สุขภาพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดาเนินงานวิจัย
1. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัย (methodology) โดย
การใช้กระบวนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีตัวแปรต้น คือ รูปแบบและกระบวนการ
ในการจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี 3 ด้าน
1. ด้านการจัดสรรทรัพยากร 2. ด้านระเบียบ กฎหมาย และนโยบาย 3. ด้านรูปแบบและกระบวนการ
ตัวแปรตามคือ การเสริมสร้างการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี จาการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี 2 ด้าน
1. ด้านสุขภาพกาย 2. ด้านสุขภาพจิต
2. ประชากรผู้ให้ข้อมูล
2.1 ผู้บริหารของเทศบาลตาบลวังไทร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสริมสร้าง
สุขภาพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 16 ราย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี ปลัด ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
2.2 อสม.ของทั้ง 4 เทศบาล ประกอบไปด้วยเทศบาลตาบลกลางดง เทศบาลตาบลสีมามงคล
เทศบาลตาบลวังไทร และเทศบาลตาบลหมูสี จานวน 40 ราย ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิจั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก ส าหรับ สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารของ
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอปากช่ อ ง จั งหวั ด นครราชสี ม า และผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ เรื่ อ งการ
เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ และแบบสนทนากลุ่ม สาหรับสัมภาษณ์ อสม. ของทั้ง 4 เทศบาลตาบล
ประกอบไปด้วยเทศบาลตาบลกลางดง เทศบาลตาบลสีมามงคล เทศบาลตาบลวังไทร และเทศบาล
ตาบลหมูสี จานวน 40 ราย (Focus group)
4. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย มี คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ การวิ จั ย ไป
ตรวจสอบหาคุณ ภาพ โดยการตรวจคุณภาพแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จัยน าแบบสั มภาษณ์ไ ปเสนอต่ อ
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา และช่วยพิจารณาแก้ไขข้อ
คาถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสม
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงให้ความสาคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารเป็นสาคัญ โดยการรวบรวมเอกสารประกอบด้วย
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้ สู งอายุ ของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอปากช่อ ง จัง หวัดนครราชสี มา ข้อมูล เกี่ยวกับระเบีย บ
กฎหมาย และนโยบายในการดาเนินการในการจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอปากช่อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รูป แบบและ
กระบวนการในการเสริ มสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้ สูงอายุ ของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์ชิงลึก (in-depth interview)โดยการสัมภาษณ์ นายกเทศมา
ตรี ปลัด ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล และการ
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สนทนากลุ่ม (focus group) โดยการสนทนากลุ่มร่วมกันของ อสม.ประจาตาบลตาบลละ 10 ท่าน
ของทั้ง 4 เทศบาลตาบล ประกอบไปด้วย เทศบาลตาบลกลางดง เทศบาลตาบลสีมามงคล เทศบาล
ตาบลวังไทร เทศบาลตาบลสีมามงคล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
และการสนทนากลุ่ม (focus group) นั้นมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ปละประมวลผลข้อมูล โดย
ดาเนินการร่วมกับกระบวนรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary
research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ อันจะได้ดาเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผน
หลั ก (major pattern) ที่ พ บในข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ จ ากนั้ น จึ ง น าประเด็ น หลั ก (major
themes) และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้กระบวนการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้วิจัยจะได้ดาเนินกระบวนการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จ ากการสั มภาษณ์เชิงลึ ก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus
group) โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฎการณ์ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ จาก
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
รู ป แบบและกระบวนการในการบริ ห ารจัด การเชิ งทรัพยากรในการเสริมสร้า งสุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบและกระบวนการในการบริห ารจัดการเชิงทรัพยากรในการ
เสริมสร้างสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ของเทศบาลตาบลในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการจัดสรรทรัพยากรด้านคน เงิน และอุปกรทางการแพทย์ ในการ
เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีรูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดังนี้ 1. การส่งเสริมการออก
กาลังกายของผู้สูงอายุ 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทั้งในด้านการทานอาหาร
การอยู่อาศัย การใช้ยา 3. มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และให้คาปรึกษาสร้าง
ความสุขให้แกกันและกัน 4. การออกดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และผู้ที่ไม่
สามารถเข้ า รั ก ษาที่ โ รงพยาบาลได้ 5. การสนั บ สนุ น ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ผ่ า นกิ จ กรรมประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมประจาปีและ 6. การดูแลสุขภาพดวงตาโดยการดาเนินการในครั้งนี้ได้นาพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ และแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 มาใช้ในการดาเนินการด้านการเสริมสร้างการเป็นผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพดี
ในส่วนของการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบลใน
เขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้นสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ 1. การส่งเสริ มการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ 2. การให้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุทั้งในด้านการทานอาหาร การอยู่อาศัย การใช้ยา 4. การออกดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่
ไม่สามารถช่ว ยเหลือตนเองได้และผู้ ที่ไม่สามารถเข้ารักษาที่โ รงพยาบาลได้ 5. การสนับสนุนด้าน
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สุขภาพจิตผ่านกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมประจาปี โดยทั้ง 4โครงการนี้ทั้ง 4 เทศบาลได้ดาเนิ น
โครงการเหมื อ นกั น ทุ ก เทศบาล แต่ ใ นส่ ว นของรู ป แบบที่ 3. มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรมผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และให้คาปรึกษาสร้างความสุขให้แก่กันและกันมีเพียงทางเทศบาลตาบลวังไทรได้มี
การดาเนิ น การเพีย งเทศบาลเดีย วส่ ว นเทศบาลทั้ง 3 เทศบาลเป็นการจัดตั้งชมรมผู้ สู งอายุแบบ
ธรรมดา และรูปแบบที่ 6. การดูแลสุขภาพดวงตามีเพียงทางเทศบาลตาบลหมูสีที่ได้ดาเนินการส่งเสริ
สุขภาพดวงตาของผู้สูงอายุ
การจัดสรรทรัพยากรในการ
เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพผู้สูงอายุ

สุขภาพกายสุขภาพจิต

ระเบียบ กฎหมาย และ
นโยบาย

อภิปรายผลการวิจัย
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของไทยในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทา
ให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงเพิ่มมากขึ้น แต่ประเด็นที่สาคัญที่สุดคือประเด็นด้าน
สุ ข ภาพเพราะผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ส ภาพร่ า งกายที่ เ สื่ อ มถอย และมี โ รครุ ม เร้ า อย่ า งและในด้ า น
สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุไทยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่นโรคเบาหวาน ความ
ดัน โลหิ ต ไตวาย ซึ่ งโรคเหล่ านี้ ทาให้ ผู้ สู งอายุเสี ย ชีวิตมากขึ้นดั งนั้นการจัดสรรทรัพ ยากรในการ
เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสาคัญ
การดาเนินงานด้านการจัดสรรทรัพยากรในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ทางเทศบาลได้
จัดสรรทรัพยากรทางด้านคน เงินและอุปกรทางการแพทย์ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยการ
สนับสนุนทางด้านคนนี้เป็นการจัดสรรทรัพยากรของทางภาครัฐและกลุ่ม อสม. ประจาตาบลร่วมกัน
ดาเนินงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุซึ่ งในการดาเนินงานในครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบของ
เครือข่ายในการร่วมกันดาเนินงาน ส่วนการจัดสรรทรัพยากรด้านเงิน เป็นการจัดสรรงบประมาณจาก
ทางภาครัฐ ในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุ ขภาพผู้สู งอายุ และในส่ว นสุดท้ายเป็นด้านอุปกรทาง
การแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุตามครัวเรือน
การดาเนิน งานด้านของกฎ ระเบียบ และนโยบายในการเสริมสร้างสุ ขภาพผู้สู งอายุได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้และมีการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
ทั้งสองด้าน ประกอบไปด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2
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การดาเนินงานด้านการจัดทารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุดังนี้ 1. การส่งเสริมการ
ออกกาลังกายของผู้สูงอายุ 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทั้งในด้านการทาน
อาหาร การอยู่ อาศัย การใช้ ย า 3. มีก ารจัด ตั้ง ชมรมผู้ สู งอายุ เพื่อ การแลกเปลี่ ย นความรู้ และให้
คาปรึกษาสร้างความสุขให้แกกันและกัน 4. การออกดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้และผู้ที่ไม่สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลได้ 5. การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตผ่านกิจกรรม ประเพณี
และวัฒนธรรมประจาปีและ 6. การดูแลสุขภาพดวงตาได้เหมือนกับแนวคิดของ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน,
(2560), บัวพา บัวระภา, ชัยยง ขามรัตน์, อัจฉรา จินวงษ์, (2559) และ วิไล ตาปะสี, (2560)
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเชิงคุณภาพรวมทั้งการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยขอเสนอแนะความคิดเห็น
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนี้
1. ภาครัฐ ได้แก่ เทศบาล ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การจัด
อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการ
จัดสถานที่สาหรับออกกาลังให้ผู้สูงอายุได้ออกกาลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
2. ชุมชน ควรมีบ ทบาทในการสนับสนุนและมีส่ ว นร่ว มในการเสริมสร้างสุ ขภาพให้ กั บ
ผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนเงินหรือสิ่งของให้กับผู้สูงอายุได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค
3. เอกชน ควรมีบทบาทในด้านการเสริมสร้างผู้สูงอายุในการช่วยดาเนินงานหรือสนับสนุน
งบประมาณให้กับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง
บรรณานุกรม
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แนวทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่พื้นที่เทศบาลตาบลบางบาล อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
MANAGEMENT OF ELDERLY EDUCATION IN AMPHOE BANG BAN, PHRA NAKHON
SI AYUTTHAYA
กชกร ยาประยงค์1 และรัฐชาติ ทัศนัย2
Kotchakorn Yaprayong1 and Rattachart Thatsanai2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อการจัดการศึกษาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ในด้านรายวิชาที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาใน
พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการ
จัดการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวนรวม 20 ท่าน (Focus Group) ประธานชมรมผู้สูงอายุ รองประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวนรวม 5 ท่าน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และนาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้สู งอายุส่ วนใหญ่มีความต้องการศึกษา ดังนี้
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการในการศึกษาและมีบางส่วนที่ได้รับการศึกษาจากการเข้าร่วมชมรม
หรือสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในกลุ่มที่หลากหลาย
โดยสามารแยกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน และ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการสมาคม
กันเองภายในหมู่ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มแรก ความต้องการในการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มที่สอง ซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มแรก จะมีความต้องการในการศึกษาในแนวทางที่ สามารถนาไปต่อยอด
สร้างเป็นอาชีพภายในครัวเรือนได้ เช่น การทาก้านธูป ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ประกอบกันอย่างแพร่หลาย
ในหมู่ผู้สูงอายุในพื้นที่ การทาจักรสานต่าง ๆ ที่ผู้มีความรู้และมีความชานาญเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุเป็น
ส่วนใหญ่ และในกลุ่มนี้มีผู้สูงอายุบางท่านมีความสามารถในการถ่ายถอดองค์ความรู้เพื่อนาไปสอน
บุคคลอื่น ๆ ได้อีกด้วย ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่สองซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีการออกไปสามาคมกันภายในหมู่
ผู้สูงอายุ หรือ อยู่ในชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ มีความสนใจและต้องการศึกษาในแนวทางที่เป็นการศึกษา
ในหลักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ เช่น กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กฎหมายมรดก กฎหมาย
การทาสั ญญาและค้าประกัน การศึกษาภาษาที่ 3 การศึกษาเกี่ ยวกับโภชนาการส าหรับผู้ สูงอายุ
การศึกษาในการรักษาและดูแล ป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยรูปแบบของการศึกษาที่ผู้สูงอายุ
ต้องการ คือ บุคคลที่จะมาให้ความรู้กับผู้สูงอายุจะต้องเป็นบุคคลที่มีความอดทนสูง เนื่องจากผู้สูงอายุ
โดยส่วนมากจะมีปัญหาในด้านความจา ด้านการทาความเข้าใจที่อาจจะล่าช้ากว่าคนในวัยหนุ่มสาว
และต้องการให้ภาครัฐและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุ โดยได้มีการ
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เสนอว่ า ตารางในการศึ ก ษานั้ น ไม่ ค วรจะมี ค วามเคร่ ง เครี ย ดมากเกิ น ไป ควรมี ก ารแทรกการ
นันทนาการเข้าไปร่วมด้วยจึงจะเหมาะสมสาหรับผู้สูง อายุ โดยอาจจะมีการจัดการศึกษา 3 วันใน
สัปดาห์ สาหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา
คาสาคัญ
การศึกษาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
Abstract
This research is for the management of educational learning of successful
elderly people in Thailand and abroad. To study the learning needs in the subjects
that the elderly want to study in Ban Kum Subdistrict Municipality, Bang Ban District,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province In order to know the guidelines for educational
management of the elderly in Ban Kum Municipality, Bang Ban District, Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province By collecting data from both male and female living in Ban Kum
Municipality, Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, totaling 20 persons
(Focus Group) President of the Elderly Club Vice President of the Elderly Club
Moderator in the matter of elderly people, villagers in Ban Kum Municipality, Bang Ban
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, total of 5 persons by using in-depth form
interview And the data obtained were analyzed using descriptive analysis Which the
research found Most of the elderly are in need of education as follows: Most seniors
have educational needs and some have been educated by participating in clubs. Or
various associations related to the elderly in the area from interviewing the elderly in
various groups Which can be separated into two large groups Is the elderly group that
lives with the home and the elderly group with their own association within the elderly.
It is found that the elderly in the first group the need for education is less than the
second group of elderly people. Which the elderly in the first group there will be a
need to study in a way that can be used to build a career within the household, such
as making incense sticks, which is a profession that is widely combined among the
elderly in the area Making various weaving machines Knowledgeable and skilled
people are the majority of the elderly. And in this group, there are some elderly people
with the ability to take off the knowledge to teach other people as well. Among the
elderly or in the elderly club in the area Interested in and wanting to study in a way
that is mainly academic education, such as laws related to the elderly Inheritance law,
contract law and guarantees Language Study 3 Nutrition Education for the Elderly
Education in treatment and care Protect the health of the elderly The form of
education that the elderly want is The person who will educate the elderly must be

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1169

a person with high tolerance. Because most elderly people have problems with
memory Understanding that may be delayed by people at a young age And want the
government and community to participate in the education management of the
elderly By proposing that The table in that study Shouldn't be too serious. Recreation
should be inserted in order to be suitable for the elderly. This may be organized for 3
days in a week for those interested in studying
Keywords:
Education, Elderly
ความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยกาลั ง อยู่ ใ นช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู ่ สั ง คมผู้ ส ู ง อายุ โ ดย
สมบู ร ณ์ (Aged Society) จากสถิติผู้สูงอายุที่จัดทาโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่าหลังจากปี 2552
ประชากรที่อยู่ในวัย พึ่ง พิง ได้แ ก่ เด็ก และผู้สูง อายุจ ะมีจานวนมากกว่า ประชากรในวัย แรงงาน
และในปี 2560 ประชากรเด็ก จะมีจานวนน้อยกว่าประชากรผู้สูงอายุ(กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561)
สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของ
ระดับการเสียชีวิตของประชากรทาให้จานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2561 ประชากรไทยมีจานวน 66.5 ล้า นคน เป็น ผู้สูง อายุ
มากถึง 10.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจานวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี
2583 จะมีจานวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่ว มกัน
ดาเนิน งานเพื่อ คุ้ม ครอง ส่ง เสริม และสนับ สนุน สถานภาพ บทบาท และกิจ กรรมของผู้สูงอายุ
(United Nations World Population Ageing, 2009)
และจากการทบทวนนโยบายในระดับชาติ อาทิ นโยบายของรัฐบาลในด้านผู้สูงอายุ แผน
ยุทธศาสตร์ ผู้ สู งอายุ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) พระราชบัญญัติผู้สู งอายุ พ.ศ. 2546 (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2550) ซึ่งเป็นโยบายในระดับชาติ ในช่วงระยะ 10 ปที่ผ่าน
มา พบว่า นโยบายและมาตรการเหล่านี้ไดนากระบวนทัศนเชิงบวกมาใช้ในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและการเพิ่มคุณค่าการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ จนเรียกไดว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสูงในการดูแลผู้สูงอายุ ที่ทาให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีคุณค่าทางสังคม
รวมทั้งการเสริมความรู ให้กับสังคมจากการทบทวนนโยบายและมาตรการเหล่านี้ พบว่า ยุทธศาสตร์
สาคัญด้านการเตรียมความพรอมสาหรับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ คือการกาหนดให้มีการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได อย่าง
เหมาะสม นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู สาหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
การเพิ่มคุณค่าด้านต่างๆ ของผู้ สูงอายุในหลายระดับทั้งที่มีอยู่เดิมและเป็นการสร้างความรู ใหม่เพื่อ
นาไปสูการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้ นการจัดการศึกษาและการเรียนรู จึงมีความจาเป็นต่อผู้ สูงอายุ โดยถือเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานสาหรับคนทุกกลุ่มอายุ และเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความหมายในชีวิต เป็นหนทางที่
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ผู้สูงอายุสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม โดย
การเรียนรูได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลทุกชวงวัยไดเรียนรูและสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต
ประเทศไทยจึงตระหนักและได้ให้ความสาคัญต่อการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุโดยมีแนวคิดในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2547, กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) รัฐบาลไดให้ความสาคัญกับการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเพื่อให้สอด
คลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มีสาระสาคัญ ที่ได้ให้ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผสานกันทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตไดอย่ างต่อเนื่องตลอดชีวิตแม้ว าผู้สู งอายุมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต มี
ประสบการณในการทางาน แต่การดารงชีวิตก็ยังคงต้องเรียนรูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถ
พึ่ ง พาตนเองได เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและประเทศต่ า ง ๆ ในโลกยุ ค ใหม่
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยเชื่อว่าหากผู้สูงอายุไดรับการศึกษาหรือการเรียนรูตลอดชีวิตแลวจะ
ทาให้ มีความรู ทักษะ และมีประสบการณตามความต้องการของตนแล้วย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 7 ในกลางและในเขต
เทศบาลตาบลบางบาลมีจานวนผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายในการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุ การสนับสนุนรายได้ของ
ผู้สูงอายุ การสร้างแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ในพื้นที่เทศบาลตาบลบางบาลนั้นมีแหล่งเรียนรู้ที่
เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการจัดการความรู้ การศึกษาให้แก่
ผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆไปได้สืบทอดองค์ความรู้ เมื่อพิจารณาความสาคัญ
ของปั ญหาที่ไดกล่าวมาทั้งหมด แสดงให้ เห็นถึงความจาเป็นในการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการ
การศึกษาของผู้สูงอายุในเทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นองค์
ความรู ที่เอื้ออานวยประโยชนให้ แกผู้ สู งอายุและตอบสนองตอบความต้องการในการเรียนรู ของ
ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพและนาไปสู การสร้างสังคมผู้วัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนนาองค์ความรู ที่
ได้ไปนาเสนอเป็นรายงานสถานการณผู้สูงอายุในสวนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรูสาหรับ
ผู้สูงอายุต่อไป
โจทย์การวิจัย/ปัญหาการวิจัย
1. วิธีการจัดการศึกษา การเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเป็นอย่างไร
2. ความต้องการในการเรียนรู้ในด้านรายวิชาที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาในพื้นที่เทศบาลตาบล
บ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. นาเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
- ความต้องการในการศึกษาของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม
อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- หลักสูตรที่ผู้สูงอายุต้องการ
ศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบล
บ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- รู ป แบบของการศึ ก ษาของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ เทศบาลต าบลบ้ านกุ่ ม
อ า เ ภ อ บ า ง บ า ล จั ง ห วั ด
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายได้
-อาชีพก่อนเกษียณ

แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร
การศึ ก ษาของผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่
เทศบาลต าบลบ้ านกุ่ม อ าเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จในประเทศไทย
และต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ในด้านรายวิชาที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาในพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. นาเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอ
บางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปแบบการวิจัย
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัย (methodology) โดย
การใช้ กระบวนวิ ธีวิ จั ย เชิง คุณ ภาพ (qualitative research) มีตั ว แปรต้ น คือ 1.ความต้องการใน
การศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.
หลักสูตรที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3. รูปแบบของการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแปรตาม คือ แนวทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
รวม 20 คน (Focus Group) ประธานชมรมผู้สูงอายุ รองประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลในเรื่องของ
ผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวนรวม 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับสั มภาษณ์ ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ รองประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตาบล
บ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแบบสนทนากลุ่ม สาหรับสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวนรวม 20 คน (Focus group)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย มี คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ การวิ จั ย ไป
ตรวจสอบหาคุณภาพ โดยการตรวจคุณ ภาพแบบสั มภาษณ์ ผู้ วิ จัยน าแบบสั ม ภาษณ์ไปเสนอต่ อ
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา และช่วยพิจารณาแก้ไขข้อ
คาถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการอ่านเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลและสรุปเอาเนื้อหาที่สาคัญ และพิจารณาข้อมูล ที่ได้ส่าครบถ้วนและถูกต้องจึงนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
และการสนทนากลุ่ม (focus group) นั้นมาใช้ในกระบวนการวิ เคราะห์ปละประมวลผลข้อมูล โดย
ดาเนินการร่วมกับกระบวนรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary
research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ อันจะได้ดาเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผน
หลั ก (major pattern) ที่ พ บในข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ จ ากนั้ น จึ ง น าประเด็ น หลั ก (major
themes) และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้กระบวนการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ผู้วิจัยจะได้ดาเนินกระบวนการในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ ม (focus
group) โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ จาก
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจั ย เรื่องแนวทางการจัดการการศึกษาผู้สู งอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จในประเทศไทยและต่างประเทศ 2. เพื่อศึกษา
ความต้องการในการเรียนรู้ ในด้านรายวิชาที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. นาเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ผลของการศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการการศึกษาผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบล
บ้ านกุ่ม อาเภอบางบาล จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา สามารถจาแนกการวิเคราะห์ ผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1 สรุปผลการศึกษา
2 อภิปรายผลการศึกษา
3 ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 ด้านการจัดการศึกษาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
ผลการศึกษา พบว่า การจัดการศึ กษาการเรียนรู้ข องผู้ สู งอายุที่ประสบความส าเร็จใน
ประเทศไทยและต่างประเทศมีแนวคิดที่มีความใกล้เคียงกัน คือ ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ได้
อย่ างต่อเนื่ องซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เพียงแต่การศึกษาของผู้ สู งอายุนั้นไม่
เหมือนการศึกษาในวัยอื่น กล่าวคือ ในวัยสูงอายุนั้น ผู้สูงอายุต้องการที่แตกต่างกันและต้องการการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการทบทวนความรู้อยู่เสมอและต้องการบุคคลากรที่มีความเข้าใจในตัวผู้สูงอายุ
และเป็นบุคคลที่ความอดทน
1.2. ด้านศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ในด้านรายวิชาที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาในพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการในการศึกษาและมีบางส่วนที่ได้รับ
การศึกษาจากการเข้าร่วมชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์
ผู้สูงอายุในกลุ่มที่หลากหลาย โดยสามารแยกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน
และ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการสมาคมกันเองภายในหมู่ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มแรก ความต้องการ
ในการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่สอง ซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มแรก จะมีความต้องการในการศึกษา
ในแนวทางที่ สามารถนาไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพภายในครัวเรือนได้ เช่น การทาก้านธูป ซึ่งถือเป็น
อาชีพที่ประกอบกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้สูงอายุในพื้นที่ การทาจักรสานต่าง ๆ ที่ผู้มีความรู้และมี
ความชานาญเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และในกลุ่มนี้มีผู้สูงอายุบางท่านมีความสามารถใน
การถ่ายถอดองค์ความรู้ เพื่อน าไปสอนบุคคลอื่น ๆ ได้อีก ด้ว ย ในกลุ่ มผู้ สู งอายุกลุ่ มที่ส องซึ่งเป็ น
ผู้สูงอายุที่มีการออกไปสามาคมกันภายในหมู่ผู้สูงอายุ หรือ อยู่ในชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ มีความสนใจ
และต้องการศึกษาในแนวทางที่เป็นการศึกษาในหลักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ เช่น กฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้สู งอายุ กฎหมายมรดก กฎหมายการทาสัญญาและค้าประกัน การศึกษาภาษาที่ 3
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การศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ การศึกษาในการรั กษาและดูแล ป้องกันสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ
แผนภาพที่ 2 ความต้องการในการศึกษา

ความต้องการ
ในการศึกษา
ผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน

เสริมสร้างรายได้
ต่อยอดอาชีพ

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการสมาคม
กันเองภายในหมูผ่ ู้สูงอายุ

กฎหมายต่าง ๆ
การทาสัญญาและค้าประกัน
การศึกษาภาษาที่ 3
สุขภาพและสุขอนามัย

1.3. แนวทางในการจั ด การศึ ก ษาของผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลบ้ า นกุ่ ม
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบและแนวทางของการศึกษาที่ผู้สูงอายุต้องการ คือ บุคคลที่
จะมาให้ ความรู้ กับ ผู้ สู งอายุ จ ะต้ องเป็ นบุ ค คลที่มี ความอดทนสู ง เนื่ อ งจากผู้ สู งอายุโ ดยส่ ว นมาก
จะมีปัญหาในด้านความจา ด้านการทาความเข้าใจที่อาจจะล่าช้ากว่าคนในวัยหนุ่มสาว และต้องการ
ให้ ภ าครั ฐ และชุ มชนเข้ ามามีส่ ว นร่ว มในการจัดการการศึกษาของผู้ สู งอายุ โดยได้มีการเสนอว่ า
ตารางในการศึกษานั้ น ไม่ควรจะมีความเคร่งเครียดมากเกินไป ควรมีการแทรกการนันทนาการ
เข้า ไปร่ ว มด้ ว ยจึ ง จะเหมาะสมส าหรั บผู้ สู ง อายุ โดยอาจจะมี การ จัด การศึก ษา 3 วั นในสั ปดาห์
สาหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา เป็นต้น
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แผนภาพที่ 3 แนวทางในการจัดการศึกษา

แนวทางในการ
จัดการศึกษา

บุคลากรต้องมี
ความอดทนสูง

การเรียนต้องไม่เน้น
วิชาจนเกินไป

ควรมีการเรียน 3 วัน
ต่อสัปดาห์

2. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาค้าคว้า พบว่า ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาลนั้นมีแหล่ ง
เรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด จากภู มิ ปั ญ ญาของชาวบ้ า นในพื้ น ที่ จึ ง เหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะมี ก ารจั ด การความรู้
การศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสามารถนาความรู้ที่ได้
ศึกษาไปพั ฒ นาคุณภาพชีวิตให้ ดียิ่ งขึ้น และถ่ายทอดให้ คนรุ่นต่อๆไปได้สื บทอดองค์ความรู้ เมื่ อ
พิจารณาความสาคัญของปัญหาที่ไดกล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นในการวิจัยเรื่องแนว
ทางการจั ด การการศึ ก ษาของผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลบ้ า นกุ่ ม อ าเภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา อันเป็นองค์ความรู ที่เอื้ออานวยประโยชนให้แกผู้สูงอายุและตอบสนองต่ อความ
ต้องการในการเรียนรูของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพและนาไปสู การสร้างสังคมผู้วัยที่มีคุณภาพ
ตลอดจนน าองค์ ค วามรู ที่ ไ ด้ ไ ปน าเสนอเป็ น รายงานสถานการณผู้ สู ง อายุ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาและการเรี ยนรู ส าหรับผู้ สู งอายุ ดังจะเห็นได้จากผลการสั มภาษณ์ผู้สูงอายุในด้านความ
ต้องการในการศึกษาของผู้สูงอายุ ด้านหลักสูตรที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาของผู้สูงอายุ ด้านรูปแบบของ
การศึกษาของผู้สูงอายุ ดังนี้
ความต้ องการในการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความต้ อ งการในการศึ ก ษาของผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ เทศบาลต าบลบ้ านกุ่ ม อ าเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ต้องการศึกษาเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของตนเองและบุคคลรุ่นหลัง และ
เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยสอดคล้องกับ สุธีรา บัวทอง (2558) ซึ่งศึกษา
เรื่อง ผู้ สูงอายุกับเหตุผลในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และสิ่ งที่ต้องการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ ของผู้สูงอายุอันจะนาไปสู่การพัฒนา
ชุมชน และสังคมในอนาคต
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หลักสูตรที่ผู้สูงอายุต้องการศึกษาของผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้องการ คือ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กฎหมายมรดก กฎหมายการทาสัญญาและค้า
ประกัน การศึกษาภาษาที่ 3 การศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ การศึกษาในการรักษาและ
ดูแล ป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา(2554) ซึ่งศึกษา เรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุสนใจในการศึกษาเรือง
การดูแลสุขภาพตนเองโดยผู้ที่เข้ารับการศึกษา อยู่ในช่วงอายุ 60 - 64ปี มากที่สุด
รูปแบบของการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รูป แบบที่ผู้สู งอายุ ในพื้นที่ เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้องการ คือ มีการศึกษาที่ไม่เคร่งครัดจนเกินไปนัก โดยสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ โดยสอดคล้อง
กับ ระวี สัจจโสภณ (2557) ซึ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของแกนนาชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 5 ด้าน ด้านที่ 1 ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู คือ ทีม
วิทยากรจิตอาสา ด้านที่ 2 ประเภทของ กิจกรรมการเรียนรูและเนื้อหา เป็นกิจกรรมการเรียนรูจัดเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นและ ถ่ายทอดองค์ความรูแบบพหุวัย ด้านที่ 3 วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ที่สอดแทรกจัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ด้านที่ 4 สื่อและเทคโนโลยี มี
ความหลากหลายและไมยากโดยคานึงถึงข้อจากัด ของกลุ่มผู้เรียน ด้านที่ 5 วิธีการวัดผลประเมินผล
เพื่อกระตุ้นให้แกนนาชมรมผู้สูงอายุมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู และภาคภูมิใจที่ไดพัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ
3. ข้อเสนอแนะ
จาการสัมภาษณ์และการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการทาวิจัย ในเรื่อง แนว
ทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุในพื้นที่พื้นที่เทศบาลตาบลบางบาล อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
รู ป แบบและแนวทางของการศึก ษาที่ผู้ สู งอายุต้ องการ คือ บุค คลที่จะมาให้ ค วามรู้กั บ
ผู้สูงอายุจะต้องเป็นบุคคลที่มีความอดทนสูง ตารางในการศึกษานั้น ไม่ควรจะมีความเคร่งเครียดมาก
เกินไป ควรมีการแทรกการนันทนาการเข้าไปร่วมด้วยจึงจะเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องที่ควรเข้ามาดูแลในการจัดการศึกษา คือ ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตาบลบ้านกุ่ม เป็นต้น
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ภาครัฐ ได้แก่ เทศบาล ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาของผู้สูงอายุโดย
การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน สาขา วิชาต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการที่จะศึกษา เช่น ผู้มีความรู้ในด้านกฎหมาย ผู้มีความรู้ในด้านการรักษาดูแลสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ และการเรียนภาษาที่ 3 เป็นต้น
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2) ชุมชน ควรมีบทบาทในการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการศึกษาของผู้สูงอายุ เช่น
การจั ด หาปราชญ์ ช าวบ้ า น หรื อ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเกี่ย วกั บ เรื่ อ งต่ าง ๆ ในท้ อ งถิ่น มาเป็ น
ผู้บรรยายพิเศษให้กับผู้สูงอายุ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สาหรับผู้สูงอายุ
3.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาความต้องการในการศึกษาของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการที่
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในแต่ละภูมิภาค หรือในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
2) ควรศึกษาแนวทางการจัดการการศึกษาของผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการวางแนวทางในการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
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บทคัดย่อ
การไกล่เกลี่ ย เป็ น การดาเนินการยุติข้อพิพาทที่ต่างฝ่ ายต่างยอมอ่อนข้อให้ ต่อกันในข้อ
พิพาทแห่งคดี ซึ่งในคดีแพ่งสามารถทาการไกล่เกลี่ยกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบเป็นเรื่องระหว่าง
เอกชนกับเอกชน การตัดสินใจเป็นไปในรูปของบุคคลที่สามารถตัดสินใจได้ แต่ระบบการไกล่เกลี่ยใน
ศาลปกครองจะเป็ น เรื่ อ งระหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชนเป็ น เรื่ อ งการตั ด สิ น ใจที่ บุ ค คลธรรมดาที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจแทนรัฐ การตัดสินใจย่อมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ต้องระมัดระวัง
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก ซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562. เป็นกฎหมายที่กาหนดอานาจให้ ศาลปกครองมีอานาจ
ไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาททางปกครองได้เช่นเดียวกับคดีแพ่ง ซึ่งเดิมกฎหมายไม่อนุญาตให้ ไกล่ เกลี่ ยคดี
ปกครองได้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องอานาจรัฐ ที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าของอานาจที่จะตัดสินใจแทนรัฐรัฐ
ได้ เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่เมื่อมีการแก้ไขให้มีการไกล่เกลี่ยในคดีปกครองได้ย่อม
ส่งผลดีย่อมส่งผลถึงระยะเวลาของปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชนจะสั้นลง ภาวะจิตใจของคู่กรณีได้รับ
การเยียวยาอย่างรวดเร็ว และการติดขัดในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลต่อประชาชนได้รับ
การแก้ไขอย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากและในคดีที่เป็นสัญญาหรือละเมิดก็จะช่วยลดเรื่องค่าธรรมเนียมใน
การฟ้องคดีได้อีกทางหนึ่ง
คาสาคัญ
ไกล่เกลี่ย ยุติข้อพิพาท อานาจรัฐ
ABSTRACT
Mediation is the process of resolving disputes that each side is reluctant to
join in the dispute of the case. In which the civil case can be easily reconciled with the
system being between private and private the decision is in the form of a person who
can decide. But the mediation system in the Administrative Court will be between the
state and the people. Is a decision that a natural person who is a government official
is a decision maker in the state the decision must be based on the need to be careful
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to protect the interests of the state. In which the amendment of the Act establishes
the Administrative Court and the Administrative Procedure (No. 12) BE 2562. It is a law
that authorizes the Administrative Court to have the power to mediate administrative
disputes as well as civil cases. Which the law does not allow to mediate the case
Because that is a matter of state power That government officials are not the owners
of the power to decide on the state Because it is about the interests of the public But
when there is an amendment to the mediation in the ruling case, it will result in a
better result, which will shorten the time between the state and the public. The
mental state of the parties is quickly healed. And the interruption in the operation of
the staff that affects the people is resolved quickly, without difficulty, and in the case
of a contract or violation, it will help reduce the fees for prosecution in another way.
Keywords:
Mediate, Settle Dispute, Power State
บทนา
ในปั จ จุ บั น มี ข้ อ พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น มากมายในแพ่ ง และในทางปกครอง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี
พิจ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ.2542 จึง ได้มี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้อ กฎหมายต่ างๆ เพื่ อให้ ทัน ต่ อการ
วิวัฒนาการของโลกในปัจจุบันโดยเพิ่มเติมวิธีระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นในแพ่งและในทางปกครองลักษณะทีส่ าคัญในการไกล่เกลี่ยในการแพ่งและทางปกครอง
การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งคู่ความมีสถานะในทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีอิสระในการตัดสินใจกระทา
การต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวของคู่ความแต่ละฝ่าย และในขณะที่การ
ไกล่เกลี่ยในทางปกครองคู่ความมีสถานะในทางกฎหมายไม่เท่าเทียมกัน การกระทาของฝ่ายปกครอง
จะต้องมีกฎหมายใช้อานาจที่จะกระทาและจะต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ความหมายของการไกล่เกลี่ยในทางแพ่งและในทางปกครอง
การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งคือ กระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอม
ของคู่ความเอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนา เสนอแนะหาทางออกในการ
ยุติหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล หมายถึง การที่ผู้ไกล่เกลี่ยทาการ
ไกลเกลี่ ย ข้อพิพาท ซึ่งเป็น คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลตั้งแต่ศาลรับฟ้องและก่อนมีคา
พิพากษาถึงที่สุดให้แก่คู่ความเป็นการช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่
มี อ านาจในการก าหนดข้ อ ตกลงให้ แ ก่ คู่ ค วามแต่ อ ย่ า งใด โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ประนีประนอมยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นสาคัญ
การไกล่ เกลี่ ย ในทางปกครอง เมื่อเกิดคดีพิพาททางปกครอง ซึ่งคู่กรณีมีส ถานะในทาง
กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน การกระทาของฝ่ายปกครองจะต้องมี กฎหมายบัญญัติให้อานาจและจะต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะทาให้การตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ของฝ่ายปกครองมิได้มีอิสระหรือ
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เสรีภาพดังเช่นการกระทาเอกชนในทางแพ่ง การไกล่เกลี่ยในศาล เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอม
ความกันจะสามารถนามาใช้ในการระงับคดีพิพาททางปกครอง และผลในทางกฎหมายในการไกล่
เกลี่ยคดีปกครองดังเช่น ตามพระราชบัญญัติเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยกาหนดอานาจและขอบเขตการใช้อานาจของศาลปกครอง
ในการไกล่เกลี่ยคดีปกครองกาหนดอานาจและขอบเขตการใช้อานาจของศาลปกครองในการพิพากษา
ตามยอม รวมทั้งกาหนดให้คาพิพากษาตามยอมเป็นที่สุด ต้องห้ ามมิให้ อุทธรณ์ในเนื้อหาของคา
พิพากษา แต่ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการในการทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความในการพิพากษาตามยอม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้อานาจไกล่
เกลีย่ คดีของศาลปกครองไทย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจรัฐในการไกล่เกลี่ยทางปกครองของรัฐและการไกล่เกลี่ยทางแพ่งของ
เอกชน
การกระทาขององค์กรฝ่ายปกครองอันเป็นกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชน จะต้อง
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ จะต้องมีกฎหมายให้อานาจแก่ฝ่ายปกครองในการกระทาการ
องค์การฝ่ ายปกครองจึงจะมีอานาจกระทาการดังกล่ าวได้และต้องกระทาการไปภายในขอบเขต
อานาจที่กฎหมายกาหนดด้วย ดังนั้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับองค์กรฝ่ายปกครอง
อันเนื่องจากการกระทาโดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองได้
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคดีปกครองโดยการศึกษาและทาความเข้าใจในเรื่องปกครองนั้น
จาเป็นจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจในเรื่องการกระทาทางปกครองเสียก่อน เนื่องจากการกระ
ทาทางปกครองเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดคดีปกครองแล้วจึงศึกษา ความหมายและการไกล่เกลี่ยของคดี
ปกครอง รวมทั้งความแตกต่างระหว่างการใช้อานาจไกล่เกลี่ยในทางปกครองและความแตกต่างของ
การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งของเอกชน และสาหรับการไกล่เกลี่ยในคดีแพ่งเท่านั้น
การไกล่เกลี่ยคดีแพ่งมีฐานมาจากประมวลกฎหมายที่พิจารณาความแพ่ง มาตรา 19,20
และ 20ทวิ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งสามารถจาแนกออกได้เป็นสองรูปแบบคือ
-การไกล่เกลี่ยโดยองค์คณะผู้พิพากษาเจ้าของสานวนในห้องพิจารณาคดี
-การไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจาศาล โดยผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2544
ข้อพิจารณาการไกล่เกลีย่ ในทางปกครองตามข้อกฎหมายของศาลปกครอง
เมื่อมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกซึ่งเป็นการแสวงหาวิธีการ
แก้ ปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น ร่ ว มกั น ของคู่ ความเพื่ อ ยุ ติข้ อ พิ พ าทที่ เ กิด ขึ้ น นอกเหนื อ จากการนาเรื่ องเข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาตัดสินคดีของศาลเพียงอย่างเดียว โดยศาลต่างๆได้นาวิธีการนี้ไปใช้ อาทิ เช่น
ศาลยุติธรรมเป็นต้น แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงคดีปกครองมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณะและมุ่ง
คุ้มครองประโยชน์ในทางสาธารณะเป็นหลักจึงน่าคิดว่าสามารถใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะโดยปกติและโดยพื้นฐานของธรรมชาติมนุษย์ เมื่อเกิ ดความขัดแย้งเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่จะมีความต้องการเป็นฝ่ายได้มากกว่าฝ่ายเสีย
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1. อานาจศาลที่มีอานาจไกล่เกลี่ยเฉพาะศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้นเว้นแต่คดีบางประเภทที่
อนุญาตให้ฟ้องศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้มีอานาจพิจาณาครั้งแรก อย่างเช่นคดีที่เกี่ยวกับอานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่อยู่ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่นที่กฎหมาย
กาหนดให้อยู่ในอานาจศาลปกครองสูงสุด(มาตรา 66/1)
2. ศาลปกครองมีอานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองดังต่อไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตาม
กฎหมาย
กาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เป็นหน้าที่ของรัฐ
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(4) คดีพิพาทอื่นที่กาหนดในระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลากรในศาลปกครองสูงสุดในกรณีที่
การไกล่เกลี่ยพิพาทตามวรรคหนึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สิน
3. ข้อต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณี ที่ มี ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
(2) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(3) การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทที่ มีผ ลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทาง
เสียหาย ต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย
(5) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อานาจหน้าทีห่ รือความสามารถของคู่กรณี
(6) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ตาม
มาตรา 11 (1)
(7) การไกล่ เกลี่ ย ข้อ พิพาทที่ เกี่ ยวกั บค าวิ นิจฉั ยของคณะกรรมการวินิ จฉั ยข้อ พิพ าทที่
กฎหมายกาหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด
(8) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่นตามที่กาหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลา
การ ในศาลปกครองสูงสุด
4. การไกล่เกลี่ยเป็นความลับ
ห้ามมิให้ คู่กรณี ที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตุลาการศาลปกครอง ผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ผู้ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใด นาเรื่อง ดังต่อไปนี้ ไป
เปิดเผยหรืออ้างอิง หรือนาสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล หรือเพือ่ ดาเนินการ
อื่นใดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ
(1) ความประสงค์หรือความยินยอมของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่ เกลี่ ยข้อ
พิพาท
(2) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิ ธีการในการระงับข้อพิพาทของ
คู่กรณี ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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(3) การยอมรับหรือข้อความที่กระทาโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(4) ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนามาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(5) เอกสารที่จั ดท าขึ้นโดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ อใช้ใ นการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พาท ข้อมูล ที่
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอื่นนอกจากข้อมูลที่ยกเว้น อาจเปิดเผยหรืออ้างอิงได้ตามที่กาหนดใน
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้ อ
พิพาท หากเป็นพยานหลักฐานที่นาสืบได้อยู่แล้วในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณา
ของศาล หรือการดาเนินการอื่นใด โดยอาศัยอานาจ ตามกฎหมาย ย่อมไม่ ต้องห้าม และในประการ
ท้ายสุดคือห้ามมิให้อนุ ญาโตตุล าการ ศาล หน่ว ยงานทางปกครอง หรือบุคคลอื่นใดรับฟังหรือนา
ข้อเท็จจริง ที่ได้มาจากการฝ่าฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์
5. ระยะเวลาขอให้ไกล่เกลี่ย
นับแต่ มีการฟ้องคดี ต่อศาลปกครองจนถึงวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจ
ร่วมกันยื่นคาขอต่อศาลเพื่อให้ มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจยื่นคาขอและ
คู่กรณีฝ่ายอื่นตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องดาเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
ภายในระยะเวลาที่ ตุลาการ ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกาหนด โดยต้องไม่ ทาให้การพิจารณา
พิพากษาคดี นั้นล่าช้าออกไป โดยไม่สมควร
6. การต้องห้ามอุทธรณ์ในกรณีไกล่เกลี่ย
แนวทาง ความเห็นชอบ คาสั่ง หรือการดาเนินการใด บรรดาซึ่งกระทาลงใน การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท องค์คณะพิจารณาพิพากษา หรือตุลาการเจ้าของสานวนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ไม่อาจอุทธรณ์ได้
ห้ามมิให้ อุทธรณ์ คาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งพิพากษาตามการไกล่เกลี่ ย ข้อ
พิพาทในประเด็นแห่งคดี ที่เสร็จสิ้นไปไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 66 /10 เว้นแต่ในเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล
(2) เมื่อคาพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอัน
เกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(3) เมื่อคาพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การอุทธรณ์คาพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ยื่นต่อศาลที่มีคาพิพากษาภายในกาหนดสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้มีคาพิพากษา
7. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลงเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีการถอนคาฟ้องโดยศาลอนุญาตให้ถอนคาฟ้องได้หรือศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีนั้น
จากสาระบบความโดยเหตุอื่น
(2) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสาเร็จในประเด็นแห่งคดี ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 66 /10
(3) คู่กรณี ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป
(4) องค์คณะพิจารณาพิพากษามีคาสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง เมื่อตุลา
การศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ไม่
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อาจ สาเร็จได้ เป็นการประวิงคดี เป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการขั ดหรือแย้งต่อหลักการไกลเกลี่ ยข้อ
พิพาท
8. การพิพากษาตามยอม
ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสาเร็จและทาให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไป
ทั้งหมด ให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาไปตามนั้น หากการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาททาให้คดีเสร็จสิ้นไป
บางส่วน ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความแห่งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นไว้ แล้วให้
ศาลพิจารณาประเด็นข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ ต่อไปและนามารวมพิพากษากับข้อพิพาทที่ตกลงกัน
ได้ ไปในคราวเดียวกัน
เมื่อพิจ ารณาถึง ข้ อดีของการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) เป็นการกาหนดอานาจให้ศาลปกครองมีอานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางปกครองได้เช่นเดียวกับคดีแพ่ง ย่อมส่งผลถึงระยะเวลาของปัญหาจะสั้นลง ภาวะจิตใจของคู่กรณี
ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว และการติดขัดในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลต่อประชาชน
ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากและในคดีที่เป็นสัญญาหรือละเมิดก็จะช่วยลดเรื่องค่าธรรมเนียม
ในการฟ้องคดีได้อีกทางหนึ่ง และข้อที่พึงต้องระวังของการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองคือ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่อาจอุทธรณ์ได้ ตามมาตรา 66/8
อนุ (1)(2)(3)(4)(5) ทั้งยังมีการห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการศาล หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลอื่นใด
รับฟังหรือนาข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการฝ่าฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์และยังมีการถอนคาฟ้องโดยศาล
อนุญาตให้ถอนคาฟ้องได้หรือยังให้ศาลมีอานาจจาหน่ายคดีนั้นจากสารระบบความโดยเหตุอื่นเป็นต้น
จากการใช้กฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดีและรวมถึงข้อเสียต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
คู่ความในการจ ากัดสิ ทธิ์ของคู่ความเองในการไกล่ เกลี่ยทางกฎหมาย (เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และ
บรรเจิด สังคะเนติ, 2549) โดยให้ศาลปกครองมีอานาจได้ตั้งแต่ชั้นต้นในระหว่างที่ได้มีการพิจารณา
คดีของศาลและเป็นการจากัดการอุทธรณ์บางอย่างของคู่ความ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินคดีโดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่
สามารถยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายของคู่ความในทางทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด เช่น กรณีที่
ผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองวินิจฉัยปัญหาหลักที่กระทบกับตนเป็นการเฉพาะตัว
เพื่อให้ ศาลปกครองรั บ รองสิ ทธิห รือประโยชน์ส่ ว นบุคคลของตน เช่น สิ ทธิที่จะได้รับการชดเชย
ค่า เสี ย หาย เป็ น ต้น คดีป กครองประเภทนี้ ได้ แก่ คดีเ กี่ย วกั บความรั บผิ ด (Contentieux de la
responsabilite) คดี เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญา (Contentieux contractual) และคดี ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การ
เรียกร้องให้ชดใช้เงิน เป็นต้น
หากลองศึกษาถึงแนวคิ ดนักปรัชญาคนหนึ่งของสานักกฎหมายธรรมชาติเช่น เดวิด ฮูม
(David Hume) ซึ่ ง ได้ อ ธิ บ ายว่ า “ความยุ ติ ธ รรมเป็ น คุ ณ ธรรมอย่ า งหนึ่ ง ที่ มิ ไ ด้ ป รากฏขึ้ น เองโดย
ธรรมชาติ แต่เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากความสร้างสรรค์ของมนุษย์เอง” ดังนั้นคดีปกครองในบางคดี
อาจจะดีกว่าถ้าให้คู่กรณีหรือคู่ความได้สร้างสรรค์ความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายขึ้นมาเอง โดยการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองอาจนาทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยมาใช้ได้เช่น
“ทฤษฎี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา (Ploblem solving Theory) ซึ่ ง ถื อ หลั ก ที่ ว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเจรจาทุ ก คนมี
ผลประโยชน์ร่วมกันถ้าไม่มีสิ่งอื่นทุกคนอาศัยอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมของสังคมเดียวกันจึงมีส่วนร่วม
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ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้สามารถทาข้อตกลงด้วยความสมัครใจข้อขัดแย้งเป็นปัญหาที่ต้อง
ศึกษาและแก้ไขร่วมกันโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหลักการของทฤษฎีการแก้ไขที่
สาคัญมี 5 ประการคือ
1. แก้ปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากข้อขัดแย้งและแก้ไขในแต่ละปัญหาแยกต่างหาก
จากกัน
2. เน้นความสาคัญของประโยชน์ได้เสียและความต้องการของคู่ความซึ่งไม่ใช่ฐานะคู่ความ
3. คิดหาทางเลือกหลายวิธีเพื่อให้คู่ความได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
4. แต่ละตอนนี้ ยืนยันการใช้องค์ประกอบต่างๆที่ต้องนามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อประเมิน
ทางเลือก
5. เข้าใจและแสวงหาทางเลื อกที่ดีที่สุ ดในการเจรจาตกลงกันทาสั ญญาจากทฤษฎีการ
แข่งขันและทฤษฎีการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเห็นได้ว่าทฤษฎีการแก้ไขปัญหามีข้อดีคือ การแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยคานึงถึงความชอบธรรมของฐานะผลประโยชน์และความประสงค์ของอีกฝ่ายหนึ่งมิได้มุ่ง
เพื่อชัยชนะแต่เพียงอย่างเดียว” โดยอาจนามาใช้กับคดีปกครองประเภทที่คุ้มครองประโยชน์ของ
สาธารณะโดยแท้เพราะจะทาให้ยุติปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเนื่องจากมิได้มุ่งหวังเอา
เพียงแต่ชัยชนะหรือผลประโยชน์ของตนเท่านั้น
แผนภาพ รูปแบบการไกล่เกลี่ย

ที่มา: สานักงานคุ้มครองสิทธิจังหวัดอยุธยา 17 พฤษภาคม 2562
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สรุป
การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามมาช่วยเหลือใช้คู่ความเจรจา
ต่อรองกันได้สาเร็จโดยเป็นผลักผลประการหนึ่งซึ่งเกิดจากความล้มเหลวของการเจรจาต่อรอง แต่มิใช่
เป็นสิ่งที่เข้ามาแทนที่การเจรจาต่อรองกระบวนการดังกล่าวมีประโยชน์ในการช่วยให้คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายหรือทุกฝ่ ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่ว มกันจากกรณีพิพาทกันนั้นได้ แต่ผู้ไกล่ เกลี่ ยจะเป็นคน
กระตุ้นให้คู่กรณีตกลงกันได้ง่ายขึ้นแต่ไม่มีอานาจในการกาหนดข้อตกลงให้แก่คู่กรณี กล่าวคือไม่มี
อานาจในการตัด สิ น ข้อ พิพ าทเหมือ นตั้ งอนุญ าโตตุล าการหรื อผู้ พิพ ากษาโดยเพีย งสามารถแปล
ข้อความแนะนาเสนอแนะ ล่อใจ เกลี้ ยกล่อมหรือชี้แนะแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาทให้แก่คู่ความเท่านั้นเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยโดยทั่วไปไม่ใช่เพื่อที่จะชี้แนะข้อตกลงให้คู่กรณี
แต่ค่อนไปในทางที่จะช่วยทาให้การเจรจาต่อรองง่ายและทาความสะดวกให้แก่การเจรจาระหว่าง
คู่กรณีจนกระทั่งได้รับข้อตกลงร่วมกันหรือมองเห็นเป็นธรรมมาเป็นกลไกในการระงับข้อพิพาท โดยมี
การยอมรับกันในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมของสังคมนั้นๆในการระงับข้อพิพาทมัก
ใช้รูปแบบของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมโดยมีหลักการที่สาคัญคือ คู่พิพาทต้องได้รับความพอใจ
และเป็นธรรมมิได้มีจุดประสงค์แพ้หรือชนะเป็นเกณฑ์ แต่พิจารณาในประเด็นของการให้คนในสังคม
อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข เป็นต้น
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เขตอาณาธิปไตย กรณีการสร้างที่อยู่อาศัยในน่านน้าของประเทศไทย
SEA TERRITORY : INDIVIDUAL’S CONSTRUCTION IN TERRITORIAL WATER OF THAILAND
ภูสิษฐ์ ภู่มาลี1 มีนตา ปัสสาวัส2 และศุภกร ชมศิร3ิ
Pusit Pumalee1, Meanta Passawas2, and Supakorn Chomsiri3
1,2,3

หลักสูตรนิตศิ าสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
รัฐชายฝั่งสามารถใช้อานาจรัฐได้แตกต่างกัน ไปในแต่ละเขตทางทะเล อย่างไรก็ดี มีเอกชน
กลุ่มหนึ่งมาสร้างสิ่งปลูกสร้างในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยซึ่งอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจาก
เกาะภูเก็ตไปทางใต้ประมาณ 14 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 26 กิโลเมตร ดังนั้น บทความนี้ต้องการ
วิเคราะห์อานาจทางทะเลของประเทศไทยเหนือสิ่งปลูกสร้างข้างต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้ค้นคว้ากฎหมาย
ระหว่างประเทศที่กล่าวถึงการใช้อานาจรัฐทางทะเลในเขตทางทะเลต่าง ๆ รวมทั้งตาราที่อธิบายหลัก
กฎหมายนั้น โดยจากการค้นคว้าพบว่าอาคารข้างต้นตั้งอยู่นอกทะเลอาณาเขตและไม่ได้ถือว่าสร้างใน
ทะเลหลวง เพราะอาคารได้ตั้งอยู่ในเขตต่อเนื่อง ไหล่ทวีป และเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศไทย
ในลักษณะทับซ้อนกัน อย่างไรก็ดี สิ่งปลูกสร้างนั้นถือได้ว่าเป็นเกาะเทียมจึ งทาให้ประเทศไทยจึงต้อง
ใช้อานาจของรัฐที่มีเหนือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น ประเทศไทยจึง มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการสร้าง
อนุญาตให้สร้าง และควบคุมการใช้เกาะเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสารวจและแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามอานาจของรัฐชายฝั่งที่มีเหนือเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ยิ่งไปกว่านั้นจาก
ข้อสรุปข้างต้น ประเทศไทยอาจมีมุมมองต่อสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ 2 แง่คือ ประการแรก การสร้าง
สิ่งปลูกดังกล่าวอาจถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งทาให้ประเทศไทยสามารถรื้อถอนอาคารนั้น
ได้ ในทางตรงกันข้ามหากมองว่าการสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าวเป็นโอกาสรัฐอาจจะพัฒนาพื้นที่เพื่อ
ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศก็ได้
ค้าส้าคัญ
อาณาเขตทางทะเล รัฐชายฝั่ง ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจาเพาะ เกาะเทียม ทะเลหลวง
เอกชน สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ABSTRACT
Coastal states can use different state powers in each marine territory.
However, there is a group of individuals constructing buildings in the sea territory of
Thailand. The construction is located at the south of Phuket by 14 nautical miles or
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about 26 kilometers. Thus, this essay aims to analyze the maritime power of Thailand
over the maritime areas and international maritime law textbooks are examined.
Consequently, this research has found that the above building is located outside the
territorial sea and not considered to be built in the high seas because the construction
is located overlappingly in the contiguous zone, the continental shelf and the exclusive
economic zones of Thailand. Furthermore, the building is regarded as an artificial
island, therefore the power of the coastal state in the exclusive economic zone has
been applied so the state has the exclusive rights over the artificial islands. From the
above conclusion, the building could be a threat to the security of the state or an
opportunity for the economy of Thailand because it can be promoted as tourist
attraction.
Keywords:
Sea Territory, Coastal States, Territorial Sea, Exclusive Economic Zone,
Artificial Island, High Sea, Individuals, the exclusive rights
บทน้า
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี
ค.ศ. 1982 ได้กาหนดอานาจ สิทธิของรัฐชายฝั่งและรัฐอื่น ๆ ไว้ ประเทศไทยเป็นรัฐหนึ่งที่เป็ นภาคี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่ าว ดังนั้น ประเทศไทยย่อมมีอานาจอธิปไตยตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และมีอานาจและสิทธิเหนืออาณาเขตทางทะเลของตนรวมทั้งต้องยอมรับสิทธิของรัฐ
อื่นเหนืออาณาเขตทางทะเลดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ในอาณาเขตทางทะเล
ของประเทศไทยระยะห่างจากเกาะภูเก็ต 14 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 26 กิโลเมตรได้มีนาย Chad
Elwartowski สัญชาติอเมริกัน และ นาง Supranee Thepdet สัญชาติไทยสร้างที่พักเพื่ออยู่อาศัย
โดยอ้างว่าที่ตั้งของที่พักอยู่ในเขตน่านน้าสากล ด้วยเหตุนี้จึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่า “ประเทศไทยมี
อานาจหรือสิทธิเหนืออาณาเขตทางทะเลเหนือบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างเพียงใด” ดังนั้น บทความนี้
ต้องการวิเคราะห์ ป ระเด็น ข้างต้น โดยแบ่งเนื้อหาบทความออกเป็น 3 ส่ วนประกอบด้ว ย 1. หลั ก
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเล 2. แนวคิดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง
ในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 3. บทวิเคราะห์
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1. หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอาณาเขตทางทะเล
บทความนี้ ศึกษาหลั กกฎหมายระหว่างประเทศเรื่อง อาณาเขตทางทะเลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์เขตทางทะเล (Maritime Zone) ที่อยู่เหนืออาคารพิพาท และประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐชายฝั่ง
มีอานาจเหนืออาคารตามกรณีศึกษาเพียงใด
ในหัวข้อนี้มีเนื้อหาแยกออกเป็น 5 หัวข้อดังนี้ 1. ความหมายของอาณาเขตทางทะเล 2.
ความสาคัญของการศึกษาอาณาเขตทางทะเล 3. การเกิดขึ้นของกฎหมายทะเล 4. อาณาเขตทาง
ทะเลประเภทต่าง ๆ และ 5. อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย ทั้งนี้หัวข้อย่อยที่ 4 เป็นหัวข้อที่มี
ความสาคัญที่สุดเนื่องจากเป็นหลักกฎหมายที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าเขตทางทะเลที่มีเหนือ
อาคาร และอานาจของรัฐชายฝั่งที่มีเหนืออาคาร
1.1 ความหมายของอาณาเขตทางทะเล
อาณาเขตทางทะเล ในทางนิติศาสตร์ หมายถึง อาณาเขตทางทะเลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ เพราะตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับต่อรัฐในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การที่รัฐจะมีอาณาเขตทางทะเลได้มากน้อยเพียงไรหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับว่าอาณาเขต
ทางทะเลตามการอ้างสิทธิของรัฐนั้น ๆ สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพียงไรหรือไม่เพราะ
การที่รัฐใดกาหนดอาณาเขตทางทะเลของตนโดยมิได้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเปิดช่องให้กระทาได้การกาหนดอาณาเขตทาง
ทะเลของรัฐนั้นย่อมเป็นการละเมิด หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของรัฐอื่น
1.2 ความส้าคัญของการศึกษาเรื่องอาณาเขตทางทะเล
การใช้เขตอานาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล นับว่ามีความสาคัญต่อรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่ง
หรือรัฐอื่นใดก็ตาม ในกรณีของรัฐชายฝั่งนั้นการใช้เขตอานาจเหนือเขตทางทะเลมีความสาคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการใช้เขตอานาจเหนือดินแดนส่วนที่เป็นพื้นดิน ทั้งนี้เพราะทะเลนอกจากจะเป็นแหล่งที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและทะเลยังเป็นบริเวณที่มีความสาคัญ
ต่อรัฐชายฝั่งในด้านการเดินเรือความมั่นคงและวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยเขตอานาจของรัฐชายฝั่ง
เหนืออาณาเขตทะเลมีลักษณะที่เข้มข้นที่สุดเรียกว่าอานาจอธิปไตยไปจนถึงการมีเสรีภาพในท้องทะเล
ในขณะที่รัฐอื่นๆหรือแม้กระทั่งรัฐชายฝั่งจากคานึงถึงสิทธิของตนว่ามีอยู่อย่างไรในเขตเหล่านั้น
1.3 การเกิดขึนของกฎหมายทะเล
แนวความคิดเรื่ องกฎหมายทางทะเล ถือกาเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 เมื่อนักนิติศาสตร์
ชาวดั ท ช์ ชื่ อ Hugo Grotius ได้ เ ขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ mare Liberum เพิ่ ง ตี พิ ม พ์ ใ นปี ค .ศ. 1608 เพื่ อ
สนับสนุนแนวความคิดเรื่องเสรีภาพในการใช้ทะเลโดยอ้างว่าทะเลนั้นถือเป็นเส้นทางในการค้าขาย
ของนานาประเทศดังนั้นรัฐใดรัฐหนึ่งจึงไม่อาจยึดถือเป็นของตนได้
กฎหมายระหว่างประเทศกาหนดกฎเกณฑ์ สิทธิ และหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับอาณา
เขตทางทะเล โดย มีสถานะทางกฎหมายเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ถูก
นามาประมวลเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของสนธิสัญญาระหว่างประเทศสองครั้งด้วยกัน คือ
อนุสัญญาเจนีวา 1958 ซึ่งมีทั้งหมดสี่ฉบับ อันเป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ระหว่างประเทศครั้งที่หนึ่ง โดยประเทศไทยเองก็ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวทั้งสี่ฉบับโดย
การให้ สั ตยาบั น แต่ ยั ง ไม่ป รากฏว่าประเทศไทยได้ ออกกฎหมายอนุวั ติก าร การเข้ าเป็นภาคี ของ
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อนุสัญญาทั้งสี่ฉบับดังกล่าวโดยตรงแต่อย่างใด ซึ่งโดยหลักการแล้วอาจมีปัญหาว่าจะนามาใช้บังคับใน
ราชอาณาจักรได้เพียงไรหรือไม่ แต่ก็ได้นาเอาหลักกฎหมายในอนุสัญญาดังกล่าวในส่วนที่เป็นหลัก
กฎหมายจารีตประเพณีที่ให้สิทธิ แก่รัฐชายฝั่งในลักษณะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิแต่ผู้เดียวของรัฐ
ชายฝั่งซึ่งไม่จาเป็นจะต้องมีกฎหมายภายในรองรับ เพราะเป็นการใช้สิทธิในลักษณะเป็นการกระทา
ของรัฐตามสิทธิ์ที่มีอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมาใช้ในการกาหนดน่านน้าภายใน ทะเลอาณา
เขต และเขตไหล่ทวีปบางส่วนของราชอาณาจักไทย
1.4 อาณาเขตทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
อาณาเขตทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศในการวิเคราะห์การใช้เขตอานาจทาง
ทะเลของประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 เขตประกอบด้ว ย 1. ทะเลอาณาเขต 2. เขตต่อเนื่อง 3. เขต
เศรษฐกิจจาเพาะ 4. ไหล่ทวีป และ 5. ทะเลหลวง ซึ่งแต่ละเขตมีอาณาบริเวณและให้อานาจรัฐชายฝั่ง
และให้สิทธิแก่รัฐอื่นที่ไม่ใช่รัฐชายฝั่ง นอกจากนี้ยังได้สรุปสาระสาคัญเฉพาะเรื่องเกาะเทียมในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะอีกด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.4.1 ทะเลอาณาเขต
ทะเลอาณาเขต หมายถึง อาณาเขตทางทะเลหรือน่านน้าของรัฐชายฝั่งซึ่งอยู่ถัดออกไป
จากฝั่งทะเลหรือถัดออกไปจากน่านน้าภายใน ในกรณีที่รัฐใช้ฟังทะเลนั้นมีน่านน้าภายในทั้งนี้น่านน้า
อาณาเขตจะมีความกว้างจากเส้นฐานไปในทะเลได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล อันที่จริงแล้วในเรื่องความ
กว้างของบริเวณเขตนั้น ได้ถูกกาหนดไว้ที่ 3 ไมล์ทะเลมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งตั้ง
ทฤษฎีในหนังสือโดยถือเป็นระยะที่ปลอดภัยจากกระสุนปืนในสมัยนั้น ดังนั้น จึงเน้นที่เหตุผลของ
ความมั่นคงเป็นหลัก
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้กาหนดความกว้างของ
ทะเลอาณาเขตว่าต้องไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลโดยวัดจากเส้นฐาน (baselines) ซึ่งรัฐชายฝั่งเป็นผู้กาหนด
ตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
รัฐชายฝั่งมีอานาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตของตน ซึ่งหมายความรวมถึงอานาจ
อธิปไตยในห้วงอากาศ (air space) เหนือทะเลอาณาเขต อานาจอธิปไตยเหนือพื้นดินท้องทะเล (seabed) และดินใต้ผิวดิน (subsoil) แห่งทะเลอาณาเขตด้วย
1.4.2 เขตต่อเนื่อง
เขตต่อเนื่อง หมายถึง อาณาเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่งที่อยู่ประชิด และถัดออกไปจาก
น่านน้าอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่องเป็นเขตที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานแล้วนักตามอนุสัญญา
ค.ศ. 1958 แต่ก็ถือว่าพ้นสมัยไปแล้วเพราะถูกรวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจาเพราะของอนุสัญญา ค.ศ.
1982
เขตต่อเนื่องจะมีความกว้างได้ไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ใน
การวัดความกว้างของทะเลอาณาเขต ดังนั้นในเมื่อทะเลอาณาเขตมีความกว้าง 12 ใหม่ทะเล เขต
ต่อเนื่องย่อมต้องมีความกว้างอย่างน้อย 12 ไมล์ทะเล ถ้ารัฐชายฝั่งนั้นมีกาหนดความกว้างของเขต
ต่อเนื่องเต็มตามสิทธิที่กฎหมายระหว่างประเทศ และหากความกว้างของทะเลอาณาเขตต่ากว่า 12
ไมล์ทะเลเพียงไร ความกว้างของเขตต่อเนื่องก็จะมากขึ้นเพียงนั้น
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เขตต่อเนื่ องเกิดขึ้นจากความสานึกของรัฐถึงความไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับการฝ่าฝื น
กฎหมายภายในของรัฐเพียงภายในขอบเขตของทะเลอาณาเขตจึงพยายามขยายเขตอานาจของตน
เลยทะเลอาณาเขตออกไป โดยเฉพาะในเรื่องการศุลกากร เพื่อต่อสู้กับการลักลอบนาเข้าซึ่งสินค้าหนี
ภาษี ตลอดจนถึงเรื่องการคลัง การสาธารณสุขและการเข้าเมือง ดังนั้น รัฐชายฝั่งอาจดาเนินการที่
จาเป็นเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับศุลกากร (customs) การคลัง (fiscal)
การเข้าเมือง (immigration) หรือการสุขาภิบาล (sanitation) ภายในเขตต่อเนื่อง รวมทั้งลงโทษการ
ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวซึ่งได้กระทาภายในเขตต่อเนื่อง นอกจากนี้รัฐชายฝั่งมีสิทธิในการ
คุ้มครองวัตถุโบราณ หรือวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่พบใต้ทะเลในเขตต่อเนื่อง
1.4.3 เขตเศรษฐกิจจาเพาะ
เขตเศรษฐกิจจาเพาะ หมายถึง อาณาเขตทางทะเลซึ่งอยู่ประชิดกับทะเลอาณาเขตและ
อยู่ถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปในทะเลมีความกว้างไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานที่ใช้ เป็น
เกณฑ์ในการวัดความกว้างของทะเลอาณาเขต
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ลักษณะทางกฎหมายของเศรษฐกิจจาเพาะปรากฏว่าเขต
ดังกล่าวนี้มีผลกับสมบัติสาคัญสองประการคือ
ประการแรก เป็นเขตที่ติดต่อกับทะเลอาณาเขตแต่ไม่ใช่ทะเลอาณาเขตเนื่องจาก
ระบบกฎหมายของเขตเศรษฐกิจจาเพาะจะแตกต่างกับระบบกฎหมายของทะเลอาณาเขตในลักษณะ
ที่ว่าอานาจของรัฐจะมีน้อยกว่าในทะเลอาณาเขต
ประการที่สอง แม้ว่าอาณาบริเวณของเขตเศรษฐกิจจาเพาะตามหลักแล้วจะอยู่ใน
เขตทะเลหลวงก็ตามแต่ตามตัวบทของอนุสัญญาค.ศ. 1982 ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจจาเพาะเป็นเขตทางทะเล
ที่มีลักษณะผสมที่อยู่ระหว่างเขตที่อยู่ภายใต้อธิปไตยสมบูรณ์กลับน่านน้าสากลจึงไม่ใช่เป็นทะเลหลวง
รัฐชายฝั่งมี “สิทธิอธิปไตย” เพื่อความมุ่งประสงค์ในการสารวจ (exploration) และการ
แสวงประโยชน์ (exploitation) การอนุ รั ก ษ์ (conservation) และการจั ด การ (management)
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน้าเหนือพื้นดินท้องทะเล (water superjacent to
the sea-bed) และในพื้นดินท้องทะเล (sea-bed) กับดินใต้ผิวดิน (subsoil) ของพื้นดินท้องทะเลนั้น
และมีสิ ท ธิอธิ ป ไตยในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการแสวงประโยชน์ และการส ารวจทาง
เศรษฐกิจในเขต อาทิ การผลิตพลังงานจากน้า (water) กระแสน้า (currents) และลม (winds)
นอกจากนี้ รัฐชายฝั่งมีสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive rights) ในการสร้างหรืออนุญาตให้
สร้าง และควบคุมการสร้างเกาะเทียม (artificial islands) สิ่งติดตั้ง (installations) และสิ่งก่อสร้าง
(structures) เพื่ อ ท าการส ารวจ และแสวงประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต ในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะ หรือควบคุมการใช้สิ่งติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้างอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของรัฐ
ชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ โดยสิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยเขต
เศรษฐกิจจาเพาะ รัฐชายฝั่งจะต้องคานึงตามควรถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐอื่นๆ และจะต้องปฏิบัติการ
ในลักษณะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา
1.4.4 ไหล่ทวีป
ไหล่ ทวีป หมายถึง พื้นดินท้องทะเล (sea bed) และดินผิ ว ใต้ดิน (subsoil) ของ
บริ เ วณใต้ ทะเลซึ่ง ขยายเลยทะเลอาณาเขตของรั ฐ ตลอดส่ ว นต่อ ออกไปตามธรรมชาติ (natural
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prolongation) ของดิ น แดนทางบกของตนจนถึ งริ ม นอกของขอบทวี ป (continental margin) มี
ระยะทางไม่เกิน 350 ไมล์ทะเล จากเส้นฐาน (baseline) หรือ เลยออกไปไม่เกิน 100 ไมล์ทะเล จาก
เส้นชันความลึก (contouring) 2,500 เมตร
รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) เหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้
ไหล่ทวีป ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต โดยมีลักษณะพิเศษ 2 ประการ คือ
เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights) กล่าวคือ หากรัฐชายฝั่งไม่สารวจหรือแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรบนหรือใต้ไหล่ทวีปแล้ว รัฐอื่นจะสารวจหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรบนหรือใต้ไหล่
ทวีปโดยมิได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากรัฐชายฝั่งมิได้
1.4.5 ทะเลหลวง
ทะเลหลวง หมายถึ ง ทุ ก ส่ ว นของทะเลซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นเขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ
(Exclusive Economic Zone) ในทะเลอาณาเขต (territorial sea) หรือในน่านน้าภายใน (internal
waters) ของรัฐ หรือในน่านน้าหมู่เกาะ (archipelagic waters) ของรัฐหมู่เกาะ (อนุสัญญาฯ ข้อ 86)
เป็นที่น่าสังเกตว่า ห้ว งน้า (water column) และผิวน้าเหนือไหล่ทวีปที่อยู่นอกเขต
เศรษฐกิจจาเพาะยังคงเป็นเขตทะเลหลวง ถึงแม้ไหล่ทวีปและทรัพยากรบนไหล่ทวีปจะตกอยู่ภายใต้
สิทธิอธิปไตย (sovereign rights) ของรัฐชายฝั่งก็ตาม
ทะเลหลวงเปิดให้แก่รัฐ ทั้งปวง ไม่ว่ารัฐชายฝั่ ง (coastal states) หรือ รัฐไร้ฝั่งทะเล
(landlocked states) เสรีภาพแห่งทะเลหลวงใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยอนุสัญญาฯ และ
หลั ก เกณฑ์อื่น ๆ ของกฎหมายระหว่า งประเทศ อาทิเ ช่น เสรีภ าพในการเดิน เรือ (freedom of
navigation) เสรีภาพในการบิน (freedom of overflight) เสรีภาพในการทาประมง (freedom of
fishing) โดยหน้าที่ประการสาคัญของรัฐต่าง ๆ ที่ทาการประมงในทะเลหลวง คือ ต้องร่วมมือกันเพื่อ
กาหนดมาตรการในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเล
1.4.6 เกาะเทียม
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982 ข้อ 60 ได้กล่าวถึง รัฐ
ชายฝั่งมีสิทธิ์แต่เพียงผู้ เดีย วเหนื อเกาะเทียม สิ่ งติดตั้ง และสิ่ งก่อสร้างในเขตเศรษฐกิจจาเพาะมี
สาระสาคัญบางส่วนดังนี้
1. อนุญาตและวางระเบียบการก่อสร้างการปฏิบัติงานของและการใช้เกาะเทียมสิ่ง
ติดตั้งและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมุ่งประสงค์อื่นที่บัญญัติไว้ในข้อ 56 และเพื่อความมุ่งประสงค์อื่น ๆ
ทางเศรษฐกิจ
2. มีอานาจในการออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ว่าด้วยศุลกากร อนามัย ความ
ปลอดภัย และการเข้าเมือง
3. ประกาศให้ สิ่ งก่อสร้าง สิ่ งติดตั้ง หรือสิ่ งก่อสร้างใดที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ใช้แล้ ว
จะต้องรื้อถอนออกไป เพื่อประกันความปลอดภัยในการเดินเรือ ทั้งนี้โดยคานึงถึงมาตรฐานระหว่าง
ประเทศทีด่ ้าน การประมง การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และสิทธิหน้าที่ของรัฐอื่น
4. กาหนดเขตปลอดภัยที่สมเหตุสมผลรอบเกาะเทียม สิ่งติดตั้ง และสิ่งก่อสร้างเช่น
ว่า โดยจะต้องไม่กว้างเกินระยะ 500 เมตรรอบสิ่งเหล่านั้น หรือวัดจากขอบนอกสุด ของสิ่งก่อสร้าง
เหล่านั้น
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1.5 อาณาเขตน่านน้าทางทะเลไทย
ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ.1982 เท่ากับ 323,488.32 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของ
อาณาเขตทางบกที่มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรโดยมีความยาวชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่ง
อ่าวไทย และฝั่งอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศ
ไทยทั้งสิ้น 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
ผลจาการเป็นภาคีสมาชิกกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาณาเขตทางทะเลทาให้
คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากทะเลไม่เฉพาะแต่ในอาณาเขตทางทะเลของประเทศเราเองเท่านั้น
หากยังสามารถใช้ทะเลไปถึงนอกเขตทางทะเลของประเทศด้วย
2. แนวคิดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
2.1 แนวคิดในการสร้าง Seasteading
Seasteading เป็น แนวคิดการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรในทะเล ที่อยู่นอกเขตอานาจรัฐ ของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง กล่ าวคือเป็นการสร้างบ้านที่ล อยน้าอยู่ใน “น่านน้าสากล” หรือ “ทะเล
สากล” ไม่ได้ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศใด ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายใด ๆ ทาให้เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่
อาศัยมีอิสระเสรี ทาทุกอย่างได้ตามใจต้องการ โดยหวังว่าในอนาคตจะสามารถก่อตัวเป็นเมืองที่มี
อานาจอธิปไตยและปกครองตนเอง โดยยึดหลักอิสรภาพของประชาชน
2.2 ความพยายามที่เป็นรูปธรรมในอดีต
แนวความคิ ดนี้ ก่ อตัว ขึ้ น ตั้ง แต่ปี ๒๕๑๐ และเป็น จริง เป็นจั งขึ้นหลั งจาก นาย Wayne
Gramlich และนาย Patri Friedman ก่อตั้ง The Seasteading Institute (TSI) ขึ้นเมื่อ 15 เมษายน
2551 ที่สหรัฐฯ ในลักษณะองค์กรไม่หวังผลกาไร ทาหน้าที่เผยแพร่แนวคิด วิธีการ และประสานงาน
ระหว่างผู้ มีแนวคิดเดีย วกัน ในการจัดตั้ง Seasteading ในเขตน่านน้าสากลโดยอาศัยช่องโหว่ของ
กฎหมายทะเลของ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ที่ว่าด้วย
น่านน้าสากล ตัวอย่างโครงการที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดคือ การจัดทา MoU กับประเทศ
French Polynesia ในเดื อ นกั น ยายน 2559 ในการจั ด ตั้ ง เขตกึ่ ง ปกครองตนเอง ( Semi
Autonomous) แต่ไม่มีความคืบหน้า
2.3 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึนในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
ในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย นาย Chad Elwartowski สัญชาติสหรัฐอเมริกา
และ นาง Supranee Thepdet สัญชาติไทย สร้างที่พักเป็นแบบ Spar design ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แบบที่
วิศวกรของ TSI ออกแบบไว้ให้บริการแก่สมาชิกกลุ่ ม Seasteadingสร้าง สิ่งปลูกสร้างข้างต้นเป็น
อาคารที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ พั ก ขนาดเล็ ก สองชั้ น โดยชั้ น ล่ า งใช้ อ ยู่ อ าศั ย ส่ ว นชั้ น บนใช้ ติ ด ตั้ ง เซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อาคารตั้งอยู่บนเสาเหล็กหนึ่งเสาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
เมตรยาว 20 เมตร สามารถทนทานต่อกระเเสคลื่นสูง 5 เมตร ซึ่งที่พักดังกล่าวตั้งอยู่ห่างไปจากเกาะ
ภูเก็ต 14 ไมล์ทะเล ใช้ค่าก่อสร้างจานวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณราวๆ 4,752,375.00 บาท
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โดยเมื่อสร้างอาคารดังกล่าวสาเร็จกลุ่ม Seasteading ที่ได้ประกาศความสาเร็จในการจัดตั้ง
ที่พักในเขตน่านน้าสากลใกล้เกาะภูเก็ต และอ้างว่าเป็นก้าวแรกของกลุ่มที่สามารถลงหลักปักฐาน
แนวคิด Seasteadingอย่างจริงจัง และพร้อมที่จะขยายแนวคิดออกไปยังที่อื่น
3. บทวิเคราะห์
จากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงข้างต้น ประเทศไทยมีอานาจและสิทธิเหนือที่พักของ
นาย Chad Elwartowski และ นาง Supranee Thepdet ที่อ้างว่าได้สร้างที่พักในเขตน่านน้าสากล
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. อาคารดังกล่าวอยู่นอกราชอาณาจักรไทย เพราะอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ 14 ไมล์ทะเลจาก
เส้นฐาน อยู่นอกทะเลอาณาเขตที่กาหนดไว้ไม่เกิน 12 ไมลล์ทะเลจากเส้นฐาน ดังนั้น อาคารดังกล่าว
จึงไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจอธิปไตยไทย รัฐไทยไม่สามารถสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวด้วยเหตุนี้
2. อาคารดังกล่าวอยู่ในเขตต่อเนื่อง เนื่องจากเขตต่อเนื่องเป็นเขตทางทะที่มีความกว้าง 24
ไมล์จากเส้นฐาน โดยเป็น ทะเลคนละเขตกับทะเลอาณาเขต ดังนั้น เมื่ออาคารนั้นตั้งอยุ่ที่ไมลล์ที่ 14
จากเส้นฐานอาคารดังกล่าวจึงอยู่ในเขตต่อเนื่อง
3. อาคารดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ อาณาเขตทางทะเลซึ่งอยู่ประชิดกับทะเล
อาณาเขตและอยู่ถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปในทะเลมีความกว้างไม่เกิน 200 ไมล์ทะเล นับจากเส้น
ฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความกว้างของทะเลอาณาเขต เมื่อเมื่ออาคารนั้นตั้งอยู่ ที่ไมล์ที่ 14 จาก
เส้นฐาน อาคารดังกล่าวจึงอยู่ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศไทย
4. อาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนไหล่ทวีป ไหล่ทวีป คือ พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของ
บริเวณใต้ทะเลที่ประชิดกับชายฝั่งแต่ตั้งอยู่ภายนอกทะเลอาณาเขตจนถึงความลึกในระดับ 200 เมตร
หรือเกินขีดจากัดนั้นไปจนถึงที่ซึ่งความลึกของนั่นน้าเหนือที่นั้นสามารถจะให้แสวงหาผลประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกล่าวนั้นได้และพื้นดิน ท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้
ทะเลเช่นเดียวกันที่ประชิดกับชายฝั่งของเกาะเมื่ออาคารดังกล่าวตั้งอยู่ที่ไมล์ที่ 14 จากเส้นฐานดังนั้น
อาคารดังกล่าวจึงตั้งอยู่บนไหล่ทวีป
5. อาคารดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในทะเลหลวง ทะเลหลวง คือ ทะเลหลวง หมายถึง ทุกส่วน
ของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone) ในทะเลอาณาเขต
(territorial sea) หรื อ ในน่ า นน้ าภายใน (internal waters) ของรั ฐ หรื อ ในน่ า นน้ าหมู่ เ กาะ
(archipelagic waters) ของรัฐหมู่เกาะ เมื่ออาคารดังกล่าวตั้งอยู่ที่ไมล์ ที่ 14 และอยู่ในเขตต่อเนื่อง
เขตเศรษฐกิจจาเพาะ และไหล่ทวีป ที่ตั้งของอาคารจึงไม่อาจถือว่าตั้งอยู่ในทะเลหลวง
6. อาคารดังกล่ าวเป็ นเกาะเทียม หลักกฎหมายระหว่างประเทศวางหลักว่า เกาะเทียม
หมายถึง สิ่ งติดตั้ งและสิ่ งก่อสร้ างเพื่อความมุ่ งประสงค์อื่นที่บัญญัติไว้ ในข้อ 56และเพื่อความมุ่ ง
ประสงค์ อื่น ๆ ทางเศรษฐกิจ ด้ว ยเหตุนี้ อาคารที่ นาย Chad Elwartowski และนาง Supranee
Thepdet ได้ตั้งอยู่นอกน่านน้าอาณาเขตของไทยใกล้กับเกาะภูเก็ตโดยห่างจาก เกาะภูเก็ต 14 ไมล์
ทะเลเพื่อเป็นที่พักอาศัยจึงถือว่าเป็นเกาะเทียม
7. แม้อาคารดั งกล่ า วอยู่ น อกทะเลอาณาเขต ในขณะเดียวกันก็อ ยู่ในเขตต่อ เนื่อง เขต
เศรษฐกิจจาเพาะ ไหล่ทวีป อีกทั้งไม่ได้อยู่ทะเลหลวง และทาให้อาคารอยู่ภายใต้เขตอานาจทางทะเล
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หลายเขตซ้อนกัน แต่ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐชายฝั่งควรใช้อานาจของรัฐชายฝั่งตามที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับ เขตเศรษฐกิจจาเพาะกาหนดไว้ เนื่องจาก ประการแรก อาคารดังกล่าวถือว่าเป็น
เกาะเทียม หรือสิ่งปลูกสร้างทางทะเล ประการต่อมา เขตเศรษฐกิจจาเพาะเพียงเขตเดียวที่มีหลัก
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเกาะเทียมหรือสิ่งปลูกสร้างทางทะเล
8. อานาจของรัฐชายฝั่งเหนือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะมี สาระสาคัญของว่า
“รั ฐ ชายฝั่ งมี สิ ท ธิ์แต่เพีย งผู้ เ ดีย วที่จะก่อสร้างตลอดจนอนุญาตและวางระเบียบการก่อสร้างการ
ปฎิบัติงานของและการใช้เกาะเทียม” ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเป็นรัฐชายฝั่งในกรณีที่มีการสร้างเกาะ
เทียมห่างจากชายฝั่งออกไป 14 ไมล์ทะเลซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของไทย รัฐไทยจึงมีอานาจ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้างเกาะเทียมก็ได้ และหากมีการปลูกสร้างแล้วจะให้รื้อถอนออกไปก็ได้
สรุป
ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐชายฝั่งมีอานาจในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่นาย Chad Elwartowski
และ นาง Supranee Thepdet ได้ทาการสร้างที่พักตามแนวทางของ Seasteading นอกน่าน้าอาณา
เขตของไทย โดยห่างจากเกาะภูเกล็ด 14 ไมล์ทะเล เพราะอาคารดังกล่าวเป็นเกาะเทียมซึ่งตั้งในพื้นที่
เศรษฐกิจจ าเพาะของไทย ทาให้ ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐ ชายฝั่งมีสิ ทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะก่อสร้าง
ตลอดจนอนุญาตและวางระเบียบการก่อสร้างการปฏิบัติงานของและการใช้เกาะเทียมหรือสิ่งติดตั้ง
และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งรื้อถอน อีกทั้งการกระทาดังกล่าวไม่ได้กระทาในการทางานวิจัยหรือสารวจ
น่านน้าทะเลภายในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากรัฐไทยกาหนดกฎเกณฑ์และสามารถควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของรัฐไทย ประเทศไทยอาจจะ
ใช้พื้นที่ส่วนนั้นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยก็ได้
ทั้งนี้ต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นธรรมชาติกับสัตว์น้าหรือพันธุ์พืชที่อยู่ในบริเวณรอบ ๆ หรือ
กีดขวางในเส้นทางการเดินเรือที่ใช้บริเวณนั้นเป็นเส้นทางในการสัญจรการค้าขายหรือการเดินทาง
ระหว่างประเทศทางทะเลของพื้นที่ดังกล่าว
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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้ทาการศึกษาพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายฉบับ
นี้ได้มีการให้หน่วยงานของรัฐมีอานาจละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เมื่อพิจารณาตามมาตรา 6
วรรคหนึ่งได้ให้ อานาจแก่สานักงานข่าวกรองแห่งชาติที่จะสั่งให้ห น่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดส่ ง
เอกสารหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งผลที่ตามมาคือหากว่าหน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมส่งภายในเวลาที่กาหนดหรือไม่มีเหตุอันสมควร กฎหมายดังกล่าวในมาตรา
6 วรรคสองยังให้สานักข่าวกรองแห่งชาติอาจดาเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือ
เอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรองโดยการอ้างว่าเป็นกรณีที่มีความจาเป็นอันเป็นเหตุให้สานักงานข่าว
กรองแห่ งชาติส ามารถที่จ ะเข้ า ถึง ข้ อ มูล ของประชาชนซึ่ งอาจจะกระทบสิ ท ธิส่ ว นบุ ค คลได้ โดย
หลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลัก สิทธิขั้น
พื้นฐาน ผู้เขียนจึงขอเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเพื่อให้มีความเหมาะสมในการคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้อย่างแท้จริง
คาสาคัญ
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สิทธิความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล
ABSTRACT
This article examines the National Intelligence Act, BE 2562. By this law, the
state agency has the power to violate the rights and freedoms of people. Will order
government agencies or any person to submit documents or information that affect
national security As a result, if the state agency or such person refuses to submit within
the specified time or without reasonable cause. The law mentioned in Section 6
paragraph two also requires that the National Intelligence Agency may proceed in any
way to obtain information or documents related to intelligence by claiming that it is
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necessary to cause The National Intelligence Agency is able to access public
information which may affect personal rights. The principle of rights and freedom of
people must be protected by personal information in accordance with the basic rights.
The author therefore proposed to amend the provisions of this section in order to be
truly suitable for the protection of the privacy rights of persons under the Constitution
of the Kingdom of Thailand 2017.
Keywords:
National Intelligence Act, 2019, Privacy rights, Data privacy
บทนา
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ปัจจุบันมีการนาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจต้องมีการ
รวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสาคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy
Right) ของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองอันจะทาให้ประชาชนมีความมั่นใจในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิด
การละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนาข้อมูล
ส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดย มิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทา
ความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่
ประเทศไทยจะต้องเร่งผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเพื่อสร้าง
กลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็น
สากลโดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจากัดหรืออุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่างๆจนเกินสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ผู้เขียนกลับพบว่ากฎหมายฉบับนี้ให้อานาจในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนเกินสมควร
เนื้อหา
นิยามคาว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีหลักการสาคัญเหมือนกัน คือ สิ่งที่ระบุหรืออาจระบุ ตัวบุคคล
หลักการสาคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
แนวทางขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา คือให้ความสาคัญกับ “หลักการ
ยินยอม” และ“หลักการปกปิด”เป็นหลักการทั่วไป ทั้งนี้“การเปิดเผย”เป็นข้อยกเว้นเนื้อหาการเก็บ
1

ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ictlawcenter.etda.or.th พฤษภาคม 2562
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รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความ
เข้มข้นในบางประเด็น อย่างไรก็ตามอาจจะต้องรอคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณา
กาหนดและประกาศข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ควบคุ ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ความหมายของข้อมูลข่าวสาร
“ข้อมูล” หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่
ในรูป ของตัวเลข ภาษา ภาพ สั ญลั กษณ์ต่างๆที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวล ไม่
เกี่ ย วกั บ การน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2525) ให้
ความหมายของข้อมูลว่าหมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สาหรับใช้เป็น
หลักอนุมานหาความจริงหรือการคานวณ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่ง
ใดๆ ไม่ว่า การสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะ
ได้จัดทาไว้ในรูป ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
“ผู้ค วบคุ ม ข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล” หมายความว่ า บุคคลหรือนิ ติบุ คคลซึ่ง มีอ านาจหน้า ที่
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ บุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบันมีการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจต้องมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุ คคล ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานสาคัญในความเป็นส่วนตัว ของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้ม ครองอันจะทาให้ประชาชนมี
ความมั่นใจในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2
ความหมายของคาว่า “ข้อมูล ส่ ว นบุคคล”ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ในประเทศไทยได้มีการพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิม นุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวาง
เช่น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งมาตรา 32 ได้วางหลักการไว้ว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว โดยการกระทาอันเป็นการละเมิด
หรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว หรือการนา
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล www.etcommission.go.th พฤษภาคม 2562
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แนวคิดความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัว หมายถึง “สิทธิที่จะอยู่โดยลาพัง” “ความเป็นส่วนตัว” เป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่สังคมยุคใหม่เกือบทุกประเทศให้ความสาคัญอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการ
รับรองหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญหรือแม้บางประเทศจะไม่ได้บัญญัติรับรองไว้โดยตรง ใน
รัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้ตราบทบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายเฉพาะ “ความเป็นส่วนตัว ” ได้รวมถึงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการตีความคาว่า “ความเป็นส่วนตัว” ในด้านการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล (Information Privacy) เป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลโดยการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล3
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดทาแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการทั้งนี้แนวปฏิบัติต้องแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการดาเนินการเพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้ องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ จะต้องมีหัวข้อ
หลักที่เป็นสาระสาคัญในแนวปฏิบัติอย่างน้อย 9 ข้อ ดังนี้4
1. ข้อมูลเบื้องต้น
2. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
3. การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
4. การรวมข้อมูลจากที่มาหลายๆ แห่ง
5. การให้บุคคลอื่นใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
7. การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
9. การติดต่อกับเว็บไซต์
ในแนวปฏิบัติฯ บางข้อที่หน่วยงานมีการดาเนินการ ให้ระบุเนื้อหาเพิ่มเติมไว้ในนโยบาย
โดยระบุเป็นข้อ ต่อจากนโยบายข้อ 8ไม่มีการดาเนินการ ให้ระบุไว้ในแนวปฏิบัติข้อนั้นว่า “ ไม่มี ”
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็น
การสมควรปรับปรุงกิจการด้านข่าวกรองแห่งชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอันจะเกิดประโยชน์
แก่ความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงจัดตั้งสานักข่าวกรองแห่งชาติขึ้น ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
กิจการดังกล่าว เพื่อให้มีอานาจและหน้าที่ในด้านการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรองและการ
ต่อต้านข่าวกรองแห่งชาติ มีหน้าที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสานักข่าวกรองแห่งชาติ
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

3
4
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ความสาคัญของพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ประเทศไทยมีการดาเนินงานด้านการข่าวกรองมาตั้งแต่โบราณและตลอดทุกยุคทุกสมัย ใน
ประวัติศาสตร์ย ามศึกสงคราม ทหารมีห น้าที่สอดแนม ลาดตระเวนใช้ไส้ ศึก แต่การดาเนินงานใน
ลักษณะหน่วยข่าวกรองสมัยใหม่และเป็นหน่วยข่าวกรองกลางของชาติเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง โดยมีความจาเป็นที่จะต้องจัดตั้งหน่วยราชการที่เป็นศูนย์กลาง รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
ได้รับจากการปฏิบัติงานการข่าวตามปกติ หรือจากหน่วยข่าวกรองต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งข่าวที่ได้จาก
วิธีการทางลับ และข่าวจากแหล่งข่าวเปิดที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งจาเป็นต่อการตัดสินใจกาหนดนโยบายและท่าทีทางการเมืองภายในและต่างประเทศของรัฐบาล
ข้อสังเกตุประเด็นที่ 1
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติฉบับปี 2562 ปรับปรุงฉบับ 2528 อนุญาตให้สานักงาน
ข่า วกรองแห่ ง ชาติ ส ามารถด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ใ ดๆเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ที่ ต้ อ งการว่ า ด้ว ยระเบี ย บการ
ดาเนินการนั้นการดาเนินการไม่ได้ระบุถึงการควบคุมอื่นนอกจากบังคับให้ต้องผู้รับผิดชอบบันทึก
เหตุผลและความจาเป็น วิธีการได้ข้อมูลบุคคลที่ได้รับผลกระทบและระยะเวลาในการดาเนินการ
พร้อมกับการป้องกันและผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยเนื้อหาการควบคุมการทางานแล้ว
เพราะข้อบังคับแห่งชาติฉบับนี้ค่อนข้างคล้ายกับร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงไซเบอร์เมื่อ
ปี พ.ศ.2558 ที่บรรยายถึงอานาจของเจ้าหน้าที่เป็นหลักและบอกเพียงว่าจะวิ่งก็หลักเกณฑ์การใช้งาน
ออกมาภายหลังแต่ในเพราะพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงไซเบอร์เมื่อปี 2015 นั้นไม่ได้บังคับ
ให้บันทึกการทางานไว้ด้วย5
ข้อสังเกตุประเด็นที่ 2
ตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 ใน มาตรา 6 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 สานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายในระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด หาก
หน่ วยงานของรั ฐหรือบุ คคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูล หรือเอกสารภายใน กาหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้สานักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา สั่งการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้านข่าว
กรอง การข่าวกรองทางการสื่ อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ า ยพลเรือ น ส านัก ข่าวกรอง
แห่ งชาติ อาจด าเนิ น การด้ ว ยวิธี ก ารใด ๆ รวมทั้ง อาจใช้ เครื่อ งมือ อิเ ล็ กทรอนิก ส์ เครื่ อ งมื อทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
โดยความเห็นชอบ ของนายกรัฐ มนตรี โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีการบันทึก
รายละเอียดขั้นตอน การดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจาเป็น วิธีการ บุคคลที่
ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดาเนินการ รวมทั้งวิธีการป้องกัน แก้ไข
และเยียวยาผลกระทบ ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง การดาเนินการตามมาตรานี้ หากได้กระทา
ตามหน้าที่และอานาจโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือ
การป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็น การกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย
5
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ซึ่งมาตรานี้เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติมีสิ ทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุค คลของ
ประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้อานาจตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมแล้วย่อมก้ากึ่งระหว่างความปลอดภัยและความมั่นคงแห่งรัฐ ทั้งความปลอดภัยและความ
มั่นคงของข้อมูล ส่ว นบุ คคลที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเจ้าของข้ อมูลในอนาคตได้ บนหลักการที่มี
กฎหมายให้อานาจย่อมคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่คุ้มครองประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ แต่
อย่างไรก็ตามหากแม้ผู้มีอานาจปฏิบัติได้ดาเนินการปฏิบัติโดยสุจริตแล้วในมาตราดังกล่าวที่คุ้มครองผู้
ปฏิบัติและเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้นไปด้วย
และในมาตรา 12 ให้สานักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติเรียก
โดยย่อว่า “ศป.ข.” เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการ
ข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกั บหน่วยข่าวกรองอื่น
ภายในประเทศโดยให้ผู้อานวยการแต่งตั้งรองผู้อานวยการคนหนึ่งเป็นผู้อานวยการศูนย์ประสานข่าว
กรองแห่ งชาติเรี ยกโดยย่อว่า “ผอ.ศป.ข.” มีหน้าที่รับผิ ดชอบ บริหารจัดการ และกากับดูแลการ
ดาเนินงาน ของ ศป.ข. ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
วิเคราะห์ เมื่อพิจารณาการตั้งศูนย์ประสานข่าวกลองแห่ งชาติก็มีเหตุที่ต้องพิจารณาว่า
ประสิทธิภาพของศูนย์ฯในการจัดเก็บ ปกปิดข้อมูลและจรรยาบรรณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะ
มีวิธีการหรือมาตรการการดาเนินการอย่างไร และเมื่อพิจารณามาตรา 13 ให้ ศป.ข. มีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจาวัน ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้ง
เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และ
ผู้อานวยการ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและช่วงที่มีสถานการณ์ ช่วง
เทศกาลที่ส าคัญ พระราชพิธี และการประชุมหรืองานพิธีการที่ส าคัญของรัฐ เพื่อสนับสนุน การ
ป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีเ หตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดขึ้น และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสุด
สถานการณ์นั้น
(3) ให้ ค วามรู้ แ ละประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการข่ า วกั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมทั้ ง
ประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค6
เป็นการใช้อานาจติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์แต่การตัดสินใจดาเนินการหรือ
ปฏิบัติการไม่ได้มีการบัญญัติอานาจไว้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอาจส่งต่อไปยัง
กลุ่มบุคคลอื่นต่อไป ซึ่งไม่อาจรับรองได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องได้ดีที่สุดอย่างไร
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ
เนื่ อ งจากกฎหมายว่ า ด้ ว ยข่ า วกรองแห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ช้ บั ง คั บ มาเป็ น เวลานาน เนื้ อ หาและ
หลักเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยวิธีการที่หลากหลายซับซ้อนขยายตัวมากขึ้น
6

prachatai.com พฤษภาคม 2562
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ฉะนั้น เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติการข่าวกรองของชาติ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทาให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถรองรั บ สถานการณ์ภั ย คุก คามความมั่น คงทุก รูปแบบได้อย่ างเหมาะสมและทั นท่ว งทีจึ ง
จ าเป็ น ต้อ งตราพระราชบั ญ ญัตินี้ โดยให้ ส านั กข่าวกรองแห่ งชาติจัด ให้ มี ศูนย์ ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.” เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับ
หน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม หน้าที่และอานาจของสานักข่าว
กรองแห่งชาติ เพื่อให้ทันกับภูมิทัศน์ด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ ได้กาหนดให้ผู้อานวยการ
สานักข่าวกรองแห่งชาติมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักข่าวกรองแห่งชาติที่ มีความรู้
ความสามารถและมีป ระสบการณ์ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการ
สื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เป็นผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ด้านการข่าวกรองของสานักข่าวกรองแห่งชาติ และเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ แห่งรัฐ
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การมีกลไกที่ชัดเจน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสานักข่าวกรองแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ในสานักข่าว
กรองแห่ งชาติ รวมถึ งหน่ ว ยการข่า วอื่น ๆ ซึ่ งจะท าให้ ภ ารกิ จของรัฐ ด้ านกิ จการการข่าวกรองมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สรุป
เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวน
มาก จนสร้างความเดือดร้อนราคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็น
การล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถทาได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจ โดยรวมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ว น
บุ ค คลในบางเรื่ อ ง แต่ ก็ยั งไม่มี ห ลั กเกณฑ์ก ลไก หรือ มาตรการการกับ ดูแ ลเกี่ย วกั บการให้ ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น จึงจาเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ขึ้น เพื่อ
รับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา
32 แต่ ในอีก มุ มหนึ่ ง ด้า นการรั กษาความมั่น คงปลอดภั ย ของราชอาณาจั กรนั้ น ส านัก ข่ าวกรอง
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้อานาจสานักข่าวกรองแห่งชาติมีอานาจและหน้าที่เพิ่มมากขึ้นจาก
พระราชบั ญ ญั ติ ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2528 แต่ เ มื่ อ ผู้ เ ขี ย นได้ ท าการศึ ก ษาเนื้ อ หาของ
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562แล้ว กลับพบว่าบทบัญญัติในหลายมาตราได้มีการให้
หน่วยงานของรัฐเข้ามาละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ซึ่งอาจกระทบต่อความเหมาะสม ดังเห็น
ได้จากมาตรา 6 วรรคหนึ่งที่ได้ให้อานาจแก่สานักงานข่าวกรองแห่งชาติที่จะสั่งให้หน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งผลที่ตามมาคือหากว่า
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หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมส่งภายในเวลาที่กาหนดหรือไม่มีเหตุอันสมควร สานักงาน
ข่าวกรองแห่งชาติสามารถรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งต่อได้ ซึ่งในกรณีนี้เป็นการเขียน
กฎหมายเพื่อเปิดช่องให้สานักงานข่างกรองแห่งชาติในฐานะหน่วยงานของรัฐสามารถใช้อานาจสั่งการ
โดยอาศัยการอ้างถ้อยคาที่เรียกว่า “ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ” ที่มิได้มีนิยามหรือคาจากัด
ความเขียนเอาไว้โดยเฉพาะว่าครอบคลุมสถานการณ์ระดับใด จึงเป็นการเปิดช่องให้สานักข่าวกรอง
แห่งชาติใช้ดุลพินิจโดยไม่มีขอบเขต นอกจากนี้มาตรา 6 วรรคสองยังให้สานักข่าวกรองแห่งชาติอาจ
ดาเนิ น การด้ว ยวิธีการใดๆ รวมทั้งใช้เครื่องมืออิเล็ กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่อง
โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรองการ
ต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนโดยการอ้าง
ว่าเป็นกรณีที่มีความจาเป็นอันเป็นเหตุให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถที่จะล้วงข้อมูลจากประชาชนได้
และกรณีของมาตรา 6 วรรคสามที่ได้บัญญัติคุ้มครองการทางานของเจ้าหน้าที่ว่าในการดาเนินการ
ต่างๆตามมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 วรรคสอง ว่าหากได้กระทาตามหน้าที่และอานาจโดย
สุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือป้องกันภัยสาธารณะ ให้
ถือว่าเป็นการกระทาที่ชอบโดยกฎหมาย อันเป็นการเขียนกฎหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลผู้กระทาการ
ตามกฎหมายนี้ โ ดยอาศั ย การอ้ า งถ้ อ ยค าที่ ว่ า “เพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นความมั่ น คงหรื อ ป้ อ งกั น ภั ย
สาธารณะ” ซึ่งไม่มีการให้นิยามหรือคาจากัดความเอาไว้ จึงเป็นช่องทางให้มีการตีความได้อย่างไม่มี
ขอบเขต นอกจากนี้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้มีการกาหนดคุ้มครองให้ บรรดา
ข้อมูลข่าวสารที่สานักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จะเปิดเผยไม่ได้ เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือเป็นการเปิดเผยตามคาสั่ง
ศาล ซึ่งหากเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสานักข่าวกรองแห่งชาติฝ่าฝืนตามที่มาตรา 8 บัญญัติไว้
โดยนาข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยและไม่เข้ากรณีข้อยกเว้น เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานนั้นมีโทษจาคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งผู้เขียนมองว่าโทษดังกล่าวยังเป็นการ
ลงโทษในระดับที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ประชาชนจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมู ลส่วน
บุคคลอันควรได้รับการคุ้มครอง
บรรณานุกรม
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กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านโครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
PRODUCTIVITY BASED LEARNING THROUGH CREATING A NATIVE COTTON
WEAVING TOOL
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 31 และอาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม2
3nd year community development students and Sirikhwan Boontham2
1,2

สังกัด หลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ srikhwan@vru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการศึกษาเชิงผลิตภาพแก่นักศึกษาผ่านโครงการ
การสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity
based Learning) เป็นการสอนที่เน้นผลผลิ ต ที่สอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทุกคน
มีทักษะการสร้างผลงานหรือนวัตกรรม เป็นการให้นักศึกษา รู้ คิด ลงมือทา ฝึกการทางาน สร้าง
ผลงานได้ โดยการวิจัยนี้เป็นการทางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดย
นักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง วิเคราะห์ปัญหา แสวงหาทางเลือก
โอกาสใหม่ ๆ ลงมื อ ท าตามแผนและโครงการที่ คิ ด ว่ า ดี ที่ สุ ด วิ เ คราะห์ ผ ลที่ ไ ด้ ต ามปั ญ หา และ
ประเมินผลผลิตที่ได้ ทาให้ผู้วิจัยได้เห็นการฝึกทักษะจากประสบการณ์จริงของนักศึกษา อีกทั้งยังได้
เรียนรู้แนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ความมุ่งมั่นในการทางาน มีความ
รับผิดชอบ เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวางแผน และการแก้ปัญหา
คาสาคัญ
การศึกษาเชิงผลิตภาพ เครื่องมือทอผ้าฝ้าย การศึกษา
ABSTRACT
The purpose of this research was to create Productive Learning for students
through the Native cotton weaving tools project. The project’s learning efficiency was
evaluated from the using of Productive based Learning. The project focuses on the
outcome of the productivity. Every student had learned how to create the product,
and created it by himself. This research was a collaboration between students and
project advisors. The students learned from experts, self-practice, Problem analysis
and Product analysis. The students gain the skills from real experience and had learned
other concepts which related, such as self-sufficiency and creativity. In addition, the
students had practiced discipline, self-learning process, planning and problem solving.
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ความสาคัญของปัญหา
การทอผ้าฝ้ายถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุ่มในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ มีรูปแบบ
ของผ้าทอที่มีสีสัน ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าจะผลิตขึ้นจากวัตถุดิบ
ประเภทเดียวกัน เช่น ฝ้าย หรือ ไหม ซึ่งในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็มีเอกลักษณ์ของตนเองที่ได้รับ
อิทธิพลสืบทอดกันมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ความเชื่อทางวัฒนธรรมในการดารงชีวิตที่
นามาผสมผสานกับค่านิยมในสังคมปัจจุบัน ผ้าทอยังมีความสาคัญ ที่นามาใช้เป็นส่วนหนึ่งต่อการ
ดารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา จึงทาให้มีการศึกษาค้นคว้า
การต่ อ ยอดและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผ้ า เพื่ อ นาไปพั ฒ นาความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งผ้ า ทอ การสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทอผ้าตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น
การสร้างเครื่องมือในการทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง หรือ หูก เป็นขั้นตอนและอุปกรณ์ที่สาคัญใน
การทอผ้าฝ้าย ซึ่งสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิ ช าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับ การพัฒ นา วิชาทุนทางสั งคมและวัฒ นธรรม และ วิช าสัมมนาการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทอผ้าฝ้ายโบราณ รวมทั้งส่ งเสริมคุณค่าของมรดกภูมิปัญญา
วัฒนธรรมผ้าทอชุมชนและเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้ในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระของหลักสูตรผ่าน
วิธีการสอนหลายรูปแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์และประสบการณ์จริง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ แสวงหา และบูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหานั้นๆ กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักศึ กษาพัฒนาชุมชนผ่านโครงการการสร้าง
เครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง ได้นาแนวคิดหลักของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ให้เกิดผลเชิงรูปธรรม
โดยให้นักศึกษาเน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลเป็นระบบ เน้นการกระทากิจกรรม และการคิด
แก้ไขปัญหาร่วมกันของผู้เรียนในการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
ปัญหาวิจัย
ปัญหาวิจัยในการเรียนการสอนให้เป็นในลักษณะเชิงผลิต ผ่านโครงการการสร้างเครื่องมือ
ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง เป็นการศึกษาที่สอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน มีทักษะการสร้างผลงาน
เป็นการให้นักศึกษา รู้ คิด ลงมือทา ฝึกการทางาน สร้างผลงานได้ โดยในโครงการการสร้างเครื่องมือ
ทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองนี้ มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริง คิดแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้ายโบราณ ดังนั้นผลลัพธ์ของการศึกษาจะเป็น
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แรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการทาโครงการได้หรือไม่ อย่างไร และนักศึกษามีความเห็น
อย่างไรต่อการจัดทาโครงการนี้แทนการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแบบทั่วไป การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
กระตุ้นให้นักศึกษามีกระบวนการคิด วางแผน แก้ไขปัญหา และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
หรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
การสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนผ่านการปฏิบัติจริงด้วย
โครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง และการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการศึกษา
ด้วยวิธีการศึกษาเชิงผลิตภาพของนักศึกษาจากโครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวิธีการศึกษาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกซึ่งเป็นความร่วมมือของนักศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้คือการจัดทาโครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง และทาแบบประเมินเกี่ยวกับผล
ที่ได้ตามปัญหา ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผ่านการ
สังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์จากการตอบแบบประเมินโดยนักศึกษา โดยกรอบแนวคิดที่ใช้คือการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity based Learning) และการศึกษา 4.0
ผลการวิจัย
ในการวิจัยนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 4.0 โดย สุนันท์ สีพาย และ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2561: 18) กล่าวถึงพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ว่าควรกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้สร้ างผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้จึงต้องมุ่งไปสู่การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภาพ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อ
สร้างผลงาน และให้บัณฑิตเป็นผู้ผลิต และผู้คิดใหม่ นอกเหนือจากการเป็นผู้บริโภค และผู้เลียนแบบ
เท่านั้น (2561: 20) นอกจากนี้ การปรับวิธีคิดเรื่อ งการเรียนการสอนโดยการพัฒนาทักษะนวัตกรรม
10 ประการให้ เ กิ ด ในตั ว ผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด ออกแบบ คิ ด
กลั่นกรอง คิดผลิตภาพ คิดแก้ปัญหา คิดประกอบการ คิดผู้นา คิดผู้รับผิดชอบ และคิดสานึกทาง
สังคม จะได้พัฒนาให้ผู้เรียนได้เติบโตตามความถนัดของตนเอง (2561: 24) ได้ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดใน
การดาเนินโครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
ศศิธร จันทมฤก และคณะ (2561: 2560) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไว้ว่า
เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น เรี ย นรู้ โ ดยสร้ างผลงานที่มีคุณค่า มีการกาหนดเป้าหมายที่มุ่งสร้างหรือผลิ ต และ
กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพธ์ว่าเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ควบคู่กับการทากิจกรรม มี การกาหนด
ผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควรจะได้ และให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
ในกระบวนการเรียนรู้ ยังเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยกระบวนการแก้ปัญหา
Product Base learning มี 7 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ปัญหาแสวางหาทางเลือกโอกาสใหม่ 2) ควร
ทาอะไรบ้าง มีทางเลือกอะไรบ้าง 3) ทางเลือกใดที่ดีที่สุด จะทาโครงการอะไรได้ 4) ลงมือทาตามแผน
และโครงการที่คิดว่าดีที่สุด 5) วิเคราะห์ผลที่ได้ตามปัญหา ทาความเข้าใจจนตกผลึก 6) วิเคราะห์ผลที่
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ได้เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อวิชาการ ต่อสังคมและต่อบุคคลพียงใด 7) ประเมิน Product ที่ได้และ
กระบวนการ โดยสุ นั น ท์ สี พาย และไพฑูรย์ สิ น ลารัตน์ (2561: 24) ซึ่ง ได้มีการสอดแทรกไว้ใ น
กระบวนการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหาสิ่งที่ไม่เข้าใจ และสร้าง
งานด้วยตนเอง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3 จานวน 24 คนโดยใช้
เวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ประกอบด้วยนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนรู้การทอผ้า และการสร้าง
เครื่องมือทอผ้า จานวน 23 คน และเคยเรียนรู้มาก่อนจานวน 1 คนในการจัดทาโครงการ ซึ่งการ
ดาเนินการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายและการแก้ไขปัญหามีดังนี้
1. องค์ประกอบของเครื่องมือทอผ้าฝ้าย
จากการวางแผนและร่างขนาดของเครื่องมือทอผ้าฝ้ายของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนชั้นปีที่ 3 ได้องค์ประกอบของไม้จานวน 20 ชิ้น ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของเครื่องมือทอผ้าฝ้าย
ขนาด
ชิ้นที่
รายการ
กว้าง
สูง/ยาว
1
เสาหน้าซ้าย
6.5 ซม.
160 ซม.
2
เสาหน้าขวา
6.5 ซม.
160 ซม.
3
เสาหลังซ้าย
6.5 ซม.
160 ซม.
4
เสาหลังขวา
6.5 ซม.
160 ซม.
5
หน้ากลาง 1 (ด้ายยืน)
4.5 ซม.
100 ซม.
6
หน้ากลาง 2
4.5 ซม.
100 ซม.
7
หน้าบน
100 ซม.
4.5 ซม.
8
หน้าล่าง
100 ซม.
4.5 ซม.
9
หลังบน
100 ซม.
4.5 ซม.
10
หลังล่าง
100 ซม.
4.5 ซม.
11
ข้างซ้ายบน
122 ซม.
4.5 ซม.
12
ข้างขวาบน
122 ซม.
4.5 ซม.
13
ข้างซ้ายกลาง
180 ซม.
9 ซม.
14
ข้างขวากลาง
180 ซม.
9 ซม.
15
ข้างซ้ายล่าง
122 ซม.
4.5 ซม.
16
ข้างขวาล่าง
122 ซม.
4.5 ซม.
17
ไม้นั่ง
108 ซม.
21 ซม.
18
ไม้คู่แขวนฟืม
113 ซม.
3 ซม.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1207

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของเครื่องมือทอผ้าฝ้าย (ต่อ)
ชิ้นที่
19
20

รายการ
เสาแกนม้วนผ้าซ้าย
เสาแกนม้วนผ้าขวา

ขนาด
กว้าง
73 ซม.
73 ซม.

สูง/ยาว
10 ซม.
10 ซม.

2. ขั้นตอนการดาเนินการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้าย ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนมีดังต่อไปนี้
1) วัดขนาดไม้ของส่วนประกอบต่างๆของหูกตัวต้นแบบว่ามีขนาดเท่าไหร่

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องมือทอผ้าฝ้ายที่เป็นต้นแบบทาจากไม้สักทอง
2) นาไม้ที่วัดแล้วมาตัดตามขนาดของหูกทอผ้าตัวต้นแบบ ซึ่งคาดเคลื่อนไปจากเดิม
ที่วางแผนไว้เล็กน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงไม้จากไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็ง และไม้สน ซึ่งมีราคาถูกกว่า
และหาง่ายมีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง สามารถทดแทนไม้สักได้ ดังนี้
ชิ้นที่ 1 เสาหน้าซ้าย มีขนาดความกว้าง 6.5 เซนติเมตร ความสูง/ความยาว 170 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 2 เสาหน้าขวา มีขนาดความกว้าง 6.5 เซนติเมตร ความสูง/ความยาว 170 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 3 เสาหลังซ้าย มีขนาด ความกว้าง 6.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 170 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 4 เสาหลังขวา มีขนาด ความกว้าง 6.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 170 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 5 หน้ากลาง 1 มีขนาด ความกว้าง 4.5เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 100 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 6 หน้ากลาง 2 มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 100 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 7 หน้าบน มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 100 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 8 หน้าล่าง มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 100 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 9 หลังบน มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 100 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 10 หลังล่าง มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 100 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 11 ข้างซ้ายบน มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 122 เซนติเมตร
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ชิ้นที่ 12 ข้างขวาบน มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 122 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 13 ข้างซ้ายล่าง มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 122 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 14 ข้างขวาล่าง มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 122 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 15 ข้างซ้ายกลาง มีขนาด ความกว้าง 9 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 180 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 16 ข้างขวากลาง มีขนาด ความกว้าง 9 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 180 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 17 ไม้คู่แขวนฟืม มีขนาด ความกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 113 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 18 เสาแกนม้วนผ้า (ซ้าย) มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 90 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 19 เสาแกนม้วนผ้า(ขวา) มีขนาด ความกว้าง 4.5 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 90 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 20 ไม้นั่ง มีขนาด ความกว้าง 21 เซนติเมตร ความยาว/ความสูง 113 เซนติเมตร
3) นาไม้ที่ตัดตามขนาดที่วัดแล้วมาบากเพื่อสะดวกต่อการเจาะสว่านนา และยิงตะปูเกลียว

ภาพที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3 .ใช้สว่านเจาะไม้
4) นาไม้ที่ตัดแล้วมาขัดด้วย กระดาษทราย เพื่อให้ไม้เรียบ

ภาพที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 3 ช่วยกันขัดไม้ด้วยกระดาษทราย
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5) ทาเคลือบผิวไม้ด้วย แลคเกอร์ แล้วนาไม้ที่ไปตากให้แลคเกอร์แห้ง

ภาพที่ 4 การทาเคลือบผิวไม้ด้วย แลคเกอร์ แล้วนาไม้ที่ไปตากให้แห้ง
6) ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของหูก และยิงตะปูเกลียวให้แน่น

ภาพที่ 5 การประกอบชิ้นส่วนต่างๆของหูก
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7) ยิงซิลีโคนยาแนวเพื่อปิดรอยแตกและยิงปิดตามหัวตะปูเกลียวที่เป็นร่องรูของการเจาะ
ให้เรียบร้อย

ภาพที่ 6 การยิงซิลีโคนยาแนว

ภาพที่ 7 ชิ้นงานการประกอบเครื่องมือทอผ้าฝ้ายผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนชั้นปีที่3
การทาเครื่องมือทอผ้าฝ้ายนั้น นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเขียนอธิบาย
ขั้นตอนในการประกอบเครื่องมือทอผ้าฝ้ายได้ แม้ว่าจะให้รายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้าง ดังเช่น
นักศึกษาบางคนได้ให้คาอธิบายในขั้นตอนวางแผนงาน และดาเนินงานดังนี้ “นาชิ้นส่วนของไม้ทั้งหมด
มาตั้งเพื่อทดลองประกอบก่อนที่จะยิงตะปูเกลียวยึด จากนั้นประกอบไม้แล้วยิงตะปูเกลียวที่ไม้ยึดไปที
ละข้าง โดยยิงยึดไม้เสาซ้ายหน้า เสาซ้ายหลัง โดยเอาไม้ข้างซ้ายบนยิงยึดติดกับเสาซ้ายหน้า และเสา
ซ้ายหลัง และเอาไม้ข้างกลางซ้ายยิงยึดติดกับ ไม้เ สาซ้ายหน้า และเสาซ้ายหลัง จากนั้นเอาไม้ข้างซ้าย
ล่างยิงยึดติดกับไม้เสาซ้ายหน้าและเสาซ้ายหลัง เสร็จแล้วก็ทาด้านขวา ยิงยึดติดไม้เสาขวาหน้า และ
เสาขวาหลังโดยเอาไม้ข้างขวาบนยิงยึดติดกับเสาหน้าขวาและเสาหลังขวา เอาไม้ข้างกลางขวายิงยึด
ติดกับเสาหน้าขวา และเสาหลังขวา จากนั้นยิงไม้ข้างขวาล่างยิงยึดติดกับไม้เสาหน้าขวา และเสาหลัง
ขวา จากนั้นนาเอาเสาที่เรายิงเสร็จแล้วมาตั้งคู่กัน ตั้งไม้เสาทั้ง 4 เสาให้เท่ากัน แล้วนาไม้หน้าบน ไม้
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หน้าล่าง ไม้หน้ากลาง2 ใช้ตะปูเกลียวยิงยึดติดกับไม้เสาหน้าซ้ายและเสาหน้าขวา จากนั้นใช้ตะปู
เกลียวยิงไม้หน้ากลาง1ด้ายยืน ตรงด้านหน้าของหูกทอผ้า ระหว่างไม้ข้างกลางซ้ายแล้วไม้ข้างกลาง
ขวา จากนั้นก็เอาไม้ข้างหลังบนและไม้ข้างหลังล่างใช้ตะปูเกลียวยิงยึดติดกับไม้เสาหลังซ้ายและไม้เสา
หลังขวา จากนั้นใช้ตลับเมตรวัดจากเสาหลังทั้งซ้ายทั้งขวาให้เท่ากัน เพื่อยิงเสาแกนม้วนผ้าทั้งสองข้าง
ยิงติดด้านข้างให้ระยะเท่ากันเพื่อจะใช้ไม้แกนม้วนผ้าวางบนเสาแกนม้วนผ้าให้ไม้แกนม้วนผ้าวางเพื่อ
ม้วนเก็บผ้าที่ทอเสร็จแล้ว”
นักศึกษาได้มีการวิเคราะห์ปัญหาในระหว่างการดาเนินงาน ตั้งแต่การเตรียมการ แสวงหา
วัสดุจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด การปรับเปลี่ยนชนิดของไม้ การวัดขนาดและปรับขนาดจากตัว
ต้นแบบให้สามารถใช้งานได้จริง และมี การลงมือทาตามแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เรื่อง
ของความไม่ชานาญในการตัดไม้ ความละเอียดของแต่ละคนในการขัดไม้ให้เรียบ เป็นต้น จึงทาให้เกิด
ผู้นาที่คอยควบคุม และดูแลในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต และนักศึกษาได้มีการแบ่งงานกัน
ทาเป็นแผนก
ในด้านการสอน นั กศึกษาคนหนึ่งระบุว่า “.ในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่ว ยให้ การ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน” นักศึกษา
บางคนระบุว่า“การทาเครื่องมือทอผ้าเป็นการฝึกทักษะความรู้ ความสามารถในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการต่อหูกและการทอผ้ารวมทั้งส่งเสริมคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒ นธรรมผ้ าทอชุ ม ชน ได้ เรี ย นรู้ ถึ งทุ น ทางสั ง คมด้ ว ยการปฏิ บั ติจ ริ ง ” ทั้ ง นี้ ก ารเรีย นรู้ จ ากผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การทางานแบบมีส่วนร่วม มีความสามัคคีในการทางาน มี
ความไว้วางใจและเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ด้านการวิเคราะห์ผลที่เป็นประโยชน์ จากการศึกษาพบว่า การต่อหูกนั้นได้นาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติภายในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ เครื่องมือทอผ้าต้นแบบมาจากการนาไม้สักที่มีอยู่ใน
พื้นที่มาต่อเป็นเครื่องมือทอผ้าหรือหูก และการปรับเปลี่ยนไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็งและไม้สนซึ่งหาได้ใน
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นพัฒนาศักยภาพของตนเองและคนอื่นๆภายในชุมชน นอกจากนี้การต่อหูก
ทอผ้ายังเป็นทุนทางวัฒนธรรมอีกด้วยทั้งในด้านของฝีมือการช่าง และยังเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอนามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายเพื่อหารายได้เสริม สร้างรายได้
ให้กับตนเองและชุมชน ดังนั้นการประกอบเครื่องมือการทอผ้าจึงมีความสาคัญและสอดคล้องด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วยเช่นกัน
อภิปรายผลการวิจัย
โครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง ในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้
ผู้เรียนกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เป็นการฝึกทักษะความรู้ ความสามารถในงาน
ช่างฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ การทางานแบบมีส่วนร่วม มีความสามัคคีในการทางาน มีความไว้วางใจ
และเชื่อใจซึ่งกันและกันจากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพทูรย์ สินลารัตน์ (2549:28)
ที่ว่า Productivity based Learning เป็ นกระบวนการเรียนการสอนที่ มุ่งให้ ผู้ เรี ยนมีผ ลผลิ ตของ
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตในเชิงความคิด งานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การเรียนการสอนแนวนี้
มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนได้พัฒนางานโครงการต่างๆได้เอง
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และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อานุภาพ เลขะกุล (2551:67) ที่ว่าการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ เป็นการเรียนการสอนที่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้คือผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิต ผลงานที่เกิดจาก
ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือของผู้สอนกับผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิต
ผลงานที่เกิดจากความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือของผู้สอนกับผู้เรียน
ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อสร้างผลงาน ผลผลิตนับเป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุด ต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย กว่าผู้เรียนจะสร้างผลงานสาเร็จต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมและความคิด
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือทา คือ
1) การเรียนรู้ของผู้เรียนและการดาเนินการสอนของผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์และประสบการณ์จริงให้มาก
2) ผู้สอนต้องลดการบรรยาย
3) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและประสบการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงานทัศนศึกษา การฝึกปฎิบัติในห้องปฎิบัติการ
หรือสถานการณ์จริง เป็นต้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธรีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นหรือเป็นบริบทให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหา และบูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับปัญหานั้นๆ โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ เน้นการกระทากิจกรรม
และการคิดร่ วมกัน ของผู้ เรี ยน ผู้ สอนเป็นผู้ส นับสนุนและกระตุ้นผลจากการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนได้
ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถนาไปใช้ได้ ผู้เรียนได้พัฒ นาทักษะการคิดที่ห ลากหลาย
และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการคิด
ของนักศึกษาในหลายด้าน ทั้งการคิดวางแผน การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
จึงควรปรับการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้เข้ากับวิชาต่างๆ โดยให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนั้นต้องใช้เวลามากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะบรรยายมาก นักศึกษาอาจ
เกิดความกดดัน และรู้สึกว่าเป็นภาระผู้สอนจึงต้องจัดให้มีกิจกรรมที่สมดุลทั้งการบรรยาย การเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง การศึกษาภาคสนาม และกิจกรรมอื่นๆ โดยต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกันในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการเรียนรู้ของนักศึกษาและเพื่อ
พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และกระบวนการคิดของนักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจแบบภาพตั ด ขวาง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย
ที่ มี ความสั มพั น ธ์ กั บ พฤติ กรรมการรั บประทานยาของผู้ ป่ ว ยโรคความดั นโลหิ ตสู ง กลุ่ มตั ว อย่ าง
เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดขนอนเหนือ
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 152 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูล
โดยใช้ แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมู ลด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าเร็ จรู ป คุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคล
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยสถิติไคสแควร์ และ
สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการ รับประทานยาโรคความดันโลหิตสูงในภาพ
รวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด (Mean = 4.84, S.D.=0.37) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยา ได้แก่ จานวนมื้อต่อวันที่รับประทานยาลดความดัน
โลหิตสูง ( p-value=0.035)
คาสาคัญ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ยา พฤติกรรมการรับประทานยา
ABSTRACT
This research is a cross-sectional survey. The objective of this study was to
investigate the factors related to drug compliance behavior among patients with
hypertension. The sample was hypertensive patients in the service area of Wat Khanon
Nuea district Health Promotion Hospital Bang Pa-in Distric Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province. 152 people were accidental sampling tecnique. This study was survey by
questionnaires. The personal data was analyzed by Descriptive statistic, and the
correlation was analyzed Pearson’s correlation coefficient and Chi-Square test. The
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results revealed that factors related to drug compliance behaviors among hypertensive
patients were the number of meals per day taken high blood pressure medication (pvalue = 0.035).
Keywords:
Hypertensive patients, Drugs, Compliance Behaviors
ความสาคัญของปัญหา
โรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การศึกษา
ระบาดวิทยาแสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่าโรคความดันโลหิตสูง มีอุบัติการณ์สูงขึ้นมากในประชากรไทยในผู้
ที่มีอายุเกิน 40 ปีวัยกลางคนและโดยเฉพาะประชากรสูงอายุ เกิน 65 ปี (สมาคมความดันโลหิตสูง
แห่งประเทศไทย, 2558) โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ
ปัจจัยหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป ความเร่งรีบทาให้โอกาสใน
การเลือกรับประทานที่มีประโยชน์น้อยลงส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเห็นได้จากผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงมีเพิ่มขึ้นทุกปีและจะทาให้มีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคอื่นๆ ตามมา เช่น มะเร็ง หลอดเลือด
หัวใจ เบาหวาน เป็นต้น (อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ และคณะ, 2560) การเกิดโรคความดันโลหิต
สูงสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งเกิดจากการดารงชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
เช่น การสูบบุหรี่ ความเครียด การบริโภคอาหาร 2 ขาดการออกกาลังกาย เป็นต้น (เทวัญ ธานีรัตน์ ,
2558) การลดความดันโลหิตให้กลับสู่ระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดเป็นเป้าหมายสาคัญใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว การมารักษาและ
รับประทานยาอย่างสม่าเสมอจะช่วยป้องกันหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (พักตร์วิภา
สุ ว รรณพรหม และ สุ กั ญ ญา ลิ้ ม รั ง สรรค์ , 2551) ผู้ ป่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดขนอนเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดขนอนเหนือ ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการใช้ยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดขนอนเหนือ ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการรับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional survey
study) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 230 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ใช้สูตร
ของ
แดเนียล (Daniel, 1995) จานวน 142 คน เก็บตัวอย่างเพิ่มร้อยละ 10 ของกลุ่มตัว เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดของข้อมูล เป็น 152 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีเกณฑ์
คัดเข้า คือ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล วัดขนอน
เหนือ ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคที่
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล สามารถฟังและสื่อสารภาษาไทยได้ และยินดีให้ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) มี 2
ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามคุณลั กษณะส่ ว นบุ คคล จ านวน 16 ข้อ และส่ ว นที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง จานวน 14 ข้อ เป็นแบบสอบถามเลือกตอบตาม
ข้อเท็จจริง โดยเลือกเพียงคาตอบเดียว ลักษณะคาตอบเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) มี 5 ระดับดังนี้
ปฏิบัติเป็นประจา
หมายถึง ท่านปฏิบัติกิจกรรมนั้นทุกวัน
ปฏิบัติบ่อยครั้ง
หมายถึง ท่านปฏิบัติกิจกรรมนั้นใน 1 สัปดาห์ปฏิบัติ5-6 ครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
หมายถึง ท่านปฏิบัติกิจกรรมนั้นใน 1 สัปดาห์ปฏิบัติ3-4 ครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง
หมายถึง ท่านปฏิบัติกิจกรรมนั้นใน 1 สัปดาห์ปฏิบัติ1-2 ครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติ
หมายถึง ท่านปฏิบัติกิจกรรมนั้นใน 1 สัปดาห์ ไม่ปฏิบัติเลย
การแปลความหมายคะแนนระดับการรับรู้ส่วนบุคคลแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ การค านวณช่ ว งการวั ด เพื่ อ แบ่ ง คะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดั ง นั้ น เกณฑ์ ก ารแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม คือ
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับไม่ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับไม่ดีที่สุด
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความตรงของเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามกับจุดประสงค์ 0.83 และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73
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สถานที่วิจัยที่ใช้ในครั้งนี้คือ เขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดขนอนเหนือ
ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุ ประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจัยและระยะเวลาของการวิจัย สิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้
ระหว่างการวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจากการศึกษาในระหว่างดาเนินการได้โดยไม่มีผลต่อ
การพยาบาล การบริการ หรือการรักษาที่ได้รับแต่อย่างใด และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จ ากการวิจัยครั้งนี้ถือ
ว่าเป็นความลับ การนาเสนอข้อมูลต่างๆ จะนาเสนอในภาพรวมไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุล
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง โดยการหาค่าความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าตาสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum)
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิ ติเ ชิ งอนุม าน (Inferential statistics)
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์โดยการหาค่า ไคสแคว์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของ
เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการรั บ ประทานยาของผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ต าบลบ้ า นกรด
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัย
จากการศึ กษา พบว่ า กลุ่ มตั วอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 54.40 มี อายุ ระหว่ าง
60-69 ปี ร้อยละ 36.2 อายุ เฉลี่ย 60.22 ปี อายุต่าสุด 35 ปี อายุสูงสุด 88 ปี มีดัชนีมวลกายระหว่าง
18.5-22.9 กิโลกรัม/เมตร2 ร้อยละ 40.1 ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.62 กิ โลกรัม/เมตร2 ต่าสุด 16.33
กิโลกรั ม/เมตร2 สู งสุ ด 44.82 กิโลกรัม/เมตร2 ส่ วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 58.6 และไม่ได้
ประกอบอาชีพร้อยละ 30.3 มีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 ร้อยละ 55.9 ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคความ
ดันโลหิตระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 65.80 ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิต เฉลี่ย 5.38 ปี ชนิดยาลด
ความดันโลหิตที่รับประทาน 1-2 ชนิด ร้อยละ 80.9 จานวนเม็ดยาต่อวันที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงต่า
กว่า 0.50 เม็ด ร้อยละ 66.4 ต่าสุด 0.5 เม็ด สูงสุด 7 เม็ด รับประทานยาลดความดันโลหิตสูงจานวน 1
มื้อต่อวัน ร้อยละ 38.4 รองลงมา 2 มื้อ ร้อยละ 37.7 ต่าสุด 1 มื้อ สูงสุด 4 มื้อ ส่วนใหญ่ระดับความดัน
โลหิตมีค่าระหว่าง 121/80-139-89 มิลลิเมตรปรอท ร้อยละ 59.2 คนในครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 54.60 ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 83.60 ไม่ดื่มสุราร้อยละ 83.60 และไม่ออกกาลัง
กายร้อยละ 50 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n = 152)
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

69
83

45.40
54.60

เพศ
ชาย
หญิง
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คุณลักษณะส่วนบุคคล

จานวน (คน)

อายุ (ปี)
ต่ากว่า 40
11
40–49 ปี
25
50–59 ปี
35
60–69 ปี
55
70 ปีขึ้นไป
26
Mean=60.22 ปี, SD.=11.52, Min=35 ปี, Max= 88 ปี
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2 )
ต่ากว่า 18.5
2
18.5-22.9
59
23-24.9
26
25-29.9
44
30 ขึ้นไป
26
2
2
Mean=24.6 (กก./ม. ), SD.=4.10, Min=16.30 (กก./ม. ), Max=44.80 (กก./ม.2 )
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
11
ประถมศึกษา
89
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
47
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
5
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
46
เกษตรกรรม
39
ค้าขาย
25
รับจ้าง
41
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
55
5,000-10,000 บาท
85
มากกกว่า 10,000 บาท
12
ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1-5 ปี
100
6-10 ปี
42
11-15 ปี
5
16-20 ปี
4
20 ปีขึ้นไป
1

ร้อยละ
7.20
16.40
23.00
36.20
17.10
1.40
40.10
17.70
29.90
10.90
7.20
58.6
30.9
3.3
30.3
25.7
16.4
27
0.7
36.2
55.9
7.9
65.8
27.6
3.3
2.6
0.7
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน (คน)
Mean=5.38 ปี, SD.=4.40, Min=1 ปี , Max=30 ปี
จานวนชนิดยาลดความดันโลหิตที่รับประทาน
1-2 ชนิด
123
3-4 ชนิด
28
มากกว่า 5 ชนิด
1
จานวนเม็ดยาต่อวันใช้รักษาความดันโลหิตสูง
ต่ากว่า 2 เม็ด
101
2-4 เม็ด
45
มากกว่า 5 เม็ด
6
Mean=2.11 เม็ด, SD.=1.36 , Min=0.5 เม็ด, Max=7.00 เม็ด
จานวนมื้อต่อวันที่รับประทานยาลดความดันโลหิตสูง
1 มื้อ
58
2 มื้อ
57
3 มื้อ
35
4 มือ้
1
ระดับความดันโลหิต
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 120/80 มิลลิเมตรปรอท
121/80–139/89 มิลลิเมตรปรอท
140/90–159/99 มิลลิเมตรปรอท
160/100–179/109 มิลลิเมตรปรอท
ประวัติป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว
มี
ไม่มี
การสูบบุหรี่
สูบ
ไม่สูบ
การดื่มสุรา
ไม่เคยดื่ม
ดื่มบางครั้ง
ดื่มประจา
การออกกาลังกาย
ไม่ออกกาลังกาย
1-2 วัน ต่อสัปดาห์
3-4 วัน ต่อสัปดาห์

ร้อยละ
80.9
18.4
0.7
66.4
29.7
3.9
38.4
37.7
23.2
0.7

7
90
50
5

4.6
59.2
32.9
3.3

69
83

45.4
54.6

25
127

16.4
83.6

127
22
3

83.6
14.5
2

76
25
8

50
16.4
5.3
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
5-6 วัน ต่อสัปดาห์
ออกกาลังกายทุกวัน

จานวน (คน)
3
40

ร้อยละ
2
26.3

พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการรับประทานยาส่ ว นใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ
85.50 รองลงมามีพฤติก รรมการรั บประทานยาอยู่ใ นระดั บดี ร้อ ยละ 13.80 และพฤติกรรมการ
รับประทานยาอยู่ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 0.70 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจาแนกตามระดับพฤติกรรมการรับประทาน ยา
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n=152)
ระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับดีมาก
พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับดี
พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับปานกลาง
พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับไม่ดี
พฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับไม่ดีที่สุด

จานวน (คน)
130
21
1
0
0

ร้อยละ
85.5
13.8
0.7
0
0

ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ลักษณะส่วนบุค คลกับพฤติกรรมการรั บประทานยา ของผู้ ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง
ผลการวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการ
รับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระดับความดันโลหิตสูง คนในครอบครัวมีประวัติป่วยโรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
และการออกกาลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n=152)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

56
(81.20)
74
(89.20)

13
(18.80)
8
(9.60)

0
(0.00)
1
(1.20)

𝝌𝟐

P-value

3.422

0.181
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ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

9
(81.80)
81
(91.00)
36
(76.60)
4
(80.00)

2
(18.2)
8
(9.00)
10
(21.30)
1
(20.00)

39
(84.80)
37
(94.90)
19
(76.00)
0
(0.00)

47
(85.50)
5,000-10,000 บาท
72
(84.70)
มากกกว่า 10,000 บาท
11
(91.70)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ120/80
6
มิลลิเมตรปรอท
(85.70)
121/80–139/89 มิลลิเมตร
79
ปรอท
(87.80)
140/90–159/99 มิลลิเมตร
40
ปรอท
(80.00)
160/100–179/109 มิลลิเมตรปรอท
5
(100)
คนในครอบครัวมีประวัติป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง
มี
57

ตัวแปร
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
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𝝌𝟐

P-value

0
(0.0)
0
(0.00)
1
(2.10)
0
(0.00)

6.706

0.349

7
(15.20)
2
(5.10)
6
(24.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(100)

7.661

0.467

8
(14.50)
12
(14.10)
1
(8.30)
1
(14.30)
10
(11.10)
10
(20.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
1
(1.20)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(1.10)
0
(0.00)
0
(0.00)

1.136

0.889

3.596

0.731

12

0

2.126

0.345
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ตัวแปร
ไม่มี
การสูบบุหรี่
สูบ
ไม่เคยสูบ
การดื่มสุรา
ไม่เคยดื่ม
ดื่มบางครั้ง
ดื่มทุกวัน
การออกกาลังกาย
ไม่ออกกาลังกาย
1-2 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน

ดีมาก

ดี

(82.60)
73
(88.00)

(17.40)
9
(10.80)

ปาน
กลาง
(0.00)
1
(1.20)

18
(72.00)
112
(88.20)

7
(28.00)
14
(11.00)

111
(87.40)
17
(77.30)
2
(66.70)
64
(84.20)
20
(80.00)
5
(62.50)
2
(66.70)
39
(97.50)

𝝌𝟐

P-value

0
(0.00)
1
(0.80)

5.194

0.074

15
(11.80)
5
(22.70)
1
(33.30)

1
(0.80)
0
(0.00)
0
(0.00)

3.010

0.556

12
(15.80)
4
(16.00)
3
(37.50)
1
(33.30)
1
(2.50)

0
(0.00)
1
(4.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

14.559

0.068

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการรับประทาน
ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
จานวนมื้อต่อวันที่รับประทานยาลดความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรับประทาน
ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในทิศทางเดียวกัน (r=-0.172) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(pValue =0.035) ส่วน อายุ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จานวนชนิดยาลด
ความดันโลหิตที่รับประทานในปัจจุบันและจานวนเม็ดยาต่อวันที่ใช้รักษาความดันโลหิตในปัจจุบันไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการรับประทาน
ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n=152)
ตัวแปร

r
p-Value การแปลผล
อายุ
0.099
0.224 ไม่มีความสัมพันธ์
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2)
0.141
0.083 ไม่มีความสัมพันธ์
ระยะเวลาทีป่ ่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
-0.037 0.650 ไม่มคี วามสัมพันธ์
จานวนชนิดยาลดความดันโลหิตที่รับประทานในปัจจุบัน -0.005 0.955 ไม่มคี วามสัมพันธ์
จานวนเม็ดยาต่อวันที่ใช้รักษาความดันโลหิตในปัจจุบนั
0.063
0.442 ไม่มคี วามสัมพันธ์
จานวนมื้อต่อวันที่รับประทานยาลด
-0.172* 0.035 มีความสัมพันธ์ใน
ความดันโลหิตสูง
ทิศทางเดียวกัน
*p-Value<0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการรับประทานยาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 85.50
รองลงมามีพฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับดี ร้อยละ 13.80 และพฤติกรรมการรับประทานยาอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 0.70 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ แนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน สุขภาพ
(health Belief Modal) ของเบคเกอร์ (Becker,1974 อ้ างตามประภาเพ็ ญ สุ วรรณและสวิ ง สุ วรรณ,
2536) ที่อธิบายว่า บุคคลจะแสวงหาแนวทางเพื่อจะปฏิบัติตามคาแนะนาเพื่อการป้องกันและ ฟื้นฟูสภาพ
ตราบเท่าที่การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเชิงบวกมากกว่าความยากล าบากที่จะ เกิดขึ้น จาก
การปฏิบัติตามคาแนะน าดังกล่าวบุ คคลจะต้องมีความรู้สึกกลัวต่อโรคหรือรู้สึกว่าโรคคุกคาม ตนและ
จะต้องมีความรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะต่อต้านโรคได้
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า มื้อยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ ญาดา เรียมริมมะดัน (2560) ที่พบว่า จานวนมื้อ
ยาที่ใช้รักษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยาทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
จานวนเม็ดยาและมื้อของการรับประทานยาที่แตกต่างกันซึ่งกลุ่มตังอย่างที่มีจานวนเม็ดยาหรือมื้อยาใน
การรับประทานน้อยจะมีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่ ากลุ่มตัวอย่างที่มี
จานวนเม็ดยาหรือมื้อยาในการรับประทานสูง ทั้งนี้เป็นเพราะการรับประทานยาครั้งละหลายเม็ดและ
หลายมื้อทาให้ผู้ป่วยเกิดความเบื่อหน่าย สับสน และเกิดความวิตกกังวลตามมาและทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
การหยุดยาเองในท้ายที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีพฤติกรรม
การบริโภคยาที่เหมาะสมกับกลุ่มที่มีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ไม่เหมาะสม
2. ควรมีการวิเคราะห์หาปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
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บทคัดย่อ
การดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดสี่ยง ลดโรค ตาบลวังใหม่ อาเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือน
จานวน 68 คน ที่ได้รับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้เกณฑ์คัดเข้า เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยชุดคาถาม 3 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไป แบบสอบถามการบริโภค ของครัวเรือน และแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ งมีค่า
ความเที่ยง ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบด้วยค่าที ชนิด 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานการณ์การบริโภคเกลือ ( X ก่อน =
301.4 กรัม, X หลัง = 188.2 กรัม, P-value = .039) การบริโภคน้าปลา ( X ก่อน = 1,675.3 ซีซี , X
หลัง = 1,069.1 ซีซี, P-value = .021) การบริโภคซอสปรุงรสชนิดต่างๆ ( X ก่อน = 752.4 ซีซี, X
หลัง = 419.3 ซีซี, P-value = .034) การบริโภคน้าตาล ( X ก่อน = 857.6 กรัม, X หลัง = 514.2 กรัม
, P-value = .043) และพบว่า ก่อนดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 23.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.4
และระดับต่า ร้อยละ 22.9 หลังดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 45.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.2
และระดับต่า ร้อยละ 18.5 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
( X ก่อน = 43.34, X หลัง =54.81, P-value = .001)
คาสาคัญ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
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ABSTRACT
The objects of this study aimed to evaluate effects of operation of health
behavior modification village to reduce health risks and diseases in Wang Mai
Subdistrict, Wang Somboon Districts, Sakaeo Province. The samples were 68 households
which were selected by purposive sampling with inclusion criteria. Data collection tool
is questionnaire consists of 3 parts: part 1 general information of the samples, part 2
household food consumption and part 3 health promotion behaviors which the
accuracy of this questionnaire was 0.83. Data was collected and analyzed by frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation and paired t-test.
The result showed that the household consumed salt (mean before = 301.4 g,
mean after = 188.2 g, P-valve = .039) consumed fish sauce (mean before = 1,675.3 c.c.,
mean after = 1,069.1 c.c., P-valve = .021) consumed sauces (mean before = 752.4 c.c., mean
after = 419.3 c.c., P-valve = .034) and consumed sugar (mean before = 857.6 g, mean after
= 514.2 g, P-valve = .043). Before operated the program, health promotion behavior of
samples was high (23. 7%) moderate (53. 4%) and low (22. 9%). After operated the
program, health promotion behavior of samples was high (45.3%) moderate (36.2%)
and low ( 18. 5% ) , including health promoting behavior increased significantly ( mean
before = 43.34, mean after = 54.81, P-valve = .001)
Keywords:
Health Behavior Modification Village, Health Promotion Behavior
บทนา
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากโรคติดต่อเป็น
โรคไม่ติดต่อเนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ภาวะเครียดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
การขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเอง การมีพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น
โรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับแรกๆ ของประเทศไทย คือ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรค
ความดั น โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจและโรคหลอดเลื อ ดสมอง ซึ่ ง โรคเหล่ า นี้ เ กิ ด จากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง คือ ขาดการออกกาลังกาย มีการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม รวมทั้ง
ปัญหาความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โรคดังกล่าวนอกจากจะทาให้เ กิดความ
พิการและสูญเสียชีวิตแล้วยังเป็นภาระต่อครอบครัว สังคม และทาให้สูญเสียเศรษฐกิจของประเทศใน
การดูแลรักษาในแต่ละปีเป็น จานวนมาก ถึงแม้ว่าโรคเหล่านี้จะมีอันตรายร้ายแรงและเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทย แต่ก็สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ด้วยกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ โดย
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่บุคคล
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สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่มีอยู่มากมายในชีวิตประจาวันได้ ประกอบกับแผนพัฒนาสุขภาพฉบับ
ที่ 12 มุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและศักยภาพความเข้มแข็งของภาค
ประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรคให้แก่ตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคมได้ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2552)
สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้คนไทยเจ็บป่วยและตายด้วยโรคติดต่อและไม่
ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีอัตราป่วยต่อแสนประชากร
ดังนี้ โรคมะเร็งทุกชนิด 119.1 โรคความดันโลหิตสูง 708.7 โรคหัวใจและหลอดเลือด 901.3 และ
สาหรับอัตราตายต่อแสนประชากร มีดังนี้ โรคมะเร็งทุกชนิด 85.04 โรคความดันโลหิตสูง 3.64 และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 55.29 (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,
2552)
ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การขาดการออกกาลัง
กายที่ถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มันจัด เค็มจัด หวานจัด รวมทั้งผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอ จาก
ความเครียด และการสูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นต้น และจากสารวจการสารวจของ กรมอนามัยในปี
2556 พบว่า คนไทยเพี ย ง 5 ล้ านคนเท่ านั้ นที่ มีก ารออกก าลั งกายเพี ยงพอที่จ ะช่ ว ยป้อ งกั นโรค
ได้ สาหรับการรับประทานอาหารนั้น จากการสารวจสภาวะสุ ขภาพอนามัยของประชาชนไทยอายุ
มากกว่า 15 ปี โดยการตรวจร่างกายครั้ง ที่ 3 ของภาควิช าโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล แล ะภ าค วิ ช าเ ว ช ศา สตร์ ชุ มช น คณะแ พทยศ าสตร์ ราม าธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเก็บจากประชากรกลุ่มศึกษา อายุมากกว่า 15 ปี จานวน 39 คน, 290 คน
พบว่ า กลุ่ ม ศึ ก ษามี ค วามถี่ เ ฉลี่ ย การบริ โ ภคผั ก และผลไม้ เ ท่ า กั บ 5.97 และ 4.56 วั น ต่ อ สั ป ดาห์
ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรไทยส่วนมากบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้อง
ดาเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน โดยการมีส่ ว นร่ว มของภาคีเครือข่ ายที่
เกี่ย วข้องทุกระดับ รวมทั้งประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อให้ ประชาชนมีการออกกาลังกายสม่าเสมอ
สัปดาห์ละ อย่างน้อย 3 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการรับประทานผักสดและผลไม้สดวันละ
อย่างน้อย 5 ขีด ขึ้นไป และลดอาหารไขมันซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดลง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
การดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค เป็นกลวิธีหนึ่งของ
การสร้ างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพให้ แก่ประชาชน เพื่ อพัฒ นา ส่ งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพดีแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง
ได้ ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ขึ้น
ในพื้นที่ของตาบลวังใหม่ อาเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมุ่งหวังให้เกิดสร้างกระแสการบริโภค
ลดหวาน มัน เค็มในชุมชน มีการสร้างนโยบายสาธารณะด้านการลดพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน
เค็ม ในชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค การออกกาลังกาย
และการจัดการอารมณ์ ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลที่
ได้จากการดาเนินโครงการไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาการปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ
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สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริโภคเกลือ น้าปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ และน้าตาลของ
ประชาชน ก่อนและหลังดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค บ้านวังใหม่
ตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่ งเสริมสุขภาพของประชาชนก่อนและหลังดาเนินการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค บ้านวังใหม่ ตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว
วิธีการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่ได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้เกณฑ์คัดเข้า (Inclusive criteria) จานวน 68
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามโดยใช้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยชุดคาถาม 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ ไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ
การศึกษา ศาสนา และจานวนสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และ
เติมข้อความลงในช่องว่าง ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการบริโภคของครัวเรือน ได้แก่ ข้อมูลการ
บริ โ ภคน้ าปลา เกลื อ ซอสปรุ ง รส น้ าตาล ซึ่ ง เป็ น แบบเติ ม ข้ อ ความลงในช่ อ งว่ า ง ส่ ว นที่ 3
แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านการบริโภค
อาหาร ด้านการออกกาลั งกาย ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด ซึ่งเป็นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า (rating scale) แบบสอบถามได้ ผ่ านการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้ อหา (Content
Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ จานวน 3 ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาตลอดจนความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของภาษาที่ใช้เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out)
จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ Alpha Coefficient ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.83
การดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ของบ้านวังใหม่ เริ่ม
จากการประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรค ให้ชุมชนได้รับทราบ การแต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ
การเก็บข้อมูลสถานการณ์การบริโภคเกลือ น้าปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ น้าตาล น้าอัดลม และขนม
หวาน และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย จานวน 68 คน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไป ได้แก่ การชั่งน้าหนัก วัด
ส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิตและตรวจระดับน้าตาลในเลือด
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง การ
เผยแพร่ความรู้ทั้งรายบุคคลด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับถึงประตูบ้านและการให้ความรู้รายกลุ่มผ่าน
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สื่อต่างๆ ทั้งหอกระจายข่าว ป้ายผ้าไวนิลและการประชุมประจาเดือน การส่งเสริมการออกกาลังกาย
ในชุมชน การสร้างนโยบายสาธารณะด้านการลดพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพื่อให้ชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพโดยมีข้อตกลงร่วมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ าง
หมู่บ้านในเขตตาบลวังสมบูรณ์ หลังจากดาเนินกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นจะประเมินสถานการณ์
การบริโภคเกลือ น้าปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ น้าตาล น้าอัดลม และขนมหวาน และพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถามเดิมอีกครั้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของ
หลังคาเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบหลังคา
เรือนเป้าหมายและที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด และดาเนินการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ก่อนและ
หลังดาเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทาการ
ตรวจสอบความถู ก ต้ องสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มกั บ ลงรหั ส แล้ ว น าข้อ มู ล ไปประมวลผลด้ ว ยคอมพิว เตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ และการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังด้วยสถิติ
paired t-test
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 43.3
อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 32.3 อายุต่าสุ ด 27 ปี อายุสูงสุด 65 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้ อยละ 42.4 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 17.3 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 43.2
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.6
1) ผลการศึกษาสถานการณ์การบริโภคเกลือ น้าปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ และน้าตาล
ของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด
โรค บ้านวังใหม่ ตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ตารางที่ 1 แสดงสถานการณ์ การบริโ ภคเกลื อ น้ าปลา ซอสปรุ ง รสชนิ ด ต่า งๆ และน้ าตาลของ
ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
(n=68 หลังคาเรือน)
ชนิดหรือรายการ
บริโภค

ปริมาณค่าเฉลี่ยที่
บริโภค (ก่อน
ดาเนินงาน)
301.4 กรัม
1,675.3 ซีซี
752.4 ซีซี

1. เกลือ
2. น้าปลา
3. ซ อ ส ป รุ ง ร ส ช นิ ด
ต่างๆ
4. น้าตาล
857.6 กรัม
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปริมาณค่าเฉลี่ยที่
บริโภค (หลัง
ดาเนินงาน)
188.2 กรัม
1,069.1 ซีซี
419.3 ซีซี

ค่า P-value

514.2 กรัม

.043

.039
.021
.034
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จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด
โรค ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 301.4 กรัม มีการบริโภคน้าปลาโดยเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 1,675.3 ซีซี มีการบริโภคซอสปรุงรสชนิดต่างๆ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 752.4 ซีซี และมี
การบริโภคน้าตาลโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 857.6 กรัม หลังดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 188.2 กรัม มีการบริโภค
น้าปลาโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,675.3 ซีซี มีการบริโภคซอสปรุงรสชนิดต่างๆ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ
419.3 ซีซี และมีการบริโภคน้าตาลโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 514.2 กรัม จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ปริมาณการบริโภคเกลือ น้าปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ และน้าตาล ก่อนและหลังดาเนินการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ด้วยการทดสอบ ค่าที (paired t-test) พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของครั ว เรื อ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ก่ อ นและหลั ง
ดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค บ้านวังใหม่ ตาบลวังใหม่ อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ตารางที่ 2 แสดงพฤติก รรมส่ งเสริม สุ ขภาพของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ก่ อ นและหลั งด าเนิ น การหมู่ บ้ า น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค (n=68 คน)
ระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับสูง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับปานกลาง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับต่า
รวม

ก่อนดาเนินงาน (ร้อย
ละ)
23.7
53.4
22.9
100

หลังดาเนินงาน (ร้อยละ)
45.3
36.2
18.5
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดสี่ยง ลดโรค
กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 23.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.4
และระดับต่า ร้อยละ 22.9 หลังดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดสี่ยง ลดโรค กลุ่ม
ตัวอย่าง มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 45.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.2
และระดับต่า ร้อยละ 18.5
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังดาเนินการ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค (n=68 คน)
ช่วงเวลาดาเนินการ
N
ก่อนดาเนินงาน
68
หลังดาเนินงาน
68
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Mean
43.34
54.81

S.D.
.741
.672

t- test
-8.21

df
64

p-value
.001**
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จากตารางที่ 3 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง หลั ง
ดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ( x = 54.81) สูงกว่าก่อนดาเนินงาน
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ( x = 43.34) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการทดสอบค่าที (paired t-test) พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง หลังดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด
โรค สูงกว่าก่อนดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ของชุมชนบ้านวังใหม่
พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแกนนาหลักของชุมชนในการดาเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในประเด็นของการค้นหากลไกหลักใน
การก่อรูป ระบบสุขภาพภาคประชาชน คือ คนที่ต้องเป็นแกนนาหรือเป็นกาลังหลักในการพัฒนา
สุขภาพ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่ต้องทาหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการ
ดาเนิ น งานหมู่บ้ า นจั ด การสุ ข ภาพในการส ารวจกลไกหลั ก ในการจั ดการสุ ข ภาพในชุ ม ชน (กอง
สนับสนุ นสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 2551) การ
ดาเนิน งานตามโครงการนี้ อสม. เป็นแกนนาหลักที่ส าคัญในการดาเนินงานตามนโยบายหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ และกระตุ้นความร่วมมือของประชาชนในการทาให้เกิดการจัดการสุขภาพในชุมชน
โดยจะเป็ นการกระตุ้น ให้ป ระชาชน กลุ่ มองค์กรชุมชน และที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้คิดถึงชุมชนเห็ น
ความสัมพันธ์ของตัวเอง ครอบครัว กลุ่ม กับชุมชนในมุมมองต่างๆ มากกว่าที่จะคิดถึงแต่เรื่องราวของ
ตนเอง ครอบครัวหรือกลุ่มของตัวเอง ทาให้เกิดความตระหนักและสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนต่อไป (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2551)
การดาเนิ นงานหมู่บ้ านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ประกอบไปด้ว ย
กิจกรรมที่สาคัญคือ การประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจนโยบายการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ ลดเสี่ ย ง ลดโรค ให้ ชุมชนได้ รับทราบ การแต่งตั้งคณะทางาน การเก็บข้อมู ล
สถานการณ์การบริโภคเกลือ น้าปลา ซอสปรุงรสชนิดต่ างๆ น้าตาล น้าอัดลม และขนมหวาน และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย การตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไป ได้แก่ การชั่งน้าหนัก วัด
ส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิตและตรวจระดับน้าตาลในเลือด
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเผยแพร่ความรู้
ทั้งรายบุคคลด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับถึงประตูบ้านและการให้ความรู้รายกลุ่มผ่านสื่อต่างๆ ทั้งหอ
กระจายข่าว ป้ายผ้าไวนิลและการประชุมประจาเดือน การส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน การ
สร้างนโยบายสาธารณะโดยมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อ ให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ประกอบไปด้วย 1) กินผัก ผลไม้เป็นประจาทุกมื้อ และทุกวัน 2) งดกินของหมักดอง 3) ลดการกิน
อาหารหวาน มัน เค็ม 4) ออกกาลังกายหรือทางานบ้านอย่างจริงจัง ต่อเนื่องวันละ 30 นาที เป็น
ประจาทุกวัน และ 5) ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ระหว่างหมู่บ้าน
ใน
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เขตตาบลวังใหม่ ซึ่งกลวิธีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจมากเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลายและ
ให้ทกุ คนได้มีส่วนร่วมรวมทั้งใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก PROMISE (ปิยะนุช
รักพาณิชย์, 2542) ใช้หลักการเรียนรู้ กากับ และดูแลตนเอง พบว่า ครัวเรือนมีสถานการณ์การบริโภค
เกลือ น้าปลา ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ และน้าตาล ลดลง และมีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงขึ้น
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ รวมทั้ ง ชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ในระดับมาก ร้อยละ 95.3
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวทาให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ควรจะมีการติดตามผลในระยะ 3 และ 6 เดือน
ต่อไปเพื่อติดตาม ดูความเปลี่ยนแปลง ท้ายที่สุดเพื่อหวังผลให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นมิต้องกลายไปเป็น
กลุ่ ม ป่ ว ย ทั้ ง นี้ เ ป็ น โอกาสในการพั ฒ นาต่ อ ไป เพราะมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพตาบล อันจะส่งผลให้สามารถดาเนินงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสใน
การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพประจาหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป
สาหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน คือ กลุ่มเสี่ยงส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมค่อนข้างจะมีความลาบากเพราะหากมุ่งเน้นแต่วิชาการ ความสามารถในการ
รับฟังและเข้าใจ อาจทาได้ยากและเกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เคย
ผ่านการอบรม และการได้รับการสื่อสาร เผยแพร่ในเรื่องของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรค ส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ครอบคลุม สาหรับในปีต่อไปคาดว่า
การดาเนินงานดังกล่าวจะเกิดคุณภาพและความรวดเร็วมากขึ้น รวมไปถึงการติดตามกลุ่มเสี่ ยงที่ยัง
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมยิ่งขึ้น
จากการดาเนิน งานหมู่บ้ านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ลดเสี่ ยง ลดโรค บ้านวังใหม่
ตาบล วังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้เกิดข้อปฏิบัติ/ข้อตกลงร่วมกัน (มาตรการ
ทางสังคม)ของชุมชน ในการกระทาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค เกิ ดภาคีเ ครื อ ข่ ายการท างานร่ ว มกั น ในชุ ม ชนเพื่อ การพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ มชนโดยมีก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ชุดต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกิดภาคีเครือข่ายการทางาน
ร่ว มกัน ระหว่างหน่ ว ยงานและองค์ การต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ (สสอ.) องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลวังใหม่ ครู -นักเรียน โรงเรียนใน
พื้นที่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระดับตาบล และชุมชน/หมู่บ้าน และ
นักวิจัยสถาบันการศึกษา /นักศึกษา และนักวิจัยในพื้นที่ ผลที่เกิดขึ้นทาให้ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงและป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหา
ต่อสุขภาพระยะยาว
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารก าหนดนโยบายหรื อ แนวทางการด าเนิ น งานดั ง นี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ควรจัดตั้งหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง
แห่งละ 1 หมู่บ้าน และควรร่วมกับชุมชนในการกาหนดเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพของคนในชุมชน, ส านักงานหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรจัดสรร
งบประมาณในการด าเนิ นงานหมู่ บ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ลดเสี่ ย ง ลดโรค,
สถาบันการศึกษาหน่วยงานภายนอกควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลงานไปใช้
1. การขยายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ที่เป็นต้นแบบในการ
ขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล) ควรให้ความสาคัญ
และจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อดาเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรค
3. การพัฒนาคนและเครือข่ายในชุมชน ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะประชาชนควรมีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันไม่เน้นเฉพาะ
กลุ่มใด ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และการจัด
เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
4. ในการดาเนินงานตามโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งควรเพิ่มเติมครบทุกด้านได้แก่
เรื่อง การส่งเสริมการออกกาลังกาย การส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม การจัดการ
อารมณ์และความเครียด และการ ลด ละ เลิก อบายมุข (บุหรี่ สุรา) เพื่อให้เกิดความครอบคลุมทุก
กิจกรรม นอกจากนี้ควรอบรมให้ความรู้เรื่อง สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งจะ
นาไปสู่การปฏิ บัติและการตระหนักรู้อันจะส่งผลดีต่อตนเอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่าง
ถูกต้องและจริงจังต่อไป
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนจะประสบความสาเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะประชาชนในชุมชน แกนนาชุมชน หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว ม ด้ว ยความสมั ค รใจ โดยจั ด กิ จกรรมที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การจั ด เวที เ สวนา การจั ด เวที
ประชาคมสุขภาพ หรือการประชุมชาวบ้านในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และควรนาผลการประชุม การ
เสวนาที่ได้ นาเสนอในการประชุมประจาเดือนในระดับตาบล และอาเภอ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
ได้รับทราบปัญหาที่เป็นปัจจุบันและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาผลการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค โดยการ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน เช่น ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต และระดับน้าตาล
ในเลือด
2. ศึกษาวิจั ย โดยการประเมินผลการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรค (การประเมินผลโครงการ)
3. ศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
ระหว่างหมู่บ้านต้นแบบและหมู่บ้านที่ขยายการดาเนินงาน

1234

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพัฒนาสร้างเสริมพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่า
อยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัง
ใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และสานักงานสาธารณสุขอาเภอวังสมบูรณ์ ที่ อานวยความ
สะดวกเรื่ องสถานที่ และสนั บสนุ นวัส ดุอุปกรณ์ในการศึกษาวิจัย และต้องขอขอบคุณผู้ นาชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทุกท่านที่ ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ครั้งนีเ้ ป็นอย่างดี
บรรณานุกรม
กชพร อ่อนอภัย. (2551). การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ตาบลบ้าน
แท่น อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2551). กระบวนการจัดทาแผนชุมชน
แบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: ส่วนท้องถิ่น.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2552). สรุปแนวทางการดาเนินงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิร าลงกรณ์ ประจาปี 2552. กรุงเทพฯ: องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.
กองสุขศึกษา กรมสนั บ สนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข. (2552). แนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สุขุมวิทมีเดียมาร์เก็ตติ้ง.
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2549).
แนวทางการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ปิยะนุช รักพาณิชย์. (2542). โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด กับการปฏิบัติ
ตัว: การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจาวัน . กรุงเทพฯ : สานัก
พัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
ศิริขวัญ อุทา. (2546). กระบวนการจัดทาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในจังหวัดลาพูน. วิทยานิพนธ์
ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. (2550). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 พ.ศ. 2551-2554 แผน 10
ยุทธศาสตร์สุขภาพพอเพียง. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

1235

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

A SYNTACTICAL ANALYSIS OF PHRASE STRUCTURES USED WITHIN
ED SHEERAN’S SONGS
Pitthara Kaewkor1 , Wannaporn Liengamnuay2 ,Manatsanan Khanthawithi3
Charintorn Khoeromklang4 ,Piyawut Lekphong5 , Pawich Riangsiri6 and Boosaba Fangsaken7
1,2,3,4,5,6,7

Bachelor of Arts Programme in English, Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Pratronage, Pathum Thani province

ABSTRACT
This research aims to analyze the lyric phrases found within Ed Sheeran’s
songs in order to find out their functions and meanings. The qualitative method was
employed in this particular study. The data were specifically collected through the
lyrics of 5 Ed Sheeran’s songs: Perfect, Everything has changed, Cold water, Love
yourself and Happier. Purposive sampling was used to select the data. The findings
show that there are six types of phrasal categories used within the five songs, i.e.
noun phrases, verb phrases, sentences, prepositional phrases, adverb phrases, and
adjective phrases. It is also found that 5 types of grammatical words are used within
the lyrics: subordinate clauses, conjunctions, modal verbs, idioms and gerunds. Based
on the analysis, noun phrases and verb phrases are mostly found within the lyrics. As
for the analysis of the lyric phrases found within Ed Sheeran’s song by using syntactic
analysis, it can help ones know the phrase structures used by the composers to
show ideas, opinions and feelings.
Keywords:
Ed Sheeran’s Song, Phrase, Sentence, Syntax
Introduction
Language is important for communication among human beings.
Members of each society agree to use language as a medium for communication.
According to khairun Nisa (2009:7), “Language is one of the great God’s bestowals for
humans. Through the language, people can share feelings and thoughts and can
communicate through writing and speaking. Therefore, language is an instrument to
express ideas, opinions, and feelings.” Furthermore, language can be used to
communicate or to know the intention expressed by someone, to show
the speaker’s identity and to entertain people through songs, poems, and stories.

1236

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Nowadays, a song is not only used to make people entertaining, but it also
provides people with knowledge through various meaningful phrases or sentences
composed within it. Teaching English through songs can help people be able to learn
sentence structures, vocabulary, and pronunciation because lyrics are one of the
written grammatical units that contain sentences, phrases, idioms which can be
analyzed in terms of structures and literary works. To analyze phrases within
the lyrics of Ed Sheeran’s songs can help ones learn sentence structures and
understand the meanings of contexts. The syntactical analysis of phrase structures
used to study Ed Sheeran’s songs is another technique for learning grammar that
represents speaker’s knowledge of sentences and structures. The analysis of phrases
within the lyrics of Ed Sheeran songs employs the syntactical system to reveal the
relationship among sentence structural units which suggests that the rule of syntax
helps combine words into phrases and phrases into the sentences formed by the
structures that can be represented by the phrase structure tree containing syntactic
categories which include both phrasal categories such as NP, VP, AP, PP and ADVP
and lexical categories such as nouns, verbs, prepositions, adjectives, and adverbs.
With this problem, many researchers have conducted the syntactical
analysis of phrase structures used within songs such as those studied by Rubies,
1997, Cited by Salcedo (2002:20), D.H. Lawrence’s novel by Khairun Nisa (2009),
Entertainment Articles by Suci Nur Amalia (2013) and English Newspapers--Fahmi
Daniati (2007). This particular research was conducted based on the same objective
as that of the previous researches--to analyse phrases through the collected data.
The findings show that novels, entertainment articles and newspaper contain
different types of sentence structures.
In summary, the study of phrase structures used within Ed Sheeran’s songs
by using the syntactical analysis is conducted to find out the function and meaning
of each phrase structure. Moreover, the researcher highly hopes that this article
would be very useful for anyone who learns English.
Content
This research aims to identify kinds of phrases found within the lyrics
of Ed Sheeran’s songs, to find out the function of each phrase within the lyrics
of Ed Sheeran’s songs and to explore the meaning of phrases within the lyrics
of Ed Sheeran’s songs. The qualitative method was employed in this particular study,
where the data were specifically collected through the lyrics of 5 Ed Sheeran’s
songs: Perfect, Everything has changed, Cold water, Love yourself and Happier.
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Purposive sampling was used to select the data. As for the data verification
technique, the researcher will crosscheck the data by comparing the lyrics written on
the Internet with the song content provided on the original audio files. So, the lyrics
are accurately transcribed. In this research, the researcher used the content analysis
model to analyze the data, because it has the characteristics that can deeply discuss
written information, and this model is appropriate for the research which analyzes
the written document such as magazines, newspaper, advertisements, novels, song’s
lyrics, etc. Then, the researcher analyzed the function of phrases within Ed Sheeran’s
songs through syntactic analysis. There are 5 steps to analyze the phrases within
Ed Sheeran’s songs. Firstly, listen to the original audio file of Ed Sheeran's songs
while reading the lyric texts to verify if the data is accurate or not. Secondly, read the
whole lyrics to find out the phrases and selected the phrases which contain different
structures within each lyric. Thirdly, analyzed the phrases by using syntactic
structures. Fourthly, identified the phrases to know their functions in the context.
Lastly, interpreted song's lyrics to find out the meaning of phrases. The results
gathered from the song’s lyrics are shown in the following tables.
Table 1: The syntactic phrase structures contained in the song called “Everything
Has Changed” by Ed Sheeran, launched in 2012.
Order
Structures
Frequency
1.
S
43
2.
VP
113
3.
NP
152
4.
PP
7
5.
MP
4
6.
AP
10
The syntactic phrase structures that are mostly found in “Everything Has
Changed” is the noun phrase with the frequency of 152, followed by the verb phrase
with the frequency of 113 and the sentence with the frequency of 43, respectively.
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Table 2: The syntactic phrase structures contained in the song called “Love
Yourself” by Ed Sheeran, launched in 2015.
Order
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Structures
S
VP
NP
PP
ADVP
ConjP
S’

Frequency
51
186
184
34
13
9
10

The syntactic phrase structures that are mostly found in “Love Yourself” is
the verb phrase with the frequency of 186, followed by the noun phrase with the
frequency of 184 and the sentence with the frequency of 51, respectively.
Table 3: The syntactic phrase structures contained in the song called “Cold Water”
by Ed Sheeran, launched in 2016.
Order
Structures
Frequency
1.
S
19
2.
VP
31
3.
NP
33
4.
PP
8
5.
ADVP
2
6.
ConjP
1
7.
ModP
1
8.
S’
1
The syntactic phrase structures that are mostly found in “Cold Water” is the
noun phrase with the frequency of 33, followed by the verb phrase with the
frequency of 31 and the sentence with the frequency of 19, respectively.
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Table 4: The syntactic phrases structures contained in the song called “Happier”
song by Ed Sheeran in 2017.
Order
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Structures
S
VP
NP
PP
AdjP
ConjP
S’

Frequency
31
48
38
18
1
2
7

The syntactic phrase structures that are mostly found in “Love Yourself” is
the verb phrase with the frequency of 48, followed by the noun phrase with the
frequency of 38 and the sentence with the frequency of 31, respectively.
Table 5: The syntactic phrase structures contained in the song called “Perfect” by
Ed Sheeran, launched in 2017.
Order
1
2
3
4
5
6
7
8

Structures
Sentence
NP
VP
PP
Adv Phrase
Gerund Phrase
S’
Idiom

Frequency
29
97
47
14
2
1
4
1

The syntactic phrase structures that are mostly found in “Perfect” is the
noun phrase with the frequency of 97, followed by the verb phrase with the
frequency of 47 and the sentence in the lyrics with the frequency of 29, respectively.
Based on the data shown in the 5 tables above, there are six types of
phrasal categories used in the five songs of Ed Sheeran, i.e. the noun phrase at the
percentage of 4 0 .2 % , verb phrase at the percentage of 3 3 .9 % , sentence at the
percentage of 13.8%, prepositional phrase at the percentage of 6.4%, adverb phrase
at the percentage of 1.3%, and adjective phrase at the percentage of 0.8%,
Moreover, there are 5 types of grammatical words used in the five songs of Ed
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Sheeran: the subordinate clause at the percentage of 1 .7 % , conjunction at the
percentage of 0.9%, modal verb at the percentage of 0.3%, idiom at the percentage
of 0.07%, and gerund at the percentage of 0.07%.
Summary
Based on the research findings and the analysis of phrases within the lyrics
of Ed Sheeran songs, the conclusion of this research is drawn as follows: there are six
types of phrasal categories used in the five songs of Ed Sheeran: the noun phrase,
verb phrase, sentence, prepositional phrase, adverb phrase, and adjective phrase.
Moreover, there are 5 types of grammatical words used within the five songs of Ed
Sheeran: the subordinate clause, conjunction, modal verb, idiom and gerund.
The results show that the noun phrase and verb phrase are mostly found in the
lyrics of Ed Sheeran.
From the results, it can be summarized that the analysis of phrases within
the lyrics of Ed Sheeran songs employs the syntactical system to reveal the
relationship among sentence structural units which suggests that the rule of syntax
helps combine words into phrases and phrases into sentences. That is to say, the
rule helps verify if the word or sentence order is correct or not. Moreover, the
findings show that the phrasal categories used within the five songs of Ed Sheeran is
in line with the English structural unit formation introduced by Deeyou Srinarawat
(2561) as follows:
1.S = NP + VP
2.NP = (Det) + (Adj) + N + (PP) + (S)
3.VP = V + (Adv) + (NP) + (PP) + (S)
4.PP = Prep + NP
Furthermore, the result of this study is in line with the study of Rubies,
1997, Cited by Salcedo (2002:20); D.H. Lawrence’s novel studied by Khairun Nisa
(2009); Entertainment Articles studied by Suci Nur Amalia (2013); and English
Newspapers studied by Fahmi Daniati (2007). Their study claimed that novels,
entertainment articles and newspaper contain different types of phrasal categories
and grammatical word. Moreover, this can also be clearly seen in the phrase
structures used within Ed Sheeran’s songs and this can be further carried on to the
study of language structures both in terms of sentences and contents.
The result of this study can be introduced to any teaching where lyrics can
be used to equip students with the English language structure knowledge. In other
words, teaching English through songs can be done along with the application of
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word cards, pictures or other media, by applying the sentence formation rules
characterized by the syntactical system. In brief, this research presents many
examples of seven types of phrases. This can also provide inspiration for the
teachers to use songs as the media for teaching and learning English which and spark
students’ interest to improve the students' skills in learning English. On top of that,
I hope that the result of this study can be used as a source of reference for future
researches.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปตลอดจนบริบทของประเพณีหมอ
เหยาของชาวภูไทชุมชนบ้านกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการ
ประกอบพิธีของหมอเหยาบ้านกุดหว้า 3) ปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยาของชาว
ภูไ ทชุ ม ชนบ้ า นกุ ด หว้ า อ าเภอกุฉิ น ารายณ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็น การวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากชาวบ้านกุดหว้า จานวน 21 ท่าน แล้วนามาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพ
ทั่วไปตลอดจนบริบทประเพณีหมอเหยาของชาวภูไทพบว่า หมอเหยาพื้นบ้านในท้องถิ่นกาลังเข้าสู่
สภาวะเสี่ยงในการสูญหายไปกั บการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ทันสมัย ความพยายามในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเนื่องจากการแพทย์สมัยใหม่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่นใหม่ บนโลกนี้ยัง
มีอะไรที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้รวมถึงการสืบทอดนั้นเริ่มลดน้อยลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่แฝงอยู่ในการรักษาคนเป็นกลไกที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาวภูไท 2. ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมหมอเหยาพบว่า มีอยู่ 5 ขั้นตอน (1) การ
เตรียมก่อนเริ่มพิธี (2) การเตรียมหรือการเชิญผีลง (3) การเสี่ยงทาย (4) การเรียกขวัญผู้ป่วยให้กลับ
(5) การลา สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการรักษาตามขั้นตอนการประกอบพิธี 3. ปัจจัยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยาของชาวภูไทในชุมชนบ้านกุดหว้าพบว่า รัฐและชุมชนให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมประเพณีหมอเหยารัฐจะส่งเสริมกิจกรรมของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืนสร้างความ
เข้มแข็งให้เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีกันของคนในชุมชนเป็นการอนุรักษ์ภู มิปัญญา
ของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญ
คาสาคัญ
การส่งเสริม การอนุรักษ์ ประเพณีหมอเหยา ภูไท
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Abstract
This research, the researcher has the objectives 1) to study general conditions as well
as the context of tradition Doctor Yao of Phu Tai people, Ban Kut Wa community Kuchinarai
District Karasin Province 2) to study the process of the ceremony of Doctor Yao, Ban Kut Wa
3) Factors for promoting the conservation of traditional medicine Doctor Yao of Phu Tai people,
Ban Kut Wa community Kuchinarai District Karasin Province It is a qualitative research by indepth interviews from 21 people of Ban Kut Wa. 1. General conditions and traditions Doctor
Yao of Phu Tai people found that Doctor Yao Villagers are entering the risk of loss and changes
in modern communities. Efforts to conserve the ancestral wisdom Since modern medicine has
influenced the ideas of the new generation on this planet, there is nothing that we cannot
prove, including the inheritance that began to diminish. In order to conserve the local wisdom
that is inherent in the treatment of people as a mechanism for maintaining the health of
people in communities with cultural values of the Phu Thai people 2. The ritual process
Doctor Yao Found that there are 5 steps (1) preparation before starting the ceremony (2)
preparing or inviting the ghost down (3) risking (4) calling the morale of the patient to return
(5) leave Conveying the value of the wisdom of healing according to the ceremony 3. Factors
for promoting tradition conservation Doctor Yao Of the Phu Tai people in Ban Kut Wa
community found that State and community cooperate in traditional activities Doctor Yao The
state will promote the activities of people in the community to be sustainable, strengthen to
be the foundation that creates love and unity among people in the community, preserving
the wisdom of the ancestors to remain. For the children and youth of the later generations to
know the important cultural traditions
Key words:
Promotion, Conservation, Mor Yau tradition, Phutai
บทนา
ชาวภูไทสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องผี ซึ่งได้รับความเชื่อสืบต่อมาจากบรรพบุรุษชาวบ้านส่วนใหญ่
จะออกไปประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างๆ เช่น การออกไปทาไร่ ทานา ต้องเดินผ่านลาห้วยหนอง คลองบึง อาจจะ
เดินเข้าไปล่องเกินหรือกระทาผิดผีไว้ ชาวภูไทเชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทาของ ผีอาถรรพณ์ และพลัง
อานาจเร้นลับต่างๆ ที่เรียกว่า ผีแถน (ผีแถน หมายถึง เทพ ผู้สร้าง) มีหลายองค์ และมี บทบาทเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตมนุษย์ ( สกุญัญา สจุฉายา, 2546:162 ) มีอานาจเหนือมนุษย์ สามารถดลบันดาลให้เกิดความเป็นไปต่างๆ
ทั้งทางดีและทางร้ายต่อมนุษย์ (สุมิตร ปิติพัฒน์,2545:28) ที่ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทาของผี
หมอเหยาเข้ามารักษาควบคู่กับการแพทย์ในการรักษาเป็นผู้ทาหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
คาว่า “เหยา”
หมายถึงความเชื่อและพิธีกรรมหนึ่งในการรักษาสุขภาพของคนในชุ มชนที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบทอด
มาจากความเชื่อดั้งเดิมที่นับถือผีเป็นการทาพิธีเพื่อติดต่อระหว่าง “ผีกับคน” ให้ผีช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนตลอดจนการดาเนินชีวิตของชาวบ้านมีประเพณีพิธีกรรมอยู่ควบคู่กับความเชื่อมาจากอดีต ซึ่ง
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เป็นพิธีกรรมการเหยาในการรักษาโรคหรือการเหยาเลี้ยงผีเป็นวัฒนธรรมประเพณี
เป็นความเชื่อ
ของชาวภูไทที่เชื่อว่าถ้ารักษาแบบแผนปัจจุบันไม่หายก็จะหันมาพึ่งการเหยาในการรักษา สมัยก่อนสภาพสังคม
ของชาวภูไทไม่มียารักษาโรคหรือไม่มีการแพทย์สาธารณสุขยังไม่เจริญ เมื่อมีการเจ็บป่วยก็จะทาการเยียวยา
แบบตามมีตามเกิด ก่อให้เกิดความดิ้นรนหาที่พึ่งในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ส่วนใหญ่ชาวภูไท
จะใช้สมุนไพร
พื้นบ้านที่มีในท้องถิ่นใช้ในการรักษาและดูแลสุขภาพ
เหตุที่ต้องมีการเหยาเกิดจากในสมัยก่อนสภาพสังคมของชาวภูไทไม่มียารักษาโรคหรือไม่มีการแพทย์
สาธารณสุขยังไม่เจริญ ชาวภูไทเมื่อเจ็บป่วยก็จะทาการเยียวยาแบบตามมีตามเกิด ก่อให้เกิดความดิ้ นรนหาที่
พึ่งในยามเจ็บไข้ หมอพื้นบ้านเป็นทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องอานาจที่เหนือธรรมชาติ และมี
ความรู้ด้านสมุนไพร ที่อาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สืบต่อกันมา ที่เชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดจาก
อานาจสิ่งที่มองไม่เห็น ดังนั้นการรักษาต้องพึ่งพาผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผีได้ เพื่อจะได้รู้ว่าเกิดจากอะไร
และวิธีการในการรั กษาชาวบ้ านมีการรั กษาโรคในสมัยก่อนที่เรียกว่า “พิธีการเหยา” ชาวบ้านเชื่อว่าผู้ ที่
สามารถรักษาโรคได้ คือ “หมอเหยา” ซึ่งหมอเหยาเป็นผู้รักษาโรคแบบพื้น บ้านที่สามารถติดต่อกับสิ่งที่อยู่
เหนือธรรมชาติได้ เพื่อสอบถามสาเหตุของการเจ็บป่วยและการบาบัดรักษาโรค “หมอเหยาคือผู้เข้าทรงผู้ที่จะ
ติดต่อสื่อสารกับผี”ด้วยการขับร้องคากลอนลา โดยจะมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบพิธี
ในการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันหมอเหยายังคงเป็นที่พึงของคนในชุมชน ในอดีตพิธีการเหยา
ไม่เ พีย งแต่จ ะเป็ น การรั ก ษาแบบเยี ย วยารั กษาคนป่ ว ย ตั้งแต่เกิ ดจนถึงตายเท่ านั้ น แต่ยัง เป็น พิธีก รรมที่
เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของชาวบ้านในชมชุน ปัจจุบันมีหมอเหยาเหลืออยู่ไม่กี่คน ชุมชนยังไม่ค่อยเห็ น
คุณ ค่า โดยเฉพาะเยาวชนที่ยั งไม่ค่ อยให้ ความส าคัญ หรื อเป็น ที่รู้ จัก ของคนสมัย ใหม่ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลง
ไปตามยุคตามสมัย การเหยาในพิธีกรรมทาให้ เกิดความสัมพันธ์หมอเหยากับชุมชนและเชื่อมโยงกันในด้าน
ต่างๆ เช่นด้านวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์วั ฒนธรรม ด้านการส่งเสริม และด้านความเชื่อ ที่ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ประเพณี หากคนในชุมชนยังไม่ให้ความสาคัญและไม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
หมอเหยาก็อาจจะไม่มี และวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทในการเหยาจากอดีตถึงปัจจุบันที่สืบทอดกันมารุ่น
สู่รุ่นก็จะหายสาบสูญ
จากที่ ก ล่ าวมาผู้ วิ จั ย เป็ น ชาวภู ไ ทโดยก าเนิ ด จึ งสนใจที่ จะศึ ก ษาปัจ จั ย การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
ประเพณีหมอเหยาของชาวภูไท เพื่อ ที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยาให้มีความยั่งยืน ให้เด็กและ
เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญตลอดจนเนื้อหาอันนามาปฏิบัติเข้าถึงการดาเนิ นชีวิตใน
ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปตลอดจนบริบทของประเพณีหมอเหยาของชาวภูไทในชุมชนบ้านกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการประกอบประพิธี ของหมอเหยาชาวภูไทบ้านกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีห มอเหยาของชาวภูไทในชุมชนบ้านกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้เป็น การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการดาเนินการ
รวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีต่างๆ จากเอกสาร ตารา งานวิจัย และการดาเนินงานภาคสนามโดยสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยการสนทนากลุ่มผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยา โดยผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง เพื่อให้ ได้ข้อมูลปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศึกษาสภาพทั่วไปตลอดจนบริบท
ของประเพณีหมอเหยา และเพื่อศึกษาขั้นตอนการประกอบพิธีหมอเหยา และเพื่อศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณีหมอเหยาในชุมชนบ้านกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสัมภาษณ์ ใช้ในการสัมภาษณ์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จานวน 3 คน
ตัวแทนผู้นาชุมชน 1 คน ตัวแทนสมาคมภูไทโลก 1 คน ตัวแทนชาวบ้าน 10 คน ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน 2
คน ตัวแทนหมอเหยา 4 คน ตัวแทนเด็กและเยาวชน 3 คน ในด้านของปัจจัยที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
หมอเหยาของชาวภูไท บ้านกุดหว้า ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร การเก็บข้อมูลประเภทเอกสารได้แก่ตาราเอกสารงานวิจัยวิทยานิพนธ์และสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพิธีกรรมประเพณีหมอเหยา รวมถึงบริบทชุมชน การเปรียบเทียบการอนุรักษ์
ประเพณีจากอดีตจนถึงปัจจุบันและงานวิจัยต่างๆระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากไฟล์เอกสาร ช่วงเดือน
สิงหาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2562
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายการวัดเที่ยงตรงซึ่งแบบสัมภาษณ์ทุกชุดจัดส่งให้อาจารย์
ตรวจสอบและผ่านผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนาไปสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากภาคสนามโดยมีลาดับการ
เก็บข้อมูลคือพื้นที่สารวจภาคสนามโดยการสารวจด้านความสัมพันธ์หมอเหยากับชุมชน ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านวัฒนธรรม ด้านประเพณีพิธีกรรม ด้านความเชื่อและการส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและแบบเต็มสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างและให้
การสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอผลการศึกษา
จากข้ อมู ล ส่ ว นแรกเป็ น การศึ ก ษาข้อ มู ล ทางเอกสาร (Documentary Research) ส าหรั บ การ
กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยโดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนการ
วิธีวิจั ยเชิงเอกสาร (Documentary Research) นั้น โดยเบื้องต้นทางผู้ ศึกษาได้ดาเนินกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารโดยทั้งทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณีใหม่ของชาวภูไทบ้านกุดหว้าตาบลกุดหว้าอาเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากข้อมูลส่วนที่สองเป็นการศึกษา
ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ (In-depth Interview) โดยการใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์นั้นซึ่งกาหนดกระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดให้มีกระบวนวิธี การวิจัยโดย
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การใช้แ บบสั มภาษณ์แ บบมี โ ครงสร้ างลั กษณะเป็นการสั มภาษณ์โ ดยใช้ค าถามเหมือนกันทุ กคนเป็น การ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิดซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างใช้ในการสัมภาษณ์ตัวแทน
เจ้ าหน้ าที่ภ าครั ฐหมอเหยาตัว แทนผู้ น าชุมชนแบบชาวบ้านตัว แทนประชาชนที่ อยู่ในหมู่บ้านกุดหว้าและ
ตัวแทนเด็กและเยาวชน
ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ปั จ จั ย การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ห มอเหยาของชาวภู ไ ท กรณี ศึ ก ษา
บ้านกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะอธิบายผลของการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น
1) สภาพทั่ ว ไปตลอดจนบริ บ ทของประเพณี ห มอเหยาของชาวภู ไ ทในชุ ม ชนบ้ า นกุ ด หว้ า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สภาพบริบทชุมชนและประเพณีพิธีกรรมที่มีความเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กันมาจากอดีต สังคมและ
วัฒนธรรมหล่อหลอมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ “มีความหลากหลายของกลุ่มคนมีวิธีชีวิตที่เรียบง่าย”
บ้านกุดหว้าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ก่อตั้งมาประมาณ 150 ปี เดิมมีชื่อว่า “บ้านคาหว้า” ชาวกุดหว้าเป็นชนเผ่า
ภูไทอพยพมาจากบ้านกระแตบ ปี 2387 ถูกกวาดต้อนมาที่เมืองกุดสิมนารายณ์ (อาเภอกุฉินารายณ์ในปัจจุบัน)
เมื่อผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนี้คือ นายโฮัง นายโต้น และนายเต้ง มีอาชีพล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารและขาย โดยได้เที่ยว
ออกล่าเนื้อเป็นประจาในเขตเขาภูผาผึ้ง ภูมะตูม ภูผาโง ต่อได้มาเห็นภูมิประเทศบริเวณคาหว้าซึ่งเป็นบริเวณ
บ้านกุดหว้าปัจจุบันเป็นป่าไม้สูงหนาทึบมีสัตว์ชุกชุมมีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่คาหว้ามีต้นหว้าใหญ่
ขนาดสามคาโอบอยู่ต้นหนึ่งมีน้าพุไหลออกจากโคนต้นมิได้ขาดสัตว์หลายชนิดชอบมาอยู่บริเวณนี้มาก
มี
ความอุดมสมบูรณ์ จึงอพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านกุดหว้า ในวันอังคารขึ้น 13 ค่า เดือน 4 ปีมะเส็ง
ปี 2399 เป็นต้นมา บ้านคาหว้าได้เปลี่ยนชื่อเป็นกุดหว้าตามคาสั่งของทางการเมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา
ในปี 2532 ได้ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล ปี 2542 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
จานวน 6 หมู่ คือ หมู่ที่ 1,2,8,9,11 และ 13
ปัจจุบันพบว่า ชาวบ้านกุดหว้าเป็นชาวบ้านธรรมดามีความเป็นอยู่เรียบง่าย รักความสงบชาวบ้านอยู่
ด้วยกันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความโอบอ้อมอารี กินสบายๆ ไม่กระตือรือร้นจะพึ่งตนเอง มีการศึกษา
พอประมาณเป็ น คนขยั น ขัน แข็ง สร้ างฐานะตนเองด้ ว ยล าแข้งของตัว เองไม่ช อบความช่ว ยเหลื อจากใคร
ทามาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื้อสัตย์สุจริต เมื่อมีภัยมาถึงมักจะหลบเลี่ยงไม่ต่อสู้ ในอดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้
เห็นถึงการดูแลสุขภาพโดยการเหยา คาว่า “เหยา” หมายถึงพิธีกรรมหนึ่งในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชน
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายการเหยาเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของคน
ในชุมชน จึงทาให้เกิดความสัมพันธ์ของหมอเหยากับชุมชนเป็นไปอย่างแนบแน่นและเป็นความสัมพันธ์กันที่
เชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงชาวบ้านกุดหว้ามีความเชื่อเกี่ยวกับการเหยา
เมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการจิตตกที่รักษาไม่หายชาวบ้านจะหั นมาพึ่งการเหยาหรือทาการเสี่ยงทาย
ว่าเหตุเกิดจากอะไรจึงเริ่มทาพิธีเหยาขึ้น นอกจากความเชื่อตามหลักศาสนาแล้ วชาวบ้านยังคงมีความเชื่อเรื่อง
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ผีที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องบาปบุญคุณโทษ ผีที่ชาวบ้านนับถือ ได้แก่ ผีไร่ ผีนา ผีบ้านผีเรือน ผีปู่ตา ผีบรรพ
บุรุษ ซึ่งเมื่อมีความเชื่อก็จะมีการทาพิธีการเหยา ในการทาพิธีจะมี “หมอเหยา”เป็นผู้นาในการทาพิธีกรรมเป็น
ผู้ติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผี สมัยก่อนหมอเหยาเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจึงเป็น
ที่ยึดมั่นทางใจของคนในชุมชน ชาวบ้านจึงนับถือหมอเหยาเป็นคุณค่าในการช่วยเหลือและเยี่ยวยา ในแง่ของ
ความสาคัญของหมอพื้นบ้านนี้สอดคล้องกับแนวคิดของโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2540-122) กล่าวว่าชาวบ้าน
มีภูมิปัญญาที่แก้ไขปัญหาได้เราต้องเคารพในภูมิปัญญานั้นๆ เมื่อยามเจ็บป่วยของคนในชุมชนหมอเหยาจะ
ประกอบพิธีกรรมในการบรรเทาทุกข์สุขของชาวบ้าน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบความสัมพันธ์ของหมอเหยากับชุมชนและมีความสัมพันธ์กันอย่างมากและ
สอดคล้ อ งกั บ วิถี ชี วิต ของคนในชุม ชนซึ่ ง อยู่ บ นฐานของความเชื่อ และการพึ่ งพาอาศั ยกั น มี ค วามรัก ใคร่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามตกทุกข์

รูปที่ 1 นางเถื่อน สอาดแพน หมอเหยาอาวุโส
นางเถื่อน สอาดแพน อายุ 78 ปี เป็นหมอเหยาผู้ประกอบพิธีกรรมการเหยาเพื่อรักษาการเจ็บป่ วย
เป็ นหมอเหยาประจ าหมู่บ้ านกุดหว้า “เป็ นหมอเหยาอาวุโสในหมู่บ้าน” นางเถื่อนยังคงสืบทอดประเพณี
การเหยาเลี้ยงผีไม่เคยขาด ตามความเชื่อในการนับถือผีของชาวภูไท ในแต่ละปีทุกเดือน 3 แรม 2 ค่า จะมีงาน
แสดงความเคารพหรือขอบคุณผู้คอยปกปั กษ์รักษาคนในชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ชาวบ้านมีความเคารพและศรัทธา
ตัวหมอเหยาไม่เคยเปลี่ยน การเหยาของชาวภูไทสัมพันธ์กับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งเครื่องคายเป็นเสมือน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารกั บ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ บอกสาเหตุ ค วามเจ็ บ ป่ ว ย คล้ า ยกั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคของแพทย์
ในปัจจุบันด้วย ไข่ไก่ ข้าวสาร และดาบ
2) ขั้ น ตอนการประกอบประเพณี ข องหมอเหยาชาวภู ไ ทบ้ า นกุ ด หว้ า อ าเภอกุ ฉิ น ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
กระบวนการสืบทอดการอนุรักษ์ของชาวภูไทบ้านกุดหว้า สะท้อนให้เห็นถึงการดารงอยู่ชาวบ้านที่
พยายามดารงรักษาภูมิปัญญาที่แสดงตัวตนผ่านการปฏิบัติการจริงโดยยึดถือเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมประเพณี
และพิธีกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
“หมอเหยา” คือหมอพื้นบ้านที่รักษาโรคด้วยพิธีกรรม มี 2 ลักษณะ คือ 1) เหยาเลี้ยงผี คือการจัด
พิธีกรรมประจาปีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาแม่เมือง ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลรักษาให้อยู่ดีมีสุข จะจัดขึ้นในเดือน 3 แรม 2 ค่า
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ของทุกปี ตามปฏิทินของชาวบ้านมีเครื่องประกอบเช่น เครื่องคาย หิ้งผี มีดแม่หมอ (ดาบ) 2) เหยารักษาโรค
จะจัดเตรียมเครื่องคายขึ้นเพื่อรักษาโรค โดยจะมีแม่เมืองและลูกเมืองไปทาพิธีที่บ้านผู้ป่วย เพื่อเป็นการ “ปัว”
หรือรักษาผู้ที่ป่วยด้วยการเชิญผีเข้าสู่ร่างของตนและประกอบพิธีตามขั้นตอน
ขั้นตอนการประกอบพิธีการเหยา
จากข้อมูลที่สัมภาษณ์พบว่า การสืบทอดหมอเหยาในชุมชนนั้นเลื่อนลางหายไปบ้างการทาพิธีเหยา
ในการรั กษาจะทาพิธีในวัน พฤหั ส บดีเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นครูเหมาะกับการเชิญผี ที่เป็นเทพลงมาเทียม
หรือถ้าเร่งด่ว นจริงๆ จะเหยาในวัน อาทิตย์ ทั้ง 2 วันห้ ามตรงกับวันศีลในแต่ละปีจะมีการเลี้ ยงผีป ระจาปี
ในเดื อ น 3 แรม 2 ค่ า เดื อ นนั้ น วั น นั้ น จะต้ อ งไม่ มี ค นตาย หากมี ค นในหมู่ บ้ า นตายก็ จ ะมาท าเดื อ น 4
เนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปของชาวภูไทหมอเหยาในปัจจุบันเป็นผู้หญิงผู้อาวุโสในชุมชนเท่านั้น และ
การประกอบพิธีการเหยายั งคงเหลื อให้ เห็ นบางชุมชน เนื่องจากสั งคมสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงในขนบธรรมเนียมบางอย่าง ( วันที่ 17 เมษายน 2562 นางเถื่อน สอาดแพน ให้ข้อมูลว่าเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของการเหยามีดังนี้ )
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมก่อนเริ่มพิธี ลูกเมืองที่ติดตามหรือญาติผู้ป่วยจะต้องจัดเตรียมสถานที่และ
เครื่องคายประกอบพิธีจะจัดขึ้นตอนกลางวันก่อนบ่ายสามโมงเย็น หายหลังสามโมงเย็นจะเป็นเวลาผีนาเข้าป่า
ช้า ซึ่งหมอเหยาจะเชื่อว่าเวลาเป็นศิริมงคล สิ่งที่อยู่ข้างคายได้แก่ น้ามนต์หรือน้าหอม(น้าธรรมดากับใบมะขาว)
และน้าใส่ดอกไม้ (ดอกจาปี) หล้าขาว 1 ขวด การรักษาคนป่วย คือการรักษาแบบไสยศาสตร์ สมัยก่อนไม่มี
แพทย์ไม่มีหมอ ถึงถ้ามีก็อยู่ไกล และมีอุปสรรคในการเดินทางก็เลยพึ่งการเหยา ในการไปหาหมอเหยามารักษา
ก็จะมีเทียนคู่ มาไหว้หมอเหยาแล้วบอกว่า มาขอดู มาอาศัยแม่หมอ ให้ไปเหยาดูผู้ป่วยให้หน่อย ทาไมป่วยไม่
หายสักที ว่ามีอะไรทา จากนั้ นก็จะมีการแต่งคาย และยกคายมาวางต่อหน้าหมอเหยา จะมีหมอแคนนั่งอยู่
ข้างๆหมอเหยา คนป่วยก็จะนั่งหรือนอนอยู่ใกล้ๆหมอเหยา
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมหรือการเชิญผีลง เป็นขั้นตอนการเชิญผีเข้ามาเทียม คือผีเชื้อ ผีบรรพบุรุษ
โดยพิธีจะเริ่ม1ทุ่ม หมอเหยาจะเข้ามานั่งพับเพียบตรงหน้าคายและจะมีหมอแคนนั่งข้างขวามือหมอเหยา
จากนั้ นหมอเหยาจะจุ ดเทีย นปั กไปที่คาย หมอแคนก็เป่าไปเรื่อยๆ หมอเหยาก็จะใช้คากลอนสดมีจังหวะ
ร้องลาตามจังหวะจะร้องเป็นภาษาภูไท และมีคนส่งเหล้าให้หมอเหยากินตลอด เพราะหมอเหยาที่ทาการรักษา
คือหมอเหยาขี้เหล้า ซึ่งกินเท่าไรก็ไม่เมา เมื่อผีเข้ามาเทียมตัวหมอเหยามีอาการสั่นไปทั้งตัวผีเข้ามาสิ่งในตัว
หมอเหยาแล้ว จะเป็นการเหยาตอบโต้กันระหว่างผีกับหมอเหยา ในขั้นตอนนี้จะมีล่ามแปลจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่
ในพิธี จะเป็น ญาติของผู้ป่วยหรือเป็นลูกแม่ที่ตามแม่เมืองมาก็ได้ ในตอนนี้ห มอเหยากับผีจะตอบโต้กันไป
เรื่อยๆคนที่แปลจะต้องฟังว่าผีต้องการอะไร การเหยาในช่วงนี้จะใช้เวลานาน แล้วแต่ผีจะบอกว่าจะแก้ไข้
อย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การเสี่ยงทาย เป็นขั้นตอนการเสี่ยงทายสาเหตุของอาการเจ็บป่วย การเสี่ยงไข่หม้อ
คือเอาข้าวสารมาเสี่ยงด้วยไข่ไก่ โดยการโรยข้าวสารใส่ไข่แล้วข้าวสารจะจับบนไข่ ถ้าเป็นคู่แสดงว่าได้ ถ้าเป็นคี่
แสดงว่าไม่ได้ และจะใช้ไข่ไก่ดิบเป็นเครื่องสาหรับการเสี่ยงหมอเหยาจะใช้วางไข่ในลักษณะนอนในมือขาว
แล้วมีการโต้ตอบและถามผีเพื่อให้ได้คาตอบที่ต้องการ ยกตัวอย่า งเช่น ถ้าคนป่วยคนนี้ทาผิดผีหรือไม่ ถ้าใช่ให้
ไข่ลุกขึ้นตั้งแล้วจะถามอีกครั้งว่าถ้าใช่จริงๆให้ไข่ใ บนี้นอน และมีการเสี่ยงทายอีกอัน คือมีดดาบจะใช้แบบตั้ ง
บนข้าวสารหรือไม่ตั้งเหมือนกัน
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ขั้นตอนที่ 4 การเรียกขวัญผู้ป่วยให้กลับ หมอเหยาจะต้องทาพิธีเรียกขวัญผู้ป่วยให้กลับมาเข้าสู่ร่าง
โดยจะจัดเตรียมเครื่องคายสาหรับพิธี คือกล่องข้าวสาหรับรับขวัญผู้ป่วย
ขั้นตอนที่ 5 การลา เป็นการส่งให้เทพยาดาและผีต่างๆ ให้ออกจากร่างผู้ป่วยให้ออกไปกลับไปยัง
ถิ่นอาศัยเดิม หมอเหยาจะฟ้ อนราโดยยกมือขึ้นฟ้อนเหนือศีรษะพร้อมกับร้องลาที่เป็นภาษาภูไท หากในบาง
กรณีผู้ป่วยที่เหยาคุมผีออกและรับเอาไว้เป็นหมอเหยาแล้ว แต่ไม่รับเหยาอยากคนป่วยก็ได้แต่ต้องมีการเคารพ
นับ ถือในแม่เมือง โดยทกวัน พระต้องจะต้องนาเอา หมากพลู บุห รี่ นี้ที่ช าวภูไทเรียกว่า หมากจีบกอกยา
ไปให้แม่เมืองทุกวันพระขึ้น 15 ค่า แรม 15 ค่า คือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อแม่เมือง แต่ไม่ได้ไปเหยา
รักษาคนป่วย และคนนี้จะมีเฉพาะตาแหน่งลูกเมือง
3) เพื่อศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยาของชาวภูไทในชุมชนบ้านกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจัยการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยาพบว่า มีอยู่ 3 ปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน 1. ความเชื่อ
ชาวบ้านจะมีความเชื่อก่อนและก่อให้เกิดการความร่วมมือ 2. ความร่วมมือในที่นี้คือการเข้าไปช่วยในกิจกรรม
ของการประกอบพิธี ช่วยออกความคิดเห็น ช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและก่อให้เกิดเป็ นการอนุรักษ์
3. การอนุรักษ์ให้คงอยู่ คือคนในชุมชนยังให้ความสาคัญในพิธีกรรมการเหยาอยู่ถึงแม้คนสนใจจะลดน้อยลง
มากจากอดีต แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานประเพณีหมอเหยา
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาลตาบลกุดหว้าและประชาชนล้วนเป็นผู้มีบทบาท
สาคัญในการอนุรักษ์และประเพณีให้คงอยู่ต่อไป รัฐที่มีหน้าที่ในการดาเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง
ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ได้ว่ากาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์และประเพณีท้องถิ่น ปัจจุบัน
งานประเพณีหมอเหยาของชาวภูไทบ้านกุดหว้ าได้รับงบประมาณส่วนหนึ่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะทาให้งาน
ยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องใช้จ่ายในการจัด
งานสูง
ชุมชน มีความเชื่อและความศรัทธาในประเพณีพิธีกรรมที่สืบทอดความเชื่อกันมารุ่นสู่รุ่น เชื่อว่าการ
เหยารักษาของหมอเหยารักษาคนได้จริง ถึงแม้ยังไม่มีข้อพิสูจน์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ผู้วิจัยได้ข้อมูลว่า ถึงแม้
จะไม่มีข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่ได้แต่ในทางลี้ลับสามารถรักษาคนให้หายป่วยจากอาการจิตตกและโรคซึมเศร้า
ได้จริง ดังนั้นการรักษาของหมอเหยาที่รักษาคนได้จึงเป็นความเชื่อที่ตกทอดกันมา ปัจจุบันหมอเหยาที่เหลืออยู่
ในหมู่บ้านแค่ 20 คน ถ้าหากเปรียบเทียบกับอดีตก็ถือว่าลดน้อยลงมาก “ชุมชนร่วมมือกันส่งเสริมกิจกรรมใน
การอนุรักษ์” ในความร่วมมือในที่นี้คือ การเข้าไปช่วยในพิธีกรรมหรือช่วยในการจัดกิจกรรมช่วยออกความ
คิดเห็น ช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ ประยูร ศรีประสาธน์ (2542:5) นาเสนอ
ปัจจัยของการมีส่วนร่วมว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมีด้วยกันคือปัจจัยส่วนบุคคลสังคมและเศรษฐกิจ
การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล ก่อให้เกิดเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ การส่งเสริมอนุรักษ์ให้คงอยู่
“การส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ” เกิ ด ขึ้ น ควบคู่ กัน ไปการสร้ างอั ต ลั กษณ์ ข องชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ นภายใต้ ก ารส่ ง เสริ ม
ในกิจกรรมของความเชื่อของคนในชุมชน “ตั้งแต่อดีตความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดเป็น การประสานงานกัน
ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้าหนึ่งเดียวกัน” และผสมกับความเชื่อที่มีต่อภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรักษาความเป็นหนึ่ง
เดีย วหรื อ ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ในพวกเดี ย วกั น เพราะคนในชุม ชนยั งให้ ความส าคั ญในพิ ธีก รรมการเหยาอยู่
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ถึงแม้ปัจจุบันคนสนใจจะลดน้อยลงแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ ให้ความสนใจยังอนุรักษ์อยู่ ยังมี การจัดกิจกรรม
เลี้ยงผีหมอเหยาทุกปี “ในการอนุรักษ์งานประเพณีพิธีกรรมของหมอเหยาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องสภาวัฒนธรรม เทศบาลตาบลกุดหว้า และประชาชนล้วนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์
และประเพณีให้คงอยู่ต่อไป”
“รัฐ” มีหน้าที่ในการดาเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ว่ากาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกประบาทมีหน้ าที่ในการบ ารุ งรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒ นธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นภาครั ฐจึ งต้องมีบ ทบาทส าคัญในการอนุรักษ์และประเพณีท้องถิ่น ปัจจุบันงานประเพณีห มอเหยา
ของชาวภูไทบ้านกุดหว้า ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากทางเทศบาลตาบลกุดหว้า แต่ยังไม่เพียงพอที่จัดงาน
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจในปั จ จุบั น ต้องใช้จ่ายในการจัดงานสูง รัฐ มีบทบาทโดยตรงในการอนุรักษ์และ
ประเพณีอันทรงคุณค่าของแต่ละท้องถิ่นต้องมองถึงคุณค่าทางจิตใจเป็นสาคัญและร่วมกับชุ มชนในการกาหนด
นโยบายเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านให้ชัดเจนมากกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
หมอเหยาให้ ลูกหลานคนรุ่ นหลั งได้รู้ จั กภูมิปัญญาของการเหยารักษาคนและภาครัฐควรให้ การสนับสนุน
งบประมาณมากกว่านี้เพื่อการจัดงานให้สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชุมชน

ความเชื่อ

กิจกรรม

รัฐ

ส่งเสริมการอนุรักษ์อนุรักษ์

ประเพณีหมอเหยา

รูปที่ 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยา
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญดังนี้
1) สภาพทั่วไปตลอดจนบริบทของประเพณีหมอเหยาของชาวภูไทในชุมชนบ้านกุดหว้า พบว่าชุมชน
บ้านกุดหว้า จากอดีตจนถึงปัจจุ บันสะท้อนให้ เห็นถึงการดูแลสุ ขภาพโดยการเหยาของคนภูไทบ้านกุดหว้า
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายการเหยาเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของคน
ในชุมชนจึงทาให้เกิดความสัมพันธ์ของหมอเหยากับชุมชนเป็นไปอย่างแนบแน่นและเป็นความสัมพันธ์กันที่
เชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในท้องถิ่นกาลังเข้าสู่
สภาวะเสี่ยงในการสูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคที่ทันสมัยความพยายามในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษได้เริ่มขึ้นต้นจากเด็กยุคใหม่ยังไม่รู้จักประเพณี หมอเหยา เนื่องจากเป็นข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่ได้จึง
ไม่ค่อยให้ ความสนใจและไม่เชื่อในเรื่ องสิ่งที่ลี้ ลั บจะรักษาคนได้จริง รวมถึงการสื บทอดนั้นเริ่มลดน้อยลง
หมอเหยาตอนนี้เหลืออยู่แค่ 20 คน ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
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แฝงอยู่ในการรักษาคนจะเป็นกลไกที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
ชาวภูไท จะสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาของการรักษาตามขั้นตอนการประกอบพิธี
2) ขั้นตอนการประกอบพิธีพบว่า มีอยู่ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมก่อนเริ่มพิธี ขั้นตอนที่ 2
การเตรียมหรือการเชิญผีลง ขั้นตอนที่ 3 การเสี่ยงทาย ขั้นตอนที่ 4 การเรียกขวัญผู้ป่วยให้กลับ ขั้นตอนที่ 5
การลา จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการให้
ความร่วมมือในกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2534:น149-163) กล่าวถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่วมกันออกความคิดเห็นมาแก้ไขปัญหาร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน เป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน หมอเหยาก็ช่วยรักษาคนป่วยโดยการไม่คิดค่ารักษาเพราะหาก
หมอเหยาคิดค่ารักษาจะผิดทันทีจะทาให้ตัวหมอเหยาเจ็บป่วยแทน ดังนั้นหมอเหยาช่วยบรรเทาความเดือน
ร้อนของชาวบ้านได้ในบางกรณีและเป็นที่พึ่งของชุมชนลองลงมาจากการรักษาโรงพยาบาล
3) ปัจจัยส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีหมอเหยาของชาวภูไท พบว่า ชุมชนกับรัฐช่วยกันส่งเสริม
อนุรักษ์ในกิจกรรมตามความเชื่อภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านของชุมชน ทั้ง รัฐและชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
โดยรัฐการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนละคงอยู่ยึดหลักความก้าวหน้าและ
สามัคคีกันของคนในชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอเหยาพื้นบ้านให้คงอยู่สืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก
วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีพิธีกรรมของหมอเหยาต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่ ว นที่ เกี่ย วข้องเทศบาลตาบลกุดหว้า และชาวบ้านล้ ว นเป็ นผู้ มีบ ทบาทส าคัญ ในการอนุรั กษ์และ
ประเพณีให้คงอยู่ รัฐจะส่งเสริมกิจกรรมของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เ ป็น
รากฐานที่ก่อให้เกิดสามัคคีกันสอดคล้องกับ กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ (2546,น.39) กล่าวว่า การอนุรักษ์และ
การพัฒ นาจะต้องดาเนิน การควบคู่กันไป โดยเริ่มจากประชาชนการอนุรักษ์ควรอยู่บนพื้นฐานของการใช้
ประโยชน์ อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ รอบคอบ และสงวนไว้ไม่ให้สูญหายไปหากมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน
มากกว่านี้ ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ควบคู่ไปกับ การอนุ รั กษ์วั ฒ นธรรมประเพณี ได้แก่ การเรียนรู้จากปราชญ์ ช าวบ้า นที่ ถ่ายทอดภูมิปั ญญา
ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และสามารถไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตหรือฝึกทักษะต่างๆ ได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ เพื่อเป็ นแนวทางการอนุ รั กษ์วัฒ นธรรมภูมิปัญญาของชาวบ้านและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง การยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศทางเลือกในสังคมไทย กรณีศึกษา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับในการยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกการศึกษา
การยอมรั บทางสั งคมโดยการแบ่งเพศทางเลือ ก และหาเหตุห รือ ปัจจัยที่ทาให้ บุคคลมีพฤติกรรม
เปลี่ยนเพศสภาพมาเป็นเพศทางเลือก รวมถึงหาแนวทางการดาเนินชีวิตและการปรับตัวต่อการเป็น
เพศทางเลือก ที่ได้รับการยอมรับ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากนักศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อเพศทางเลือก พบว่าใน
มหาวิทยาลัยฯมีนักศึกษาจานวนไม่น้อยที่มีพฤติกรรมไม่ตรงกับเพศสภาพ แต่ในปัจจุบันสังคมไทย
หรือสังคมโลก เริ่มเปิดกว้างให้กับบุคคลเพศทางเลือก และยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
การยอมรับข้อแตกต่างและความแตกต่างของบุคคลของปัญหาที่ส่งผลทาให้เป็นเพศทางเลือกบน
พื้นฐานความเสมอภาค ซึ่งสามารถสรุปวิเคราะห์ และอภิปรายผลความต้องการด้านการยอมรับทาง
สั งคมของการเป็ น เพศทางเลื อก จากการศึก ษาการยอมรับ ทางสั งคมของการเป็น เพศทางเลื อ ก
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านครอบครัว อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 ด้านสังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ด้านความรู้สึกและ
สภาพจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ด้านการ
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยใน
อนาคต การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกที่เลือกเก็บข้อมูล
เพียงกลุ่มของบุคคลเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งความคิดเห็นอาจจะไม่ได้ยืนยันข้อสรุปโดยทั้งหมดของการ
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ยอมรับทางสั งคมของเพศทางเลือก จึงควรมีการศึกษาในพื้ นที่หรือกลุ่มของบุคคลที่กว้างขึ้น การ
ศึกษาวิจัยกายอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อให้ทราบ
ข้อมูลในเชิงลึกและข้อมูลที่มีคุณภาพและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ
เพศทางเลือก การยอมรับทางสังคม นักศึกษา
ABSTRACT
Research article on Social acceptance of alternative sex in Thai society: a case
study of the Faculty of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat
University Royal patronage Pathum Thani Province. Which aims to study the level of
social acceptance of sex, choice, education, social acceptance by dividing gender,
alternative And finding the cause or factor that causes a person to have sex change
behavior as an alternative sex Including finding ways of life and adapting to being an
alternative sex has been accepted By using primary data from students Humanities
and Social Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat University Royal patronage Pathum
Thani Province. With alternative sex It was found that there were not many students
in the university that had behaviors that were not in line with gender. But in the present
Thai society or world society Be open to the alternative sex person. And accepting sex
change conditions Accepting differences and individual differences of problems that
result in alternative gender based on equality Which can summarize the analysis And
discuss the needs of social acceptance of alternative gender From the study of social
acceptance of alternative sex. Overall at a moderate level The average value is 3.45.
The family level is high. With an average of 3.84 in terms of society and culture At a
high level With an average of 3.35 in terms of feeling and mental state At a moderate
level With an average of 3.45 in education at a moderate level With an average value
of 3.24. The legal level is moderate. With an average of 3.49 in occupation At a
moderate level With an average of 3.17 Suggestions for future research This research
study It is a study of social acceptance of alternative sexes that are only collected in
a group of individuals. Which opinions may not confirm the conclusion by all of the
social acceptance of alternative sex Therefore, should be studied in a wider area or
group of people The next research study on social acceptance of alternative sex Should
have an in-depth study to gain in-depth information and more quality and clear information
Keywords:
Alternative Sex, Social Acceptance, Student
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ความสาคัญของปัญหา
ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี วิถีชีวิต
การดาเนินชีวิตที่สะดวกรวดเร็ว และมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ก็ยังทาให้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้ว ยกัน
เช่นกันจากอดีตสังคมไทยได้กาหนดบทบาทของเพศหญิงกับเพศชายไว้อย่างชัดเจน จากการปลูกฝัง
ให้เห็นความสาคัญของบทบาททางเพศ เพศชายมีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เพศหญิงมีหน้าที่ดูแล
ความเรียบร้อยของบ้านและอบรมเลี้ยงดูบุตร แต่เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจะด้วยปัจจั ยทาง
สังคมทั้งการเมือง การปกครองประเพณี วัฒ นธรรม และการรับเอาวัฒ นธรรมตะวันตกมาใช้ใน
สังคมไทย และการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร ทาให้มีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเราด้วยเช่นกัน
เนื่องจากสังคมมีทางเลือกมากขึ้นในหลายๆด้าน ประชาชนมีอิสระในการเลือกที่จะทาได้ตามความ
สนใจของตนเอง ปัญหาทางเพศที่หรือเพศทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวตนที่แท้จริงโดยจะมาจาก
สาเหตุที่หลายทั้งครอบครัว บริบททางสังคมหรือแม้กระทั่งความต้องการตอบสนองความต้องการของ
จิตใจ พฤติกรรมทางเพศที่บุคคลแสดงออกมานั้นอาจจะมาจากสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปซึ่งโดย
พื้นฐานจะเกิดขึ้นจากครอบครัวเป็นอันดับแรก เนื่องจากสถาบันครอบครัวใกล้ชิดมากที่สุดรวมทั้งให้
การอบรมเลี้ยงดูจนเติบโต สามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ บริบทจากครอบครัวที่แสดงความรัก การ
กระทาหน้าที่ของแต่ละบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อเจตคติทางเพศ ถ้าบุคคลเกิดในครอบครัวที่
อบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บุคคลนั้นจะไม่มีปัญหาของการเบี่ยงเบนทางเพศ แต่ครอบครัวใดก็
ตามที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความแตกแยกในครอบครัวจะส่งผลให้เกิดความสับสนในตัวตนที่แท้จริง เป็น
เหตุให้นามาสู่ปัญหาของเพศทางเลือกเช่นกัน สภาพแวดล้อมทางสังคมและบริบทของสังคมวัยรุ่นก็
นับเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนของการเป็นเพศทางเลือก เนื่องจากความรู้สึกในช่วงวัยรุ่น
จะมีความอ่อนไหวง่าย ความคิดและการตัดสินใจค่อนไปทางแรงดึงดูดของคนรอบข้างหรือความชื่น
ชอบของคนส่วนใหญ่ ร่วมถึงความอ่อนโยนของจิตใจกับสิ่งที่ตนชอบหรือ รู้สึกที่ไม่ตรงกับเพศสภาพ
ของตนเองก็ทาให้เกิดการตัดสินใจกับการเป็นเพศทางเลือกได้อีกเช่นกันด้วยสภาพสังคมปัจจุบันเอื้อ
ต่อการชุมนุมของพวกรักร่วมเพศ และการสร้างทางเลือกให้ตัวเองมากขึ้น ในวงการจิตแพทย์ทั่วโลก
ยอมรั บ ว่าพฤติกรรมเบี่ ย งเบนทางเพศไม่ใช่สิ่ งที่ผิดปกติ ไม่ใช่โ รคอย่างเช่นประเทศเนเธอแลนด์
ฝรั่งเศส สวีเดนและเดนมาร์ก รวมทั้งมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเข้าพิธีสมรส
ร่วมทั้งมีสิทธิหย่าร้างกันได้ (พวงผกา มหารีชาติกุล, 2545:3 ) และการที่บุคคลมีความพึงพอใจที่จะมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันแต่ไ ม่ก่อให้เกิดปัญหาใดขึ้นเลยจากพฤติกรรมนั้น ซึ่งตัวเขาก็ไม่
ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมดังกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ารักร่วมเพศเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ( อุดมศิลป์
ศรีแสงนาม, 2525:180-184, อ้างอิงใน พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล , 2533:2-4 ) สังคมของเพศทางเลือกใน
ปัจจุบันขยายวงกว้างมากขึ้นและหลากหลายอยู่ในทุกอาชีพ ซึ่งจากสังคมเองการให้การยอมรับยังเป็น
ส่วนน้อยหรือบางกลุ่ม เนื่องจากขัดต่อสภาพสังคมเดิมในปัจจุบันรับอิทธิพลของชาติตะวันตก การรัก
ในเพศเดียวกันหรือการเป็นคนข้ามเพศไปขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และชาวต่างชาติให้การยอมรับทั้ง
ในที่ส าธารณะ และตามกฎหมายที่มีผลทาให้ส ามารถจดทะเบียนสมรสในเพศเดียวกันได้ สั งคม
ตะวันตกไม่มีการเหยียดเพศในเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศเพราะชาติตะวันตกให้ความสาคัญต่อ
ความสามารถของบุคคลเหล่านั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เพศทางเลือกสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
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ปกติและมีสิทธิตามกฎหมายเหมือนบุคคลทั่วไปทุกประการ ปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสถานศึกษา จาก
ประสบการณ์พูดคุยกับเพศทางเลือกต่างๆ ส่วนใหญ่แทบทุกคนต่างเผชิญการถูกล้อเลียน ถูกเยาะเย้ย
มาตั้งแต่ในวัยเด็กแทบทั้งสิ้น นอกจากเรื่องทัศนคติในเชิงลบต่ อ LGBT แล้ว เครื่องแบบนักเรียนก็
นับว่าเป็นปัญหาต่อเพศทางเลือกต่างๆ เนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้ต้องสวมใส่เครื่องแบบตรงกับ
เพศสภาพที่ถือกาเนิด ไม่หญิงก็ชาย ปัญหาอีกข้อต่อมาคือเรื่องห้องน้า ยกตัวอย่าง เด็กชายในชั้นเรียน
มัธยมต้นปีคนหนึ่งที่จิตใจเป็นหญิง และรู้ สึกอึดอัดในทุกครั้งที่เข้าห้องน้าชาย เพราะนอกจากรู้สึกว่า
ไม่ใช่สถานที่ของตนแล้ว บ่อยครั้งยังถูกกลั่นแกล้ง ถูกล้อเลียน ครั้นจะไปเข้าห้องน้าหญิงก็ทาไม่ได้ ซึ่ง
ปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ในสถานศึกษา วัยผู้ใหญ่ก็ยังเผชิญสถานการณ์คล้ายๆ กัน สุดท้ายจึงมีเพียงแต่ที่
บ้านเท่านั้น ที่พวกเขาสามารถเข้าห้องน้าได้อย่างสะดวกใจ เพศทางเลือกในสถานศึกษาอย่างมหา
วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พบปัญหาจะเป็นในเรื่องการแต่งกายที่ไม่ตรง
เพศสภาพ ซึ่งเป็นไปตามอิสระของผู้นั้น แต่บางรายวิชาหรือในบางสาขามีข้อจากัดของการแต่งกายที่
ต้องถูกระเบียบจึงเป็ นความลาบากใจอย่างหนึ่งและการกีดกันทางการมีส่ว นร่วมหรือแสดงความ
คิดเห็น ในด้านนี้แสดงให้เห็นในส่วนน้อยที่ไม่ยอมรับ เพราะสภาพของสังคมที่ค่อนข้างเป็นแถบชาน
เมือง จึงถือว่าอิทธิพลของเรื่องเพศเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง แต่อีกนัยจะไม่ทราบเลยว่า บุ คคลที่ไม่ได้
แสดงพฤติกรรมต่อเพศทางเลือกรู้สึกอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาของคนรักข้ามเพศในสังคมไทย
ที่ในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายอย่าง ทาให้บุคคลเหล่านั้นเลือกทางเลือกให้กับ
ชีวิตตนเอง เพศทางเลือกยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมเพราะการยอมรับในฐานะประชาชนคนหนึ่งยังอยู่ใน
วงแคบและเพศทางเลือกในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยเอง
ต้องการศึกษาปัจจัยและมุมมองของคนทั่วไปต่อเพศทางเลือกจากทัศนะของนักศึกษาระดั บปริญญา
ตรี จึ ง จั ด ท าวิ จั ย เรื่ อ งการยอมรั บ ทางสั ง คมของการเป็ นเพศทางเลื อ กของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
หวั ง ว่ า จะเป็ น มุ ม มองอี ก มุ ม ที่ ท าให้ เ ห็ น และเข้ า ใจเพสทางเลื อ กและยั ง เป็ น การสะท้ อ นมุ ม มอง
ภาพลักษณ์ของเพศทางเลือกอีกด้วย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
เพศทางเลือก หมายถึง บุคคลหนึ่งที่มีเพศไม่ตรงกับเพศสภาพตามใบเกิด
การยอมรับทางสังคม หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลหนึ่งที่มที ัศนคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีการยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกทีแ่ ตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และระดับการยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศทางเลือก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการยอมรับของการยอมรับทางสังคมของการเป็น
เพศทางเลือก
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกั น มี ก ารยอมรั บ ทางสั ง คมของเพศ
ทางเลือกแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 1.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีการยอมรับทางสั งคมของเพศทางเลื อก
แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีการยอมรับทางสังคมของ
เพศทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t= 0.06, p<0.5 ) เมื่อทดสอบสมมติฐานเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านครอบครัว (t= -0.12, p<0.5 ) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (t= 1.39, p<0.5 )ด้าน
ความรู้สึกและสภาพจิตใจ (t= 0.04, p<0.5 ) ด้านการศึกษา (t= -0.80, p<0.5 ) ด้านกฎหมาย (t= 0.06,
p<0.5 ) และด้านการประกอบอาชีพ (t= 1.68, p<0.5) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2 นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ต่างกันมีการยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือก
แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีการยอมรับทาง
สังคมของเพศทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F= 1.03, p<0.5 ) เมื่อทดสอบ
สมมติฐานเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม (F= 5.53, p<0.5 ) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
แต่ ด้ า นครอบครั ว (F= 3.46, p<0.5 ) ด้ านความรู้ สึ กและสภาพจิต ใจ (F= 2.06, p<0.5 ) ด้ า น
การศึ ก ษา (F= 0.84, p<0.5 ) ด้ า นกฎหมาย (F= 1.57, p<0.5 ) และด้ า นการประกอบอาชี พ
(F= 1.33, p<0.05 ) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3 นักศึกษาที่มีรสนิยมทางเพศต่างกันมีการยอมรับทางสังคมของเพศ
ทางเลือกแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีรสนิยมทางเพศต่างกัน มีการ
ยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F= 1.92, p<0.5 ) เมื่อ
ทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม (F= 4.87, p<0.5 ) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน แต่ด้านครอบครัว (F= 0.23, p<0.5 ) ด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจ (F= 0.31, p<0.5 )
ด้านการศึกษา (F= 1.34, p<0.5 ) ด้านกฎหมาย (F= 0.19, p<0.5 ) และด้านการประกอบอาชีพ (F=
0.19, p<0.5 ) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.4 นักศึกษาที่มีลักษณะครอบครัวต่างกันมีการยอมรับทางสังคมของเพศ
ทางเลือกแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีรสนิยมทางเพศต่างกัน มีการ
ยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F= 0.224, p<0.5 ) เมื่อ
ทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้า น พบว่า ด้านครอบครัว (F= 0.26, p<0.5 ) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
(F= 0.91, p<0.5 ) ด้านความรู้สึ กและสภาพจิตใจ (F= 2.08, p<0.5 ) ด้านการศึกษา (F= 0.41,
p<0.05 ) ด้านกฎหมาย (F= 0.5, p<0.5 ) และด้านการประกอบอาชีพ (F= 2.09, p<0.5 ) ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.5 นักศึกษาที่มีการรู้จักกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศต่างกันมี
การยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มี
ลักษณะการรู้จักกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศต่างกัน มีการยอมรับทางสังคมของเพศ
ทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F= 4.46, p<0.5 ) เมื่อทดสอบสมมติฐานเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม (F= 9.83, p<0.5 ) และด้านการศึกษา (F= 8.07, p<0.5 ) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน แต่ด้านครอบครัว (F= 2.34, p<0.5 ) ด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจ (F= 1.41,
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p<0.5 )ด้านกฎหมาย (F= 0.57, p<0.5 ) และด้านการประกอบอาชีพ (F= 1.41, p<0.5 ) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.6 นักศึกษาที่มีเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศต่างกันมีการยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า
นักศึกษาที่มีลักษณะมีเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศต่างกัน มีการ
ยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t= 0.8, p<0.5) เมื่อ
ทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครอบครัว (t= -0.40, p<0.5 ) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
(t= -0.70, p<0.5 ) ด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจ (t= 1.46, p<0.5 ) ด้านการศึกษา (t= 0.8, p<0.5 )
ด้านกฎหมาย (t= -0.67, p<0.5 ) และด้านการประกอบอาชีพ (t= 2.46, p<0.5 ) ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่กาลั งศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จากการ
เปิดตารางของ Krejcie & Morgan (1970) จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งสิ้น 313 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษา จานวน
1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ, ชั้นปีที่, รสนิยมทางเพศ, ลักษณะครอบครัว, การ
รู้จักกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ, มีเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศหรือไม่อย่างไร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศทางเลือก เป็นแบบ
มาตรวัดเชิงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ จานวน 24 ข้อ จาแนกตามองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านครอบครัว จานวน 5 ข้อ
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม จานวน 5 ข้อ
3. ด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจ จานวน 5 ข้อ
4. ด้านการศึกษา จานวน 3 ข้อ
5. ด้านกฎหมาย จานวน 3 ข้อ
6. ด้านการประกอบอาชีพ จานวน 3 ข้อ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1259

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศทางเลือก
ดร.นฤพนธ ดวงวิเศษ (2559) แนวคิดทฤษฎีเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” ความคิด
เรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ”เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ใชทาความเขาใจพฤติกรรม อัตลักษณ
และการปฏิบัติทางเพศของมนุษย์ซึ่งสิ่งเหล่ามีการถกเถียงกันมายาวนานในประวัติศาสตรเทาที่ผ่านมา
ความคิดเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” เป็นความคิดที่ต้ององการเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงตัวตน
หรือลักษณะทางเพศของมนุษย์ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานและกฎเกณฑของสังคม เชน
การแสดงอัตลักษณของคนรักเพศเดียวกันและคนจ้ามเพศ ทั้งนี้ การแสดงอัตลักษณทางเพศในแบบที่
ต่างไปจาก “ผู้ชาย”และ “ผู้หญิง” เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในหลายวัฒนธรรม นักมานุษยวิทยาได้ศึกษา
เรื่องราวของกลุ่มคนที่แสดงอัตลักษณแบบคนข้ามเพศ หรือ Transgender ทีผ่ ู้ชาย(ตามเพศสรีระ)จะ
แสดงบทบาทเป็นผู้หญิง เชน การศึกษาของ วิล รอสโค (1991) เรื่องอัตลักษณแบบ Berdache ใน
กลุ่มชนพื้นเมืองในอเมริกา และการศึกษาของ เซเรนา นันดา (1998) เรื่องอัตลักษณแบบ Hijra ใน
อินเดีย เป็นต้น การแสดงอัตลักษณเหลานี้สะท้อนให้เห็นวามนุษย์มีความหลากหลายในการแสดงออก
ทางเพศ ซึ่งสืบเนื่องมาจากวิธีคิดและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันดังนั้น การทาความเขาใจ
“ความหลากหลายทางเพศ” จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะ จะชวยทาใหเขาใจถึงค่านิยม ความเชื่อ
โลกทัศนและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ หล่อหลอมใหมนุษย์แสดงอัตลักษณทางเพศอย่างไรก็ตาม
“ความหลากหลายทางเพศ” ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงในเชิงแนวคิดทฤษฎีจากสกุลความคิด
ต่างๆ ในสังคมตะวันตก ซึ่งแบงออกเป็นสองขั้วใหญ่ๆ สองขั้ว ระหว่างขั้วที่เชื่อในระบบสองเพศ หรือ
ความเป็น เพศตามธรรมชาติที่มีเพียงเพศชายและเพศหญิงเทานั้น และจะปฏิเสธหรือ ตาหนิ การ
แสดงอัตลักษณ/พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศตามธรรมชาติ กับขั้วที่เชื่อวามนุษย์สามารถแสดง
พฤติกรรม อารมณความรู สึกและอัตลักษณทางเพศได้หลากหลายโดยไม่จาเป็นต้องผูกติดอยู่กับเพศ
ตามธรรมชาติหรือเพศสรีระแต่อย่างใค บทความเรื่องนี้จึงเป็นความพยายามที่สนับสนุนใหทุกคนมอง
เรื่อง “เพศ” (การแสดงพฤติกรรมอารมณ และอัตลักษณ) แบบเปิดใจกว้าง โดยทาความเขาใจจาก
แนวคิดทฤษฎี ต่างๆ เพื่อที่จะทาใหเห็นวา “ความหลากหลายทางเพศ” เป็นเรื่อง “ปกติ” ที่ทาให
มนุษย์สามารถแสดงอารมณความปรารถนาต่างๆ ได้ตามที่เขาคิดวามีคุณคาสาหรับการดารงชีวิตอยู
ในสังคม
รวมพล สายอรุ ณ (2539) แนวคิ ด ทฤษฎี เ รื่ อ ง ภาพลั ก ษณ์ เ กย์ ใ นสายตานั ก ศึ ก ษา
ภาพลักษณ์ของเกย์ในสายตาของนักศึกษา คือ กลุ่มผู้ชายที่เบี่ยงเบนไปจากผู้ชายปกติ แต่ในทางสังคม
วิทยา กลับมองว่าการเบี่ยงเบนไม่ได้มีความแน่นอนซึ่งไม่สามารถอธิบายหรือแยกแยะได้ชัดเจน ซึ่ง
เรียกว่า เชิงสัมพันธ์ (Relation View of Deviance) คือการมองการเบี่ยงเบนกับความสัมพันธ์ทาง
สังคมของกลุ่มรักร่วมเพศเหล่านั้น นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าผู้ชายที่เป็นเกย์คือผู้ชายที่มี
ลักษณะการแสดงออกเป็นผู้ชาย แต่ใช้บทบาททางเพศเป็นตัวกาหนดและลักษณะของการเป็นรักร่วม
เพศซึ่งบทบาททางเพศเป็นลักษณะพื้นฐานของชายและหญิงที่สามารถทาให้สังคมสามารถแบ่งความ
เป็นชายและหญิงได้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของเพศที่สาม
พบว่า เพศที่สามไม่สามารถจะแยกแยะได้จากการแสดงออกทางกายภาพ หรือพฤติกรรมทาให้ไม่มี
ลักษณะบ่งชี้หรือสัญลักษณ์ใดที่จะบอกว่าเป็นกลุ่มรักร่วมเพศได้ เพราะเพศที่สามอาจจะเป็นเพศหญิง
หรือเพศชายที่มีรสนิยมทางเพศกับเพศเดียวกัน อย่างไรก็ดีในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพศที่สามที่มี

1260

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลักษณะทางเพศเป็นเพศชายเท่านั้น โดยอาศัยความคิดเห็นหรือประสบการณ์ตรงจากผู้ให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเพศที่สาม
พิมลพรรณ อิศรภักดี. (2554). แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลาย
ทางเพศในสังคมไทย ทัศนคติเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับปัจจัยด้านประชากร
และสังคม คือ เพศ รุ่นวัย สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา ระดับความเคร่งศาสนา ภาคและ
เขตที่พักอาศัย รวมทั้งปีที่ทาการสารวจ (ผลการศึกษา แสดงไว้ในภาคผนวก) สาหรับการวิเคราะห์
ถดถอยด้วย มัลติโนเมียล โลจิสติค (Multinomial logistic regression) ซึ่งแสดงอยู่ในตาราง 4 นั้น
ไม่ได้นาการเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ตอบเฉยๆ/ไม่มีความเห็นกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมาแสดง เนื่องจากไม่
สามารถแยกได้ว่าเป็นผู้ที่รู้สึกกลางๆ หรือไม่แสดงความเห็น ผลการศึกษายืนยันว่าปัจจัยทั้งหมดมีผล
ต่อความแตกต่างของทัศนคติของตัว อย่างที่ศึกษาและสามารถแสดงอิทธิพลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การ
วิเคราะห์ถดถอยด้วย มัลติโนเมียล โลจิสติค พบว่า รุ่นวัยต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับความ
หลากหลายทางเพศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ กลุ่มอายุน้อย ได้แก่วัยรุ่น หนุ่มสาว (Gen Y)
และวัยทางาน (Gen X) มีโอกาสยอมรับความหลากหลายทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่ากลุ่ม
อายุมากสุด คือ Silent Gen ถึง 4 และ 3 เท่า ตามลาดับ และ กลุ่มที่กาลังจะเป็นผู้สูงอายุ (Baby
Boomer) มีโอกาสยอมรับความหลากหลาย ทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่ ากลุ่ม Silent Gen
เกือบ 1 เท่า สาหรับลักษณะทางประชากรและสังคมอื่นๆ ที่มีผลต่อการยอมรับความหลากหลายทาง
เพศ ได้แก่ เพศ คือ เพศชายมีโอกาสยอมรับคนข้ามเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับต่ากว่าเพศหญิงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อาจเป็น เพราะผู้ชายที่ทาตัวเป็นหญิงถูกมองว่าไม่ใช่ชายแท้ ผู้หญิงที่ทาตัวเป็นชาย
ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นชายจริง ผู้ชาย จึงไม่ยอมรับความเป็นชายนั้น แต่ผู้หญิงอาจเข้ากันได้ดีกับผู้ที่
ทาตัวข้ามเพศเพราะไม่ได้มองว่าเป็นผู้ชายทาตัว เป็นหญิงก็ไม่ใช่เพศชายจริง ๆ และผู้หญิงที่ทาตัว
เป็นชายก็ยังคงเป็นผู้หญิง ในการทบทวนงานศึกษาในอดีตพบว่า ผู้หญิงมีอคติต่อคนรักเพศเดียวกัน
น้อยกว่าผู้ชาย (Horn, 2006) แต่การศึกษาครั้งนี้การยอมรับคนรักเพศเดียวกัน นั้นไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ผู้ที่ยังโสด มีการศึกษาสูงกว่า มีโอกาสที่จะยอมรับความหลากหลายทาง
เพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับ สูงกว่า ผู้ที่แต่งงานแล้ว มีการศึกษาน้อยกว่า ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและ
คริสต์มีโอกาสที่จะยอมรับความหลากหลาย ทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่าผู้นับถือศาสนา
อิสลาม ต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 53 54 สาหรับภาคที่อยู่อาศัยซึ่ง
อาจบ่ งบอกถึ งวั ฒ นธรรมประเพณี พบว่ า ผู้ ที่ อ าศัย อยู่ ใ นแต่ ล ะภาคมี โ อกาสที่ จะ ยอมรับ ความ
หลากหลายทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่าผู้ที่อาศัยในภาคใต้ นอกจากนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ใน เขต
เมืองมีโอกาสที่จะยอมรับความหลากหลายทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ ในเขต
ชนบท
จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก (2556) แนวคิดทฤษฎีเรื่อง การปรับตัวและการต่อรองตามเพศสภาพ
ในบทบาทของความเป็ นครู กระแสของการเปลี่ ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผ ลต่อระบบ
การศึกษาของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจานวนมากผ่านทางสื่อ
ต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ท
รวมถึง โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเหล่ านั้นมีทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน ซึ่งนักเรียน
สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในเชิงต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยี รวมถึงทางด้านสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่กระนั้นก็ยังมีข้อมูลในอีกหลายส่วน
ที่เปรียบเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากนามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
หรือมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถคอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ข้อมูลนั้น หากนักเรียนรับข้อมูลข่าวสาร
เหล่านั้นโดยลาพังหรือขาดคาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมอาจนาไปสู่การมีพฤติกรรม การแสดงออก
รวมไปถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความเชื่อที่ผิด หรือไม่เหมาะสมตามมา และยังรวมถึงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจตามมา ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งเป็นผลจากการ
บริ โ ภคสื่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (วิ ม ลรั ต น์ วั น เพ็ ญ อ้ า งถึ ง ใน ฉั ต ร์ ชั ย นกดี , 2558) การแนะแนวเป็ น
กระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้
รู้จั กตนเอง รู้ จักผู้อื่น รู้จั กสิ่ งแวดล้ อม สามารถเลื อกและตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผ ลที่เหมาะสม ต้อง
แสวงหาความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศแบบสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย (กรมสามัญ
ศึกษา,2540) นอกเหนือไปจากการรู้จักและการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น พัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเต็มศักยภาพของตน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขแล้ว ยังรวมไปถึงการเข้าใจสิ่ง
รอบตั ว อย่ า งถูกต้ อง ซึ่ งความรู้ ความเข้าใจสิ่ งต่า งๆที่ถู กต้องนี้เองเป็นส่ ว นช่ว ยในการพัฒ นาให้
นั ก เรี ย นสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ดั ง นั้ น ในการจะเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะพฤติกรรมและแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ
การสารวจข้อมูลความสนใจของนักเรียนเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อที่จะได้ทราบถึงหัวข้อหรือข้อมูลต่างๆที่
นักเรียนกาลังให้ความสนใจในแต่ละช่วงวัย รวมไปถึงสิ่งที่นักเรียนเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจ หรือเกิด
ความเข้าใจที่ผิด เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สามารถจัดบริการแนะแนวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และยังช่วยให้ผู้เรียนแก้ไขสิ่งที่เข้าใจผิด หรือเกิดความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถู กต้อง รวมถึงการนา
ความรู้ต่างๆไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสม ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาแนะแนวระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จึงได้ดาเนินการสารวจข้อมูลความต้องการ
ทางด้านงานบริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน เพื่อสารวจข้อมูลความต้องการงานบริการแนะแนวด้านต่างๆ
ของนักเรี ยน เพื่อเป็น ข้อมูล ในการจัดงานบริการแนะแนวให้ส อดคล้ องกับความสนใจ และความ
ต้ อ งการของนั ก เรี ย น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานแนะแนวในระดั บ ประถมศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2551) ผลของการยอมรับของครอบครัวต่อภาวะ
สุขภาพจิตของบุตรชายวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมข้ามเพศ
1. แนวคิดและความหมายของสุขภาพจิตของวัยรุ่นสุขภาพจิตในแง่ของพยาบาลศาสตร์
เป็นความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลภายในและภายนอกได้รับการตอบสนองที่เป็นจริง
จากปัจจัยทางชีวภาพ จิตใจและสังคม ทาให้ปรับตัวได้ ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และรักษาสมดุลระหว่าง
อารมณ์กับการกระทาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีนั้นคือ
ผู้ซึ่งจะสามารถปรั บปรุงตนเองให้ มีสภาพที่ปราศจากความคับข้องใจ ปราศจากพยาธิส ภาพหรือ
อาการต่ า ง ๆ ใช้ ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งเหมาะสม มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ ในสั ง คม
(Burgess, 1990)
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สุขภาพจิตย่อมมีความหมายกว้างขวางกว่าจิตเวชศาสตร์ เพราะงานด้านสุขภาพจิตรวมถึงประชากรที่
มิได้เจ็บป่วยจนถึงบุคคลที่เจ็บป่วย หรือเคยเจ็บป่วยมีโรคทางจิตใจ และในระบบวิถีชีวิตปกติในสังคม
ทั่วไปนั้น ก็มีการเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างบุคคลปกติที่อาจเกิดปัญหาและบุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตใจ
ซึ่งอาจหายดีกลับเป็นคนปกติ ส่วนในสภาวะที่มีสุขภาพจิตดีแล้วการปฏิบัติงานทางสุขภาพจิตก็ต้อง
ทาการส่งเสริมให้อยู่ในสุขภาพจิตที่ดีนั้นอย่างต่อเนื่อง สุขภาพจิต หมายถึง ภาวะปกติสุขของบุคคลที่
มีความเข้าใจในศักยภาพต่าง ๆ ของตนเอง สามารถจัดการกับปัญหาความเครียดโดยทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม ประกอบกิจการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ซึ่งเป็นคา
นิยามที่ให้กรอบความคิดที่กว้างจึงจาเป็นต้องอาศัยคานิยามและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวิจัยครั้งนี้มี
ตัวชี้วัดได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความเข้มแข็งทางใจ และภาวะซึมเศร้า ซึ่งปัญหาหลายอย่าง
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อาจแก้ไขได้ยากแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ คือ การช่วยกัน
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีความเข้ มแข็งทางใจในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจากรายงานการวิจัยจานวนมากพบว่า ความเข้มแข็งทางใจ สามารถป้องกันปัญหาต่าง ๆ
ของเยาวชนได้ แ ละสามารถสร้างขึ้นได้ในตัวเด็กทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีต้นทุนชีวิตมากน้อยเพียงใด
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2551)
2. แนวคิดและความหมายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)มีผู้ให้ความหมาย
ของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไว้ดังต่อไปนี้ Rosenberg (1965) กล่าวว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
หมายถึง ความรู้สึ กนึ กคิดหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับความรู้สึ กรั กตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง การยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สรุปผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การยอมรับในพฤติกรรมข้ามเพศของบุตรวัยรุ่น จากบิดา มารดาและครอบครัว จึงเป็นส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต และความสุขของบุตรวัยรุ่นในอนาคต ความผูกพันของบิดา มารดากับบุตร
วัยรุ่นนั้นมีอิทธิพลมหาศาล มากกว่าที่เราคิด โดยเฉพาะผลกระทบต่อความรู้สึกที่มีต่อกันบางครั้งบุตร
วัยรุ่นไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองตนว่าเป็นอย่างไร แต่จะสนใจและให้ความสาคัญกับความรู้สึกของพ่อ
แม่มากกว่า ว่าจะยอมรับความต้องการของลูกได้หรือไม่ ในกรณีที่พ่ อแม่ไม่ยอมรับ แต่วัยรุ่นสามารถ
จัดการกับความรู้สึกของตนต่อการไม่ยอมรับของพ่อแม่ได้ เขาก็จะข้ามพ้นช่วงสาคัญของชีวิตไปได้ ไม่
เข้าสู่พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบที่เลวร้าย แต่เมื่อใดที่วัยรุ่นไม่สามารถข้ามพ้นสภาวะดังกล่าวได้ ผลที่
ตามมาอาจรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงดังข้อค้น พบจากงานวิจัยข้างต้น ดังนั้น การให้ความรัก ความอบอุ่น
ทาความเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นอยู่ และยอมรับในตัวตนที่ลูกเป็นของพ่อแม่ จึงเป็นสิ่งส าคัญมากสิ่ ง
สาคัญประการแรกที่พ่อแม่ควรเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับก็คือ รสนิยมทางเพศที่ผิดไปจากบรรทัด
ฐานดั้งเดิม หรือผิดไปจากความคิดความเชื่อกระแสหลั กของสั งคมนั้น ไม่ใช่ความผิดปกติทั้งทาง
ร่างกาย หรือจิตใจ แต่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่วัยรุ่นเป็นอยู่ ซึ่งหากพ่อแม่หรือครอบครัวเข้าใจในความ
หลากหลายนี้ ก็จะทาให้ยอมรับในรสนิยมทางเพศของลูกและสามารถช่วยเหลือลูกได้ ไม่ว่าพฤติกรรม
ข้ามเพศ จะมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตัวของผู้ใด ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เช่นเดียวกับ การมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีห รือการที่มีตาบอดสี หรือไม่ใช่โ รคติดต่อซึ่งสามารถ
ป้องกันหรือรักษาได้ การที่บิดามารดา คอยห้ามไม่ให้บุตรติดต่อกับเพื่อนซึ่งคิดว่านาปัญหามาให้ หรือ
แพทย์ที่ให้คาแนะนาว่าควรติดต่อกับเพื่อนเพศตรงข้าม โดยมีความเชื่อว่า พฤติกรรมข้ามเพศมีสาเหตุ
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จากการหยุดยั้งของพัฒนาการนั้น เป็นสิ่งไม่ถูกต้องเท่ากับเป็นการหลอกตัวเอง และเป็นผลร้ายต่อเด็ก
โดยเด็กไม่ส ามารถใช้ชีวิตตามความเป็นจริง ถ้าบิดามารดาเข้าใจปัญหาดังกล่ าว และรู้ว่าบุตรมี
พฤติกรรมข้ามเพศ แต่มีการปรับตัวดี ย่อมเป็นการดีกว่าการที่บุตรดูเป็นคนปกติในสายตาคนภายนอก
แต่ในใจแล้วมีแต่ความรู้สึกวิตกกังวลและรู้สึกผิดการแสวงหาความช่วยเหลือตามลาพัง หรือ ร่วมมือ
กันจากแพทย์หรือผู้ที่มีความชานาญในการให้ คาปรึกษาทางด้านนี้ ปัจจุบันจิตแพทย์มีความคิดว่า
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีพฤติกรรมข้ามเพศ แต่อยู่ที่ท่าทีของสังคมซึ่งต่อต้าน และไม่เป็นมิตร และจะให้
คาแนะนาบิดา มารดาให้ยอมรับในพฤติกรรมของบุตรซึ่งจะเสริมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น
พร้อมกันนี้บุตรก็จะเกิดความมั่นใจที่จะก้าวไปสู่โลกภายนอก และมีการดาเนินชีวิตทีดีต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่ างส่ ว นใหญ่เป็น เพศหญิง มีจานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ชั้นปีที่ 2
จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 สนใจเพศตรงข้าม จานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 บิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน มีจานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 90.7 รู้จักกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศผ่านสื่อ มีจานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 ไม่มีบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ มี
จานวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1
2. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ การยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศทางเลือก
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านครอบครัว อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 ด้านสังคมและวัฒนธรรม อยู่ใ นระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ด้านความรู้สึกและ
สภาพจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ด้านการ
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17
สรุปผลสมมติฐาน
จากข้อมู ล พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีระดับ การยอมรับทางสั งคมของการเป็นเพศทางเลื อ ก
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.45 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ด้าน
ครอบครัว อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ด้านสังคม
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ด้าน
ความรู้สึกและสภาพจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 ด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74 ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.89 ด้านการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ดร.นฤพนธ ดวงวิเศษ (2559)
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สรุปผลการอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการยอมรับทางสังคมของการเป็นเพศทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านครอบครัว อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ด้านการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 การยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกนั้น อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน ซึ่งอธิบายได้ถึงสภาพสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลว่ามีความรู้สึกต่อเพศ
ทางเลือกไม่ได้อยู่ในแง่ลบหรือมีทัศนคติในทางไม่ดี ด้านครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับสูง ด้านความรู้สึกและสภาพจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านการประกอบอาชีพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า ครอบครัวและสังคมมีการยอมรับเพศทางเลือกเป็นเรื่องทั่วไปที่มีการ
ยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากในสั งคมปัจจุบันมีเพศมากกว่าสองเพศจากเดิมที่
มีเพียงหญิงชายและทั่วโลกในส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติในประเทศไทยก็รับเอา
อิทธิพลทางความคิดในเรื่องเพศเข้ามาเช่นกัน ส่ วนในเรื่องของความรู้สึกและจิตใจเป็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความรู้สึกที่มีต่อเพศทางเลือกรายบุคคลเสียมากกว่าด้านการศึกษาก็ให้การยอมรับ
ในทางที่ถือว่าเป็น บุ คคลหนึ่ งที่พึ่งได้รับการศึกษาหรือสิ ทธิประโยชน์อื่นเท่าเทียมกับบุคคลทั่ว ไป
ไม่ได้มีข้อด้อยหรือความผิดปกติในด้านใด ด้านกฎหมาย ถือว่าเพศทางเลือกเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่มี
สิทธิตามกฎหมาย มีความเท่าเทียมและมีบทบาททางสังคมโดยอยู่ภายใต้ของกฎระเบียบที่สังคม
ยึดถือและปฏิบัติตาม แต่อาจจะมีบางกรณีที่ ไม่ได้รองรับโดยทั้งหมด เช่น การจดทะเบียนสมรสของ
เพศทางเลือกหรือในเพศเดียวกันนั้ น ยังไม่สามารถทาได้ในประเทศไทยแต่มีการจัดงานแต่งงานตาม
ประเพณีได้ การประกอบอาชีพในอาชีพทั่วไปสามารถกระทาด้วยความสนใจและด้วยความสามารถ
จะมีเพียงวิช าชีพเฉพาะเท่านั้ นที่มีข้อแม้ว่าจะต้องตรงกับเพศสภาพหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ร่างกาย จิตใจจากเพศกาเนิด แต่ก็ไม่ได้กีดกั้นที่จะร่วนงานหรือทาความรู้จักกับเพศทางเลือกจะเห็น
ได้ว่าจากการศึกษาวิจัย เพศทางเลือกสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับ
คนทั่วไปได้รับการยอมรับในทุก ๆ ด้านแต่อาจจะมีข้อยกเว้นเพียงบางกรณีเท่านั้น สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ พิมลพรรณ อิศรภักดี (2554)
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกที่เ ลือกเก็บ
ข้อมูลเพียงกลุ่มของบุคคลเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งความคิดเห็นอาจจะไม่ได้ยืนยันข้อสรุปโดยทั้งหมดของ
การยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือก จึงควรมีการศึกษาในพื้นที่หรือกลุ่มของบุคคลที่กว้างขึ้น
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2. การศึกษาวิจัยการยอมรับทางสังคมของเพศทางเลือกในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาใน
เชิงลึกเพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิงลึกและข้อมูลที่มีคุณภาพและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนาไปใช
ประโยชน์ในการศึกษาให้ลึกถึงเหตุและผลของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยยังเข้าไม่ถึง
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การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเพณีสานสัมพันธ์
สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง
THE STUDY OF COMMUNITY HISTORY TO CREATE LOCAL IDENTITY IN THE CASE
STUDY OF TWO RELIGIOUS TRADITIONS TAMOT COMMUNITY TAMOT
SUBDISTRICT MUNICIPALITY PHATTHALUNG PROVINCE
ลักขณา มีงาม1 และรัฐชาติ ทัศนัย2
Lakkana Mee-ngam1, and Rattachart Thatsanai2
1,2

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา
ประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน และบริบทในพื้นที่ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด
จังหวัดพัทลุง 2. เพื่อศึกษาความสาคัญและรูปแบบการจัดงานตลอดจนประวัติของประเพณีสาน
สัมพัน ธ์สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ท้องถิ่นและศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนของชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์
ในการบรรยายเนื้อหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยกาหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภท
เอกสาร และการเก็ บ ข้ อมู ล ประเภทบุ คคล มี เ ครื่อ งมือ ในการวิจั ย คือ แบบสั ม ภาษณ์ โดยมี ก ลุ่ ม
ประชากรจานวน 15 คน
ผลการวิจั ยพบว่า 1. ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขาแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นชุมชนทางการเกษตรกึ่งชนบทกึ่งเมือง
มีค วามเรี ย บง่า ย รั ก และสามั คคี กั น การด าเนิ นชี วิ ตแบบเรี ย บง่ า ยของคนในชุ มชนทาให้ มี ก าร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตแบบสังคมเครือญาติจึง ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
2. ประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนาเป็นประเพณีหนึ่งของชุมชนตะโหมดที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบ
ทอดปฏิบัติต่อกันมาโดยประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนาจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี เป็น
การทาบุญร่วมกันระหว่างคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพ
บุรุษทั้งสองฝ่าย โดยรูปแบบการจัดงานจะเริ่มทาพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.
3. การสร้างอัตลักษณ์ของประเพณีสองศาสนาได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อ ที่ทุกคนเชื่อว่าเรามี
บรรพบุรุษคนเดียวกันโดยมีการถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าของปู่ย่าตายาย เล่าต่อ ๆ กันมาว่าเรามีต้น
กาเนิดคนเดียวเดียวกัน ดังนั้นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์จึงเริ่มจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องที่มี
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สายสัมพันธ์กันทางสายเลือดกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การที่ชุมชนตะโหมดมีกิจกรรมประเพณีในหนึ่งปีมี
เพีย งหนึ่ งนั้ นจึ งมีความชัดเจนในตัว เองผ่ านกระบวนการทาง รวมญาติ ที่เปรียบเสมือนบอกเล่ า
เรื่ อ งราวทางวั ฒ นธรรมให้ ลู ก หลานที่จ ะต้ องแสดงความกตั ญ ญูต่ อ บรรพบุ รุ ษ สิ่ ง เหล่ า นี้ถื อ เป็ น
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางความเชื่อและประเพณีที่ถูกซึมซับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ ง โดย
การสร้างอัตลักษณ์จะเกิดจากการรวมญาติ ร่วมกันทาบุญ และสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังในลักษณะรุ่น
ต่อรุ่นผ่านพิธีกรรม.
คาสาคัญ
อัตลักษณ์ การสร้างอัตลักษณ์ ประเพณีสองศาสนา
ABSTRACT
Research A study of community history to create local identity in the case of
two religious traditions, Tamot community, Tamot Sub- district Phatthalung Province
Intended to 1. To study the general condition of the community And context in the
Tamot community area Tamot Subdistrict Municipality Phatthalung Province 2. To study
the importance and style of the event, as well as the history of the relationship between
the two religions, Tamot community, Tamot district Phatthalung Province 3. To create
local identity and study the community history of Tamot community Tamot Subdistrict
Municipality Phatthalung Province.
This research is a qualitative research by using descriptive analysis to describe the
content from data collection using In-depth Interview method By defining the procedure
for collecting data into 2 types: collecting data, document type And collecting personal
data There are research tools: interview form With a population of 15 people.
The research found that 1. Tamot community is an old community with a
history since the Ayutthaya period. Is a community that is located on the foothills of
the mountainous mountains, a semi-rural agricultural community with simplicity, love
and harmony The simple lifestyle of the people in the community makes each other
generous. Living in a kind of social life, making it possible to live together in peace
2. The relationship between the two religions is a tradition of the Tamot community
that has existed since the ancestors inherited from each other. Traditionally, the
relationship between the two religions held on April 15 of each year is a merit-making
among Buddhists. And Islam To devote charity to both ancestors The event will start
the religious ritual from 09.00 - 11.30 hrs 3. The creation of the identity of two religions
is influenced by faith. That everyone believes that we have the same ancestor, which
is transmitted through the narrative of the grandparents telling each other that we
have the same origin Therefore, the process of creating an identity starts from the
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family, relatives who have a bloodline relationship with those who have passed away.
The Tamot community has a tradition of activities in one year, so there is only one
that is self- evident through the process of combining relatives that tell the cultural
story to the children that must show gratitude to their ancestors These things are
considered as the process of creating identity through beliefs and traditions that are
absorbed from one generation to another. By creating an identity, it is caused by a
combination of relatives, merit making and inheritance to the next generation in the
generation, through generations.
Keywords:
Identities, Identity Creation , Two Religious Traditions
ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทย ณ ปัจจุบันได้เกิดความขัดแย้งขึ้นมากมายและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็นความขัดแย้งทางด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้านการศึกษา แต่ที่เห็ นได้ชัดที่สุดคือการแตกแยก
ทางด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือการเมืองระดับท้องถิ่น มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
ตามขั้วการเมืองที่ตนเองสนับสนุน ซึ่งเกิดจากการยอมรับหรือสนับสนุนนักการเมืองที่แตกต่างกัน
และแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายที่ชัดเจน ซึ่งไม่ยอมรับความคิดเห็นและไม่เชื่อมั่น ในนโยบายของฝ่าย
ตรงข้า ม พยายามแข่ งขั น กั น ทุ กวิถี ทางเพื่อ ที่จ ะให้ ฝ่ ายของตนเองมี เสี ยงข้า งมาก โดยไม่ มองถึ ง
ผลประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับ โดยตรง ถ้าพูดถึงประเด็นความรุนแรงที่เราสามารถมองเห็ นได้
ชัดเจนมากที่สุด คือ เหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการวางระเบิดตามจุด
ต่าง ๆ เพื่อก่อ ความไม่ ส งบให้ กับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้ นที่ ซึ่งเหตุผ ลหลั ก ๆ มาจากเชื้อ ชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุท ธ กลายเป็ น ว่าได้เกิ ดความแตกแยกขึ้น ภายในชุ มชน ซึ่งเป็นการยากที่ จะสร้างความ
ปรองดอง ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยความแตกต่างที่ว่ าได้แก่ ความแตกต่างทางด้านวิถี
การดารงชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา (คนในพื้นที่มีการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน)
ความแตกต่างทางชาติพันธ์ รวมถึงประวัติศาสตร์ชุมชน โดยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของกันและกัน
แต่ยังมีอีกหนึ่งชุมชนที่อาศัยอยู่บนความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม
วิธีการดารงชีวิต ประเพณีต่าง ๆ แต่คนในชุนชนยังอาศัยอยู่ร่วมกันได้ประชาชนมีการเคารพซึ่งกัน
และกัน ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมประเพณีที่ต่างกันแต่คนในชุมชนสามารถนามาบูรณาการให้สอดคล้องกัน
กลายเป็นวัฒนธรรมอันเดียว โดยที่ไม่ผิดหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือ ชุมชนที่กล่าวถึงข้างต้น
คือ ชุมชนตะโหมด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ ชุมชนวิถีสองศาสนา ตั้งอยู่ที่ตาบลตะโหมด อาเภอตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งชุมชนนี้ มีประชาชนที่นับถือทั้งศาสนาอิส ลามและศาสนาพุทธในจานวนที่
ใกล้เคียงกัน โดยสังคมไทยพุทธ-มุสลิมในชุมชนตะโหมดเป็นสังคมแบบเครือญาติ ร้อยละ 99 ของ
ครัวเรือนในชุมชนเป็นเครือญาติ กันทั้งหมดเนื่องจากชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม จะแต่งงานกัน
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ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการห้ามหรือกีดกันระหว่างญาติทั้งสองฝ่าย ให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
ของหนุ่มสาว และให้เป็นสิทธิของผู้แต่งว่าจะเลือกนับถือศาสนาใด (แต่ส่วนใหญ่หลังจากแต่งงานแล้ว
จะนับถือศาสนาอิสลาม) ความเป็นเครือญาติทาให้สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล
ครัวเรือน และหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานหรือประเพณีใดก็ตาม เช่น เมื่อชาวมุสลิมมีงานที่บ้าน หรื อ
งานส่วนรวมของชาวมุสลิม พระในวัดก็จะนาชาวบ้านไทยพุทธไปช่วยเหลือ โดยการนาข้าวสาร พืชผัก
แรงงาน และเงินทองไปช่วยเหลือ เช่นเดียวกันเวลาชาวไทยพุทธมีงาน เช่น งานบุญ งานวัด ทอดผ้าป่า
ทอดกฐิน ชาวไทยมุสลิมก็จะมาช่วยเหลือทั้ง สิ่งของ แรงงานและเงินทองและปัจจุบันก็ยังมีลักษณะ
เช่นนี้อย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่น กรณีงานส่วนตัวก็เช่นกัน ไม่มีการถื อว่าเป็นงานของคนพุทธหรือ
มุสลิมจะช่วยเหลือกันมาตลอด เช่น งานแต่ง งานศพ งานบวช ก็จะช่วยเหลือระหว่างกัน เท่าที่ไม่เป็น
ข้อห้ ามตามหลั กศาสนา ดังนั้ น ลั กษณะความเป็น เครือญาติระหว่างชาวไทยพุทธ-มุส ลิ ม ถือเป็ น
ลักษณะเด่นของชุมชนตะโหมดที่หาได้ยากจากที่อื่น จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนตะ
โหมด ทาให้ทราบว่าชุมชนสองศาสนามีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ ซึ่งประเพณีที่ยังคงความเหนียวแน่นระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิ สลามไว้ด้วยกัน คือ
“ประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนา”
ประเพณีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีช่วงเดือนเมษายน เป็นประเพณีที่จัด
ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลและราลึกถึงบรรพบุรุษของทั้งสองศาสนา โดยมีผู้นาทั้งสองศาสนาเป็นคนทาพิธี
จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ เนื่องจากผู้วิจัยเป็นคนในพื้นที่จึงต้องการทราบว่าจะ
มีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนาให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้ และดารง
ประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนาให้ยังคงสืบทอดส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง โดยการวิจัยครั้งนี้จะทาให้
ทราบถึงสภาพทั่วไปและบริบทในการดารงชีวิตของคนในชุมชน และทาให้ทราบถึงวิธีการที่จะทาให้
ประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาได้ ผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาในครั้งนี้
จะเกิดประโยชน์ สู งสุ ดต่อชุมชนตะโหมดและชุมชนบริ เวณใกล้ เ คียง ของต าบลตะโหมด อาเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากประวัติศาสตร์ชุมชนของชุมชนตะโหมดมีวิธีการดาเนินการ
อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาสภาพทั่ ว ไปของชุมชน และบริบทในพื้นที่ชุ มชนตะโหมด เทศบาลตาบล
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อศึกษาความสาคัญและรูปแบบการจัดงานตลอดจนประวัติของประเพณีสานสัมพันธ์
สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนของชุมชนตะโหมด เทศบาล
ตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ในการ
บรรยายเนื้อหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) เพื่อศึกษา
ข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชนตะโหมด โดยเฉพาะประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนานามาวิเคราะห์
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
โดยมีวิธีการดาเนินการดังนี้ 1. การเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ ตารา เอกสาร งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลลักษณะเบื้องต้น
ของชุม ชนตะโหมด ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร ช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม –
กัน ยายน 2561 2. การเก็บ ข้ อมู ล ประเภทบุค คล โดยเลื อ กผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล แบบเจาะจง (purposive
sampling) จานวนทั้งหมด 15 คน ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีสานสัมพันธ์
สองศาสนา, กลุ่ มผู้ น าชุมชน/ปราชญ์ช าวบ้ าน, กลุ่ มประชาชนที่ นับถือศาสนาอิ ส ลาม และกลุ่ ม
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ 3. ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)
ที่ประกอบด้วย ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ และประเด็นคาถามที่มุ้งเน้นการหาคาตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจึงนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกและ
ทาการวิเคราะห์ โดยอาศัยการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัย
1. สภาพทั่วไปของชุมชน และบริบทในพื้นที่ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขาแนวเทือกเขาบรรทัด ซึง่ ที่ตั้งของชุมชน
เป็นที่ราบเหมาะแก่การทานาข้าว โดยรอบ ๆ บริเวณชุมชนมีพื้นที่ทุ่งนาล้อมรอบ มีภูเขา และเป็น
แหล่งต้นน้าจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติที่ถือ
ว่าเป็นจุดเด่นที่ ๆ อื่นหาได้ยาก จนยุคปัจจุบันนี้ชุมชนตะโหมดได้เอาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เช่น ป่าไม้ สายน้า พื้นที่ทากินที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นต้นน้า
ที่สะอาดและบริสุทธิ์จนชุมชนตะโหมดได้ให้คาขวัญของตนเองว่า “แดนน้าตกดื่นดาษ ธรรมชาติ
เขียวขจี ประเพณีสองศาสนา ยางพาราแผ่นสวย ร่ารวยไม้ผล ผู้คนใจดี บารมีพ่อท่านช่วย ไปได้สวย
กลุ่มทานา มีสภาของชุมชน” ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าสาคัญในชุมชนที่ใช้ในการเพาะปลูก และชุมชนตะ
โหมดเป็นพื้นที่ ๆ มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยมีช่วงกลางวันยาวกว่ากลางคืนในช่วงฤดูร้อน
มีอุณหภูมิตลอดปีค่อนข้างสม่าเสมอและสามารถแบ่งฤดูกาลได้เพียง 2 ฤดูใหญ่ ๆเท่านั้นคือ
1) ฤดูฝน คือช่วงที่ได้รับลมมรสุมระวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - เดือนมกราคม เป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน
2) ฤดูร้อน หรือ ฤดูมรสุมระวันออกเฉียงใต้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน เป็น
เวลา3 เดือน เดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดของทุกปี
จากการลงพื้นที่ ยังทาให้เห็นอีกว่า ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนทางการเกษตรกึ่งชนบทกึ่ง
เมืองมีความเรียบง่าย มีความรักและสามัคคีกัน โดยการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความเรียบง่าย
มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยคนในชุมชนใช้ชีวิตแบบสังคมเครือญาติ เกื้อกูลกัน จึงทาให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก็มีอย่างเหนียวแน่น ประชาชนใน
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ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทานา และทาสวน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีทั้งที่ราบ
เชิงเขาและเนินเตี้ย มีการทานาเพื่อบริโภคกันภายในครอบครัว และการทานาเพื่อจัดจาหน่ายมีบ้าง
แต่เป็ น ส่ ว นน้ อย ส่ ว นการทาสวนยางพาราถื อเป็ นอาชี พหลั กของประชาชนในชุมชน เกื อบทุ ก
ครัวเรือน อีกทั้งยังมีการทาสวนผลไม้เกือบทุกครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผล ซึ่งนิยมปลูกกันมากใน
ชุมชน เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลางสาด มังคุด สะตอ เป็นต้น
2. ศึกษาความสาคัญและรูปแบบการจัดงานตลอดจนประวัติของประเพณีสานสัมพันธ์
สองศาสนา ชุมชน "ตะโหมด" เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เล่ากันว่ามี
กลุ่มคนมุสลิมอพยพมาจากฝั่งทะเลอ่าวไทย บ้างก็ว่าอพยพมาจากปะเหลียนซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานที่
ชัดเจนว่ามาจากไหนไม่มีใครทราบแน่ชัด เมื่อก่อนตะโหมดเป็นชุมชนมุสลิมโดยแท้แบบดั้งเดิม ซึ่ง
บุคคลที่ตั้งรกรากปักฐานเป็นคนแรก สันนิฐานได้ว่าคงจะมีตาแหน่งเป็นโต๊ะอีหม่ามหรือโต๊ะครู แต่มี
ชื่อว่า “หมูด หรือโต๊ะหมูด” ซึ่งมากันเป็นจานวนมาก เช่น โต๊ะโกบ โต๊ะหย๊ะ (ทางชุมชนวังไข่เน่า เขา
เรี ยกว่า ท่องโต๊ะหย๊ ะ) โต๊ะเล็ ม โต๊ะเจ๊ะ โต๊ะเพรช โต๊ะอ่อน เป็นชุมชนมุส ลิมที่ปักฐานอยู่รอบ ๆ
ตะโหมด โดยในอดีตได้เกิดโรคระบาดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ไข้เหงือด” (ปัจจุบัน คือ ไข้หัดเยอรมัน )
จึงทาให้ บุคคลเหล่านี้ หนี โ รคระบาดนั้น มาแล้ว จึงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยคนสมัยก่อนได้อาศัยการ
เดินทางมาทางช่องเขานกรา เลยได้มีการตั้งรกรากปักฐานจนทาให้เกิดเป็นชุมชนตะโหมดขึ้นมา ซึ่ง
ภายหลั ง ค าว่ า “โต๊ ะ หมูด ” ได้ เ พี้ ย นเป็ น “ตะโหมด” และเป็ น ชุ ม ชนตะโหมดมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น
สมัยก่อนชาวไทยพุทธจะอาศัยอยู่บริเวณรอบนอกของตะโหมด ส่วนชาวไทยมุสลิมจะอยู่ในใจกลาง
ของบ้านตะโหมด เมื่อเวลาผ่านไปศาสนาอิสลามเข้าไม่ถึงในทุกครัวเรือนเลยทาให้ชาวไทยมุสลิ ม
บางส่วนมองว่าศาสนามีความลาบากกับพวกเขาเป็นอย่างมาก จึงทาให้เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนศาสนา
กันเกือบหมด จึงทาให้ชาวไทยมุสลิมบางส่วนได้ย้ายออกมาอยู่บริเวณรอบนอกของตะโหมด ส่วนที่ตั้ง
มัสยิดเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นการสร้างวัดขึ้นมาแทน (วัดตะโหมดในปัจจุบัน) ต่อมาก็ได้มีการเจ็บป่วยและ
การตายเกิดขึ้นในชุมชน พอมีการตายเกิดขึ้ นก็ได้นาศพไปฝังที่กุโบร์ ทาให้มีการฝังที่นั้นหลายรุ่นต่อ
หลายรุ่น หลังจากนั้นทุก ๆ เดือน 6 ลูกหลานก็ได้ไปเยี่ยมหลุมศพของบรรพบุรุษ นั้นคือ “โต๊ะหมูด”
แต่ลูกหลานของโต๊ะหมูดนั้นได้แบ่งออกเป็นสองจาพวก คือ อิสลามกับไทยพุทธ โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่าง
ได้นาปิ่นโตมาพบกันโดยมิได้นัดหมายเป็นการเจอกันทุกปี หลังจากนั้นลูกหลานเลยได้ทาการตกลงกัน
ว่าให้ต่างฝ่ายไปบอกลูกหลานของตนเองว่าเดือน 5 (เดือนเมษายน) เราจะมาทาบุญร่วมกันที่กุโบร์ใน
วันเดียวกัน แต่ต่อมาก็ได้กาหนดวันขึ้นที่ชัดเจนคือทุก ๆ เดือนเมษายน จะมาทาบุญร่วมกันจึง ทาให้
เกิดประเพณีสองศาสนาขึ้นมา
จึงกล่าวได้ว่าประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนาจึงเป็นประเพณีหนึ่งของชุมชนตะโหมดที่มีมา
ตั้ง แต่ บ รรพบุ รุ ษสื บ ทอดปฏิ บั ติ ต่อ กั น มาโดยประเพณี ส านสั ม พั นธ์ ส องศาสนาจัด ขึ้ น ในวั น ที่ 15
เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีที่จัดขึ้น ในช่วงสงกรานต์ เพื่อเป็นการทาบุญร่วมกันระหว่างชาวไทย
พุทธและชาวไทยมุสลิม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทวดและบรรพบุรุษทั้งสองฝ่าย โดยที่ชาวบ้านใน
ชุมชนตะโหมดเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้คุ้มครอง ปกปักรักษาชาวตะโหมดและลูกหลานให้อยู่
เย็นเป็นสุข และแคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ ซึง่ ช่วงสงกรานต์ชุมชนตะโหมดจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในวัดตะโหมดอยู่ 2 วันด้วยกันหลังจากนั้นจะเป็นการไปทาบุญที่กุโบร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนเนินควนตะโหมด
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ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของทวดโต๊ะระหมาด ซึ่งทวดที่เป็นไทยพุทธและบรรพบุรุษเชื้อสายอิสลามก็ได้ฝัง
ที่นี้เช่นกัน
ดังนั้นปัจจุบันชุมชนตะโหมดมีกิจกรรม/ประเพณีที่จัดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ติดต่อกัน
ทั้งหมด 3 วันด้วยกัน คือ 1.วันที่ 13 เมษายน จะเป็นการทาบุญของศาสนาโดยจัดขึ้นในวัดตะโหมด
2.วันที่ 14 เมษายน เป็นการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุและงานย้อนยุค ซึ่งจัดขึ้นในวัดตะโหมด 3.วันที่ 15
เมษายน (ชาวบ้านจะเรียกวันนี้ว่า “วันว่าง”) หรือ งานบุญบนควน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ประเพณี
สองศาสนา” ณ ศูนย์รวมใจไทย สองศาสนา (ชาวบ้านจะเรียกว่า “ควนเปลว”) และสถานที่จัดงาน
ห้ามนาสิ่งมึนเมา ห้ามนาหมูเข้าบริเวณจัดงานเป็นอันขาด อาหารทุกอย่างในวันนั้ นจะต้องปราศจาก
หมูทุกอย่างต้องเป็นอาหารที่อิสลามทานได้ จากการสัมภาษณ์ทาให้พบว่ารูปแบบของการจัดงาน
“ประเพณีสองศาสนา” มีดังนี้
1. เวลา 09.00 น. จะเป็นช่วงที่พี่น้องนับถือศาสนาอิสลามจะประกอบพิธีสวดดุอาห์เพื่อ
เป็นการขอพรต่อพระเจ้าให้บังเกิดมีแก่บรรพบุรุษของตนเองหลังจากนั้นก็ประกอบพิธีและทานูหรี
(การรับประทานอาหารร่วมกัน)
2. เวลา 10.00 น. จะเป็นช่วงพิธีทางพุทธศาสนาจะประกอบพิธีตั้งแต่การ จุดธูป จุดเทียน
บูชาพระ รับศีล สมาทานศีล อาราธนาธรรมฟังเทศ สวดบังสุกุล ถวายสังฆทาน และบังสุกุลที่บรรจุอัฐิ
ของบรรพบุรุษ และกรวดน้าเป็นอันเสร็จพิธี
3. เวลา 11.30 น. จะเป็นบรรยายธรรมของผู้นาทั้งสองศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักต่อกิจกรรมสองศาสนา
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ชาวบ้าน และลูกหลานในชุมชนตะโหมด เพราะถ้า
ไม่มีบุคคลเหล่านี้ประเพณีก็คงเป็นได้แค่นามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้จนถึงทุกวันนี้ รองลงมาเป็น
ผู้นา/ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ผู้นาศาสนา 2 ศาสนา ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้นาชุมชน การประกอบ
พิธีทางศาสนาทั้ง 2 ศาสนา การแสดงตัว แสดงตน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการร่วมมือกันของคน
ในชุมชน ส่วนองค์ประกอบที่นาไปในวันนั้น คือ 1.อาหารที่เป็นฮาลาล 2.ทรายที่สะอาดเพื่อเอาไป
โปรยหลุมฝังศพหรือที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษ 3.น้าเพื่อจะได้ถวายพระสงฆ์/ผู้นาทางศาสนา และเพื่อ
ดื่มกินกันในระดับครอบครัว
ประเพณีสองศาสนามีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เสาหลักทวดโต๊ะหมูด หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า “ศูนย์รวมใจของชาวตะโหมด” เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตะโหมดซึ่งทุกคนจะเชื่อว่าทวด
จะคอยปกป้องรักษาลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัย และยังมีจุดเด่นอีกหลายๆอย่างเช่น ความรัก ความ
สามัคคีสมานฉันท์ ความเป็นเครือญาติ คนที่คิดพี่คิดน้องกัน ความสุขและสันติ การมีส่วนร่วม การให้
ความร่วมมือกันของพี่น้องชาวตะโหมด อันเกิดขึ้นจากการร่วมคิดร่วมทาของทั้งสองศาสนาที่หาได้
ยากในสังคมและชุมชนอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งหรือการสร้างขึ้นมาตามกระแสนิยม
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ภาพที่ 1.1 ศูนย์รวมใจของชาวตะโหมด

ที่มา : นางสาวลักขณา มีงาม (15, เมษายน)
3. เพื่ อ สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น และศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนของชุ ม ชนตะโหมด
เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประเพณีสองศาสนาของชุมชนตะโหมด เป็นประเพณีที่มีการ
ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด ซึ่งบุคคลที่มี
บทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ คือ พี่น้องชาวตะโหมดในชุมชนทุกคน เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยให้
ชุมชนตะโหมดและประเพณี สองศาสนาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างโดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น
ในระดับผู้นาต้องมีบทบาทในเรื่องของการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ผู้นาศาสนาทั้ง 2 ศาสนา ผู้สูงอายุใน
ชุมชนจะต้องช่วยกันแนะนาให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้งสองศาสนา เพื่อที่จะให้
ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงความละเอียดลุ่มลึกของทั้งสองศาสนา รวมไปถึงสภาลานวัดตะโหมดที่เข้ามา
ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตะโหมด จากการที่ทุกคนเชื่อว่าเรามี
บรรพบุรุษคนเดียวกันเลยทาให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญของประเพณีสองศาสนา และช่วยกันสอน
ลูกสอนหลานให้รู้จักประเพณี ให้ช่วยกันสืบสานชวนกันมาร่วมพิธีจึงทาให้ประเพณียังสืบทอดและคง
อยู่ถึงปัจจุบันนี้
โดยชาวตะโหมดมีความเชื่อว่าเราทุกคนเป็นลูกหลานของโต๊ะหมูดที่มีบรรพบุรุษคนเดียวกัน
ส่วนมากชาวตะโหมดจะอยู่กันในระบบสังคมเครือญาติ มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน จึงทาให้ประชาชน
ในชุมชนตะโหมดให้ความสาคัญและร่วมกันทาบุญเพื่ออุทิศและราลึกถึงบรรพบุรุษ ศาสนาก็มีส่วน
สาคัญเพราะทุกคนในชุมชนมีความศรัทธาทางศาสนาซึง่ แต่ละศาสนาผู้นับถือมีความเชื่ออย่างเดียวกัน
คือ ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดีจึงไม่มีการแบ่งแยกชนชาติและศาสนา ต่างให้ ความร่วมมือสามัคคีกัน
เป็นอย่างดีของคนในชุมชน ซึง่ ลดความแตกต่าง รักษาจุดร่วม ยอมรับ และเคารพในความเชื่อของแต่
ละศาสนาโดยที่ไม่แตะต้องหรือก้าวก่ายกัน ชาวตะโหมดจะเอาศาสนาไว้อยู่สูงสุดอะไรที่ปฏิบัติต่อกัน
ได้โดยที่ไม่ผิดหลักศาสนาก็จะปฏิบัติต่อกันให้เกียรติซึ่งกั นและกัน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือกันด้วยดี
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีการบังคับหรือร้องขอเพราะทุกฝ่ายต่างยินดีที่จะมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมด้วยความเต็มใจ แต่ถ้าให้พูดแล้วชุมชนตะโหมดมีความเชื่อ ความศรัทธา ในระบบเครือ
ญาติมากกว่า
จากการสัมภาษณ์ยังพบอีกว่า ประเพณีสองศาสนาของชุ มชนตะโหมดเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของคนในชุมชนโดยตรงมากกว่า โดยงานจัดขึ้นมาจากเงินของคนในชุมชนที่รวบรวมสมทบทุน
กันเองมาจากความร่วมมือแรงกายของชาวบ้าน โดยที่ภาครัฐไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ประเพณีในครั้งนี้ โดยเฉพาะภาครัฐส่วนกลางไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงานอย่างจริงจัง
ในส่วนของภาครัฐส่วนท้องถิ่นนั้นในส่วนของอาเภอจะมีนายอาเภอและคณะเข้าร่วมและพบปะพูดคุย
กับประชาชนในงานประเพณีสองศาสนา ในส่วนของเทศบาลตาบลตะโหมดก็มีการเข้ามาช่วยเหลือใน
เรื่องของสถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้าประปา ไฟฟ้า ถนนหนทางที่จะเข้าไปสู่บริเวณจัดงาน
เทศบาลก็จะเข้ามาดาเนินการให้โดยร่วมมือกันกับคนในชุมชน จากการเข้ามาของอาเภอและเทศบาล
ทาให้การจัดงานดีขึ้นกว่าเดิม มีความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของสถานที่สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่
สาคัญที่เห็นได้ชัดก็ คือ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ ที่อาเภอและเทศบาลนาไปประชาสัมพันธ์ตาม
เว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างกว้างขวางในหมู่ข้าราชการ และยังเป็นการทาให้ คณะครู อาจารย์
นิสิต/นักศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน/เรียนรู้ประเพณีสองศาสนาและชุมชน
ตะโหมด จาการสัมภาษณ์ยังพบอีกว่าชุมชนเคยได้เสนอเรื่องนี้ไปบ้างแล้ว ทางจังหวัด ทางอาเภอ
แนะนาว่าให้ชุมชนทาเป็นแม่บทโครงการขึ้นมาแล้วนาไปเสนอ ทางจังหวัด/อาเภอจะเข้ามาช่วยใน
เรื่องของงบประมาณและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการรักษา/สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิน่ และยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
ปัจจัยที่ส่งเสริมในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน คือ ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อใน
การทาบุญให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งคนในชุมชนตะโหมดเชื่อว่าเราทุกคนเป็นลูกหลานของโต๊ะหมูด เพราะ
ฉนั้นชุมชนตะโหมดจึงเป็นชุมชนระบบเครือญาติ มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน จึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนและสภาพแวดล้อมบริบทของชุมชนที่มีวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย และพึ่งพาตนเอง
จากการสัมภาษณ์ทาให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ของประเพณีสองศาสนาได้รับอิทธิพลมา
จากความเชื่อ ที่ทุกคนเชื่อว่าเรามีบรรพบุรุษคนเดียวกันโดยมีการถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าของปู่ย่า
ตายาย เล่าต่อ ๆ กันมาว่าเรามีต้นกาเนิดคนเดียวเดียวกัน ดังนั้นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์จึงเริ่ม
จากคนในครอบครัวญาติพี่น้องที่มีสายสัมพันธ์กันทางสายเลือดกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การที่ชุมชนตะ
โหมดมีกิจกรรมประเพณีในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งนั้นจึงมีความชัดเจนในตัวเองผ่านกระบวนการทาง รวม
ญาติ ที่เปรียบเสมือนบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานที่จะต้องแสดงความกตัญญูต่อบรรพ
บุรุษ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางความเชื่อและประเพณีที่ถูกซึมซับจากรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยการสร้างอัตลักษณ์จะเกิดจากการรวมญาติ ร่วมกันทาบุญ และสืบทอดไปยัง
คนรุ่นหลังในลักษณะรุ่นต่อรุ่นผ่านพิธีกรรม และยังทาให้พบอีกว่าวิธีการที่จะทาให้ประเพณียังคง
ดารงอยู่ตลอดไป มีดังนี้
1. การจัดทาประวัติศาสตร์ของชุมชนให้เป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกและเข้าถึงลูกหลานในชุมชน
2. การส่งเสริมกิจกรรมทั้งสองศาสนาในรูปแบบอื่น ๆ ให้ต่อเนื่อง
3. การให้เวลาในการเข้าร่วมประชุมและพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของสภาลานวัด
ตะโหมดให้มากยิ่งขึ้น และสร้างกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน
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4. ส่งเสริมให้ทุกคนในท้องถิ่นทราบถึงความสาคัญและเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
5. รักษา สืบสาน ให้คงอยู่ ทาตามประเพณีหรือคาสั่งสอนของคนในชุมชนหรือผู้นาชุมชน
จะได้เป็นการรักษาอัตลักษณ์ชุมชนให้สืบต่อไป
6. ให้ ลู กหลานได้ เข้า ร่ ว มกิจ กรรมที่ ชุม ชนจัดขึ้ นและดาเนินการต่อไปแบบที่ได้ทากันใน
ทุก ๆ ปี คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างสองศาสนา
7. การจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคนรุ่นใหม่ พยายามที่จะให้ทุกคนได้
เรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณีสองศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน
8. ชัก ชวนลู กหลานไปร่ ว มท าบุ ญ มี ส่ ว นร่ว มกั บชุ มชน และเล่ าประวั ติท้ องถิ่ น เกี่ ยวกั บ
ประเพณีให้ลูกหลานได้ทราบ เพื่อที่จะได้มีความรู้สึกรักและอยากสืบทอดพิธีให้คงอยู่ต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา
ประเพณีสานสัมพันธ์สองศาสนา ชุมชนตะโหมด เทศบาลตาบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยนามา
ประมวลกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
“ประเพณีส องศาสนา” ของชุมชนตะโหมด เกิดจากที่ทุกคนเชื่อว่าเรามีบรรพบุรุษคน
เดียวกัน คือ “โต๊ะหมูด” บุคคลที่เข้ามาตั้งรกรากปักฐานในชุมชนตะโหมด เป็นประเพณีที่สืบทอด
และปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมด เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ บรรพบุรุษทั้ง
สองศาสนา ที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงสงกรานต์ โดยที่ในวันนั้นทุกคนจะไปทาบุญร่วมกัน ลูกหลานที่อยู่ไกล
บ้านทุกคนก็จะกลับมาเยี่ยมและทาบุญร่วมกันที่หลุมศพทวด จึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและสภาพแวดล้อมบริบทของชุมชนที่มีวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย และพึ่งพาตนเอง ดังนั้น จึงกล่าวได้
ว่าอัตลักษณ์มีความเป็นตัวตนเฉพาะพื้นที่ เมื่อกล่าวถึงประเพณีสองศาสนาก็จะมีการกล่าวสิ่งเหล่านี้
ตามมาเสมอ ประกอบกับตัวตน หรืออัตลักษณ์อย่างหนึ่ง คือ การรวมญาติกันระหว่างสองศาสนา ที่
สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของชาวตะโหมดได้เป็นอย่างดี นั้นคือ “ประเพณีสองศาสนา” ซึ่ง
สอดคล้องกับอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544) กล่าวถึง อัตลักษณ์ของชุมชนว่า เป็นความพยายามของ
ชุมชนที่พยายามจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าชุมชนของตนเองเป็นใคร อย่างไรและเป็นความพยายามในการ
กาหนดความสัมพันธ์ของชุมชนกับกลุ่มชนอื่น ๆ ในสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณ์ คือ พลัง
ในการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมนั่นเอง
การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนตะโหมดจาก “ประเพณีสองศาสนา” เกิดจากความเชื่อ ที่ทุก
คนเชื่อว่าเราเป็นญาติกันโดยสายเลือด มีบรรพบุรุษคนเดียวกัน ชุมชนตะโหมดจึงเป็นชุมชน “ระบบ
เครือญาติ” ดังนั้นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์จึงเริ่มจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องที่มีสายสัมพันธ์กัน
ทางสายเลือดกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การที่ชุมชนตะโหมดมีกิจกรรมประเพณีในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งนั้นจึง
มี ค วามชั ด เจนในตั ว เองผ่ า นกระบวนการทาง รวมญาติ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นบอกเล่ า เรื่ อ งราวทาง
วัฒนธรรมให้ลูกหลานที่จะต้องแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการสร้าง
อัตลั กษณ์ ผ่ านทางความเชื่อและประเพณีที่ถูกซึ มซับจากรุ่นหนึ่ งไปสู่ อีก รุ่นหนึ่ง ซึ่งสอดคล้ องกั บ
Richard Jenkins (1996) (อ้างถึงในจตุพร ดอนโสม, 2551: 15-16) กล่าวถึงอัตลักษณ์ไว้ว่า มิใช่สิ่งที่
มีอยู่ แล้ วในตัว ของมัน เองหรือกาเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมี
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ลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของเบอร์เจอและลัด
แมนที่ว่า อัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคมครั้นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความคงที่จะ
เปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก กล่าว
โดยอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร นั่น
คือเป็นการก่อรูปขึ้นและดารงอยู่ว่าเรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไรและคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมี
กระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์
ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอื่น ๆ ด้วย
อย่างไรก็ตามประเพณีสองศาสนาของชุมชนตะโหมด ยังคงเป็นประเพณี ที่คนก่อน ๆ ได้
รักษาไว้ มีการสร้างแบบแผนให้คนรุ่นหลังได้สืบต่อกันมาเพื่อเป็นมรดก ที่คนรุ่นหลังจะต้องรับไว้และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆขึ้นไปรวมทั้งเผยแพร่แก่คนในสังคมอื่น ๆ ด้วย.
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ABSTRACT
This study aimed to identify types of phrases found in the lyrics of Charlie
Puth' songs and to find the frequency of the phrases in lyrics of Charlie Puth' songs.
This study was used content analysis which was qualitative design. Documentation
technique was used as the data collection procedure. Moreover, the study focused
mainly in Syntactic Analysis. Five types of phrases were found in four song lyrics of
Charlie Puth.
Keywords:
Syntactic analysis, Phrase Structure Rules, song, lyrics
Importance of the Study
It was known that the educational world expected the learners to be able to
apply knowledge to everyday life and work. Language that was not only be learnt from
a formal material because it can be learnt through technology. The availability of
various media which support the process of learning, especially for language learning.
Ones can improve their language skills through singing a song, reading newspaper,
watching movies, chatting via social media and others. By doing them, the learners can
develop their linguistic unit and linguistic skills. Linguistic component that was
examined in this study refers to syntax. The definition of syntax is concerned with the
formation and interpretation of phrases and sentences. Then this study investigated
formation phrase patterns. which were the essential unit to construct sentences.
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Some operational definitions in this study were as follows:
1. Analysis is the study process of describing a language in order to examine
the part of sentence in depth.
2. Phrase is a meaningful groups of words that forms part of sentence.
3. Song is short pieces music with words that are sung. The words in a song
are called lyrics that may consist of an intro, verses, and choruses.
4. Charlie Puth is an American pop singer, songwriter and record producer. He
was born in Rumson, New Jersey, U.S., December 2nd, 1991. He suddenly became
popular after uploading his self-made videos on YouTube and making covers.
Gelderen, Elly Van. (2002:43) assumes that “a phrase is a group of words forming
a unit and united around a head, ex: a noun or a verb. Since phrases are syntactic units,
a number of rules apply to them”.
Prastowo, Panca. (2009) reports that there are eight types of phrases, they are:
noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase,
infinitive phrase, gerundive phrase, and participle phrase.
Zishaan Hayath (2017) explained that clauses are larger units that always
contain at least a subject and a verb, phrases are smaller parts of the sentence.
Sometimes they are essential to the structure of a clause (e.g., a noun phrase that
functions as the subject), and sometimes they just provide some extra information
(most prepositional phrases).
1. Noun Phrases
Are the phrases contains a noun- name, place or things and at least one
modifier associated to the noun. The modifier can prefix or suffix the noun. The entire
phrase will act as a noun for that particular sentence. Here are some examples, He
was wearing a black linen shirt.
2. Verb Phrases
Every sentence will generally contain a verb. But sometimes the action being
described requires a more nuanced multi-words verb phrase. The phrase consists of
the main verb/verbs and then auxiliary verbs, i.e. helping verbs.
3. Prepositional Phrase
Any phrase that consists of a preposition, and the object of the preposition, A
phrase also at times consists of other modifiers describing the object of the prepositional
phrase.
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4. Infinitive Phrases
A phrase that includes an infinitive along with a simple verb is an infinitive
phrase. There may also be modifiers attached to the object in the phrase. It contains
a verb, so it plays the role of expressing an action in the sentence. Infinitive phrases
can act as a noun, adjective or adverb in a complete sentence.
5. Participle Phrases
A participle phrase will begin with a participle, which can be a present
participle (ending with -ing) or a past participle (ending with -ed). There may be a few
modifiers and associated words included in the phrase. One thing to remember is that
a participle phrase always takes the form of an adjective in a sentence.
6. Gerund Phrases
Now a gerund is a word that invariably ends with “-ing”, without exception.
So a gerund phrase is a phrase that contains an ‘ing” word, with some modifiers in
some cases. But participle phrases also have a similar pattern (-ing words), so how do
you tell the difference between the two.
7. Absolute Phrase
An absolute phrase will contain a noun or a pronoun with a participle. Again
it may also contain additional associative words and modifiers. An absolute participle
will modify a whole clause, or even a whole sentence, not only one word. However,
it does not constitute a complete sentence or a clause. Generally, an absolute phrase
is separated by commas.
Purnomoadjie (2017) described the sentence structure through tree diagram
and to find the sentence structure appears in two Adele’s song, especially in writing
descriptive text. It was found sixty forms of the structure of the two Adele’s songs.
Adele’s songs used as the samples in this thesis, grammatical sentence mostly more
than ungrammatical sentence.
Objective
Concerning to the problem of the study as mentioned above, the research
objective as follows:
1. To identify kinds of phrases found in the lyrics of Charlie Puth' songs.
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2. To find the frequency of the phrases in lyrics of Charlie Puth' songs.
Limitation
Based on the title, the study belongs to content analysis where it will analyze
about the English phrases are used in four of Charlie Puth's song lyrics in his album
Nine Track Mind and Voice notes. Amount of the songs in album Nine Track Mind are
12 titles these are: One Call Away, Dangerously, Marvin Gaye, Losing My Mind, My
Gospel, Up All Night, Left Right Left, Then There's You, Suffer, As You Are, and Some
Type of Love. And amount of the songs in album Voice notes are 13 titles these are:
The Way I Am, Attention, How Long, Done for Me, Patient, "If You Leave Me Now, Boy,
Slow It Down, Change, Somebody Told Me, Empty Cups, and Through It All.
In order to make the source of data concise, the researcher did not take all
the titles, but the researcher chooses 4 lyrics by 1.) Attention 2.) Dangerously 3.) How
Long and 4.)Slow It Down. The study focuses on phrases used in four song lyrics of
Charlie Puth and the variety types of phrases that are showed in it. The variety types
of English phrases that will be analyzed are determined by the lexical category (noun
phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase).
Methodology
There are two kinds of research design for conducting a“qualitative and
quantitative research”. Qualitative research will be applied in this study.
The qualitative research further is divided into several types according to the
subject and the problems that will be studied. Based on the subject and object of this
study, content or document analysis will be applied as the research type. Content or
document analysis is a research method applied to written or visual materials for the
purpose of identifying specified characteristics of the material. The material analyzed
can be textbooks, newspaper, web pages, speeches, television programs,
advertisement, musical compositions, or any host of other types of documents.
Date collection is done by listening to Charlie Puth's song several times to
understand the stories contained in the lyrics and find out what the singer wants to
convey to the audience.
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Data analysis is proceeded as follows:
1. Reading all lyrics in form of textual information
2. Classifying the data into vocabulary categories
3. Creating a data table and report the English phrases used in the lyrics
Most data collection is compiled from a group of words or phrases. To
study the origin and meaning of the content
Syntactic analysis
These are results of syntactic analysis of the song titled Dangerously. The
song is composed by Charlie Puth in 2017.
Some of the lyrics are analyzed as in a table below:
Table 1. Syntactic structures of the lyrics.
Lyrics
Structure
This is gonna hurt but I blame myself first
S  S+Conj+S
'Cause I ignored the truth
S’  Conj+S
Drunk off that love, my head up
VP  V+ADV.+S’
NP  Pron + VP
There's no forgetting you
S  Pron + VP
You've awoken me, but you're choking me
S  S+Conj+S
S S+Aux+VP
I was so obsessed
S  Pron+VP
Gave you all of me, and now honestly, I got VP  VP+Conj+S
nothing left
VP  V+NP
Conj.P  Conj+ADV.P
S  Pron+VP
You know I know, there's only one place this S S+S
could lead
S Pron+VP
S Pron+AUX.+ADJ.P
But you are the fire, I'm gasoline
S’ S’+S
S’ Conj+Pron+AUX+NP
S Pron+AUX+N
I love you, I love you, I love you
S Pron+VP
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Lyrics
Oh now, knew we would crash at the speed
that we were going
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Structure
VP ADV.P+VP

There are 6 types of phrases found in the lyrics. There are reported as in the
table below.
Table 2. A list of syntactic structures and frequencies found in the lyrics.
Number.
Structure
Frequencies
1.
NP
1
2.
VP
9
3.
S
18
4.
S’
3
5.
Conj.P
2
6.
Adj.P
1
These are results of syntactic analysis of the song titled Slow it down. The song
was composed by Charlie Puth in 2018. Some of the lyrics are analyzed as in a table
below.
Table 3. Syntactic structures of the lyrics.
Lyrics
Structure
I've got a situation.
S  Pron + VP+ NP
This girl been stressing me.
S  NP+ VP + Pron
Saying she better be the only one.
NP  NP + S
S  Pron + VP + NP
My life is complicated, she's only 23.
S  NP+ V+ N
S Pron+ V + Adv + Num
I'm not the guy that she's supposed to S  Pron + VP+NP
love.
NP  NP + Comp + S
Oh the more that I tell her I'm not
NP Interjection+ Det + Adj + S'
staying over.
S'  Comp + S
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Lyrics
The harder she makes it to go.
Oh the more that I try to convince her
this won't work.
The faster she takes off her clothes.
Girl you've gotta slow it down.
I'm not tryna fall for you.
I can't give it all to you.

Structure
NP  Det + NP+S
S  Pron+ VP + NP
NP  Interjection + Det + Adj + S'
S'  Comp+ S
NP  Det + N + S
S  Pron + VP + NP
S  Pron + Aux + VP + NP
S → Pron + VP
VP  Aux+ Neg + VP
S  Pron + M + Neg + VP + NP

There are 4 types of phrase found in the lyrics. There are reported as in the
table below.
Table 4. A list of syntactic structures and frequencies found in the lyrics.
Number.
Structure
Frequencies
1.
NP
10
2.
VP
2
3.
S
20
4.
S'
4
These are results of syntactic analysis of the song titled How Long. The song
was composed by Charlie Puth in 2017. The lyrics are analyzed as in a table below.
Table 5. Syntactic structures of the lyrics.
Lyrics
Structure
I'll admit,
S—>Pron+VP
VP—>M+V
I was wrong,
S—>Pron+VP
VP—>V+Adj
what else can I say ?
S—>Pron+VP
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VP—>Adv+VP
VP—>M+VP
VP—>Pron+V
Can't you blame my head and not
S—>M+VP
my heart?
VP—>NEG+VP
VP—>PRON+VP
VP—>V+VP
VP—>PRON+NP
NP—>N+VP
VP—>COORD+VP
VP—>NEG+VP
VP—>PRON+N
I was drunk,
S—>PRON+VP
VP—>AUX+V
I was gone,
S—>PRON+VP
VP—>AUX+V
that don't make it right,
S—>C+VP
VP—>V+VP
VP—>NEG+VP
VP—>V+VP
VP—>PRON+ADJ
but I promise there were no feelings S—>COORD+VP
involved
VP—>PRON+NP
NP—>N+VP
VP—>ADV+VP
VP—>AUX+VP
VP—>P+NP
NP—>N+ADJ
She said
PRON+V
S—>N+VP
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"Boy, tell me honestly was it real or
just for show?"

VP—>V+VP
VP—>PRON+VP
VP—>ADV+VP
VP—>AUX+VP
VP—>PRON+VP
VP—>ADJ+VP
VP—>COORD+VP
VP—>ADV+VP
VP—>P+V

Table 6. A list of syntactic structures and frequencies found in the lyrics.
Number.

Structure

Frequencies

1
2
3
4
5
6
7

NP
Vp
pnp
Conj.p
Adv.p
Adj.p
pp

6
51
3
8
6
7
3

These are results of syntactic analysis of the song titled Attention by Charlie
Puth in 2017.The lyrics are analyzed as in table below.
Table 7. Syntactic structures of the lyrics.
Lyrics
Structure
You’ve been runnin’
S
Pron + VP
VP
V+NP
Throwin’ that dirt all on my name
NP
N + S'
S'
Comp + ADJP
‘Cause you knew that I, knew that I,
S'
Pron + V + Comp
knew that I’d call you up
You’ve been going ’round
S
Pron + VP
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going ’round
Every party in LA
I know that dress is karma, perfume
regret
You got me thinking ’bout when you
were mine, ooh
And now I’m all up on ya, what you
expect?
But you’re not coming home with me
tonight
You just want attention
you don’t want my heart

NP
S
S'
S

N + ADJP + PP
Pron + V + S'
Comp + VP
Pron + VP

S

Conj + AdVP + Pron + VP

S

Conj + Pron + VP

S
S
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Pron + VP
Pron + VP

There are 10 types of phrase found in the lyrics. There are reported as in the
table below.
Table 8. list of syntactic structures and frequencies found in the lyrics.
number
structure
frequencies
1
NP
7
2
VP
21
3
ADJP
6
4
ADVP
3
5
PP
4
6
S
15
7
S'
7
8
Comp
6
9
AUX
2
10
CONJ
2
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Discussion
There are five kinds of phrase which were found in the lyrics. They are noun
phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase.
According to the reference of Greenbaum Sidney (1991:39) there are 5 types
of phrases: noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase and
prepositional phrase. In this case the researchers would analyze the types of phrase in
the song’s lyrics of Charie Puth, and the researchers find 5 types of phrases in each
lyrics.
Suggestion
This study may give advantages for the teacher to teach English by using songs
as media. This result of study contains many examples about 5 kinds of phrases, so
that the study can be understood easily, and this study may give the students’
knowledge about Syntax especially about phrases.
As in Purnomoadjie (2017, cited) expressed that the study of sentence
structure in the song becomes more important when the word or lexical items are
combined into sentence found in the song. Sometimes the researcher finds the words
which have different interpretation in the forms of sentence structure construction.
Comparing with Purnomoadjie's quoted above, there are highly frequency of noun and
verb which can later be semantically analyzed.
Moreover, these lyrics can be analyzed in terms of Genre analysis which is a
pedagogical tool to better understand a linguistic context. Hyland (2007) said that
Identifying patterns and analyzing genres allows oneto comprehend how the linguistic
content contributes to a genre.
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพ
ชุมชน กรณีศึกษา ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอบเขตการวิจัยทาการศึกษาการ
มีส่วนร่วมใน 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมใน
การได้รับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 7 คน รวมทั้งการศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการสัมมาชีพชุมชนในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการตัดสินใจ เริ่มตั้งแต่การร่วม
ค้นหาปัญหา และแนวทางต่าง ๆ ที่จะนามาใช้แก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้านการดาเนินงาน มีการรวมกลุ่ม
กันเพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโครงการให้บรรลุผลสาเร็จ ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินการจะได้รับผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินร่วมกัน และด้านการ
ประเมินผล ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องผลของการพัฒนาด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
คาสาคัญ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสัมมาชีพชุมชน ประชาชน
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the Public participation in The
Ethical Careers for Community Project : The Case study of Tambon Khlong Si, Khlong
Luang District, Pathum Thani Province in 4 issues include the participation in decision
making , the participation in the operation , the participation in receiving benefits and
participation in evaluation. This study is a qualitative research. By using in-depth
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interview method with 7 samples (key informants), documentary study, participatory
and non-participation observation. The study indicated that People in the community
have participated in the community life project in each issues as follows. The
participation in decision making, People find a problem and various guidelines that will
be used to solve the problem. The participation in the operation, The community is
involved in the operation to achieve success. The Participation in receiving benefits,
People who participate in the operation receives both monetary and non-monetary
benefit. And the participation in the evaluation, People exchange information about
the results of various developments and analyze together for find the ways to develop
community to be more effective.
Keywords
Public Participation, The Ethical Careers for Community Project, People
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
เลือกตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามความสามารถ และศักยภาพของตนเอง เมื่อ
สังคมไทยได้นาระบบเศรษฐกิจนี้เข้ามาใช้จึงทาให้เกิดช่องว่างด้านการดาเนินชีวิตของประชากรไทยที่
แตกต่างกันออกไป จากความสามารถ และโอกาสของบุคคลทาให้ระดับรายได้แตกต่างกัน รวมถึงการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพียงพอกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น
การส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น เศรษฐกิ จ ในระดั บ รากฐานจึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในการสร้างอาชีพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ (ภาควิต ศรีสุรพล และศิวัช
ศรีโภคางกุล, 2560) อย่างไรก็ตามการส่งเสริมเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นมิอาจสร้างความ
เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ได้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง เสริ ม ในด้ า นอื่ น ควบคู่ กั น ไป ทั้ ง นี้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2560 มาตรา 74 และมาตรา 75 ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมอาชีพได้
บัญญัติไว้ทาให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความชัดเจนรอบด้าน เช่น การส่งเสริม และสนับสนุนให้
มีการดาเนิน การตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ประชาชนใน
ประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนู ญ, 2560) นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยในแผน
ดังกล่าวยังคงไว้ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2560) ดังนั้นการพัฒนาสังคมไทยให้ ยั่งยืนจึง
มุ่งเน้นที่การยกระดั บเศรษฐกิจรากฐาน นั่นคือ รายได้ ที่ต้องทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่าย
ลดลงโดยการสร้างอาชีพ จึงเป็นที่มาของโครงการสัมมาชีพชุมชน ซึ่งกาหนดแผนการสร้างสัมมาชีพ
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ชุมชนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ และมีรายได้
มากกว่ารายจ่ าย ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ โดยลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้ อื่น และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยสอนชาวบ้านในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ
เพื่อนาไปสร้างให้เกิดอาชีพได้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561)
อย่างไรก็ตามแม้ว่าในชุมชนต่าง ๆ จะมีโครงการด้านการพัฒนาเข้ามามากเพียงใด แต่ยัง
พบว่าบางชุมชนนั้นยังไม่สามารถพัฒนาตนเองหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ ทั้งนี้
สาเหตุเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ รวมไปถึง ขาด
ความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ในตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งโครงการ
ต่างๆ มีทั้งโครงการที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ โครงการประเภทที่ ได้รับความ
ช่วยเหลือและการพัฒนาจากองค์กรภายนอก และโครงการพัฒนาที่เริ่มจากชุมชนเอง โดยโครงการ
หนึ่งที่มีความสาคัญต่อชุมชนคือ โครงการสัมมาชีพชุมชน ที่มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้จากที่มาและความสาคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพ
ชุมชน กรณีศึกษา ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบถึงแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในพัฒนาการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชนต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ประชาชนในตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีส่ ว นร่ว มในโครงการ
สัมมาชีพชุมชนอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชน ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
การศึกษาดังต่อไปนี้
1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary Research) ทั้งที่เป็นแนวคิดทฤษฎี
ผลงานการวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และโครงการสัมมาชีพ
ชุมชน
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) จากการเข้าร่วมทากิจกรรมต่าง
ๆ ของโครงการ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) เพื่อศึกษาถึง
สภาพชุมชน สภาพความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในโครงการ
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3) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อทาความเข้าใจ
ในความคิดและพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลวิจัยสามารถค้นหาและรวบรวมความรู้เชิงลึกตามประเด็นที่
ต้องการศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
มีโดยมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 7 คน ประกอบด้วย ประธานโครงการ เลขานุการ กรรมการ และ
ตัวแทนสมาชิกของโครงการ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชน : กรณีศึกษา
ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม เริ่มจากการ
ตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกของโครงการ โดยการตัดสินใจนั้นจะพิจารณาจากข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับมา
จากภาครัฐ จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา การกาหนด
นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา และพัฒนา รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของความ
ต้องการนั้น ๆ เพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงหรือกิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือผู้มีอานาจตัดสินใจนาไปใช้
ประกอบการพิจารณาต่อไป นอกจากนี้สมาชิกของโครงการยังต้องมีการตัดสินใจในการเลือกผู้นาของ
โครงการหรือประธานโครงการ เพื่อให้เป็นผู้นาในการบริหารโครงการ รวมทั้งการตัดสินใจร่วมลงทุน
ในกิจกรรมโครงการ ของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองในของแต่ละชุมชนนั้น ๆ อย่างไรก็
ตามด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังคงพบข้อจากัดในเรื่องของเวลา เนื่องจากประชาชนในชุมชน
โดยมากเป็นเกษตรกรและต่างมีภาระหน้าที่การงาน ทาให้โอกาสที่ สมาชิกในชุมชนจะมีเวลาได้พบปะ
กันน้อย และบทบาทการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นประชาชนกลุ่มคนอายุ 40-60 ปี
มากกว่าเยาวชน เพราะประชาชนกลุ่มนี้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากกว่า
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
การที่ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในโครงการสั มมาชี พชุม ชนในด้า นของการดาเนิน การ การ
ดาเนินการตามโครงการสัมมาชีพชุมชนประชาชนได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ในการรับฟังวิธีการ
และการลงมือปฏิบัติ เพราะเพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดทักษะ และก่อให้เกิดประสบการณ์
และความชานาญที่จะทาให้ประชาชนสามารถนาไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพของตนเองได้ต่อไป สาหรับ
ปัญหาของการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการแสดงความคิดเห็ น
ส่วนตัวในส่วนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเห็นด้วยกับแนวความคิด แนวทางการดาเนินงานของผู้นาชุมชน
หรือผู้นากลุ่ม ทั้งนี้เหตุผลประการหนึ่งก็คือประชาชนในชุมชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมดาเนินงานในบางกิจกรรม
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3) การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์
การที่ ป ระชาชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในโครงการ ประชาชนทุ ก คนที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มได้ รั บ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งผลประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เนื่องจากบางครั้งมีการ
ตอบแทนการเข้าร่วมโครงการด้วยสิ่งของที่เกิดจากการผลิตของตนเอง เช่น การทาน้ายาล้างจาน
หรือน้ายาปรับผ้านุ่มไว้ใช้ภายในครัวเรือนเองด้วย นอกจากนี้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการยัง ได้รับ
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่ประชาชนสามารถนาไปต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ได้ สาหรับ
ปัญหาการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ คือ ประชาชนบางกลุ่มมองเห็นผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ
เป็นตัวเงิน มากกว่าสิ่งอื่นที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนในด้านอื่น ๆ จึงมองว่าการเข้าร่ วมกลุ่มกิจกรรมไม่
สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองได้เพียงพอและเสียเวลาในการประกอบอาชีพ
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การมี ส่ ว นร่ ว มของการประเมิ น ผลโครงการ ประชาชนทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นการ
ประเมินผลที่ดี เพราะมีความคิดว่าสามารถนาการประเมินผลนี้ไปใช้กับโครงการเดิมที่ จะทาต่อ หรือ
โครงการอื่นที่จะเข้ามาเพื่อง่ายแก่การจัดโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาชนในชุมชน
ต่อไป ปัญหาของด้านการประเมินผล คือ ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
ประเมินผลของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจั ยเรื่ อง การมีส่ วนร่วมของประชาชนในโครงการสั มมาชีพชุมชน ตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในโครงการสัมมาชีพชุมชน ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนในตาบลคลองสี่มีส่วนร่วมในโครงการสัมมาชีพชุมชน เริ่มตั้งแต่ ด้านการตัดสินใจ ประชาชน
ได้ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางต่าง ๆ ที่อาจนามาใช้แก้ไขปัญหา
นั้น ๆ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีการให้คาแนะนาการดาเนินงานที่เหมาะสม จากวิทยากร
หรือปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อปฏิบัติตามแผนของโครงการ และ
เมื่อได้ผลผลิตจากการทาอาชีพในโครงสัมมาชีพชุมชนแล้วจึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
รูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัว เงิน จากนั้นจึงร่วมกันประเมินผล ด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถึงผลของ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ วิจารณ์ร่วมกัน มีการให้ข้อเสนอแนะให้ทัศนะ ความคิดเห็นต่อ
ผลการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมกัน ทั้งนี้การมี
ส่วนร่วมดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ นคร สาเภาทิพย์ (2542) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทหลักในการเริ่มคิด เริ่มวางแผนปฏิบัติการและมี
อานาจตัด สิ น ใจที่จ ะดาเนิ น การในกิจกรรมของเขาเองในชุมชนเพื่ อพัฒ นาขี ดความสามารถของ
ประชาชนในการจัดการ และควบคุมการกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีในสังคมเพื่อจะ
นาไปสู่ การพัฒ นาชุมชนของตนในที่สุ ด เช่นเดียวกับแนวคิดของ ปาริช าติ วลั ยเสถียร และคณะ
(2543) ที่กล่ าวว่า การมีส่ว นร่วมในกระบวนการพัฒนา เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชน สอดคล้องกับ อย่างไรก็ตามการดาเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนของ
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ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุ มธานี ยัง คงพบปั ญหาอุปสรรคในการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน ทั้งเรื่องของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระยะเวลาจากัด การขาดแคลนทรัพยากร การสนับสนุน
จากเครือข่าย และการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
(2560) ที่ทาการศึ กษาปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อความส าเร็จ ในการขับเคลื่ อน สั มมาชีพชุ มชน ศึกษากรณี
อาเภอนาคูน จังหวัดมหาสารคาม ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน คือ
ด้านความรู้ความเข้าใจ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเวลาที่มีจากัด จึงทาให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีไม่มากเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน ตาบล
คลองสี่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรกาหนดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุก
เดือน โดยกาหนดไว้ในช่วงอาทิตย์แรกของเดือน และสอดแทรกการทากิจกรรมของกลุ่มหรือโครงการ
ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องระยะเวลา
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ควรมีการสนับสนุน/หรือส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทากิจกรรมโดยมีการระดมทรัพยากรจากเครือข่ายหรือกลุ่มอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเรื่องการ
ขาดแคลนทรัพยากร
3) ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มในการรับ ผลประโยชน์ ควรกระตุ้น ความสนใจ ร่ ว มถึง แสดง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชุมชนมากกว่าตัวเงิน เช่น ความสามัคคี และความ
ร่วมมือร่วมใจ
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ประเมินผล และความสาคัญของการประเมินผล เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ดียิ่งขึ้น เช่น การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ การศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชน ตาบลคลองสี่ อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับของประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มุมมองเกี่ยวกับเวลา และความคิดเชิงบวกของนักศึกษา 2) เปรียบเทียบความคิดเชิงบวกของ
นักศึกษา จาแนกตามเพศ และระดับชั้นปี และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิต การ
เห็นคุณค่าในตนเอง มุมมองเกี่ยวกับเวลากับความคิดเชิงบวกของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้ งนี้ คือ นั กศึกษาระดั บ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร (Independent Samples T-Test) และใช้สถิติการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variance: One-way Anova) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe
และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีประสบการณ์เชิงบวกมากกว่าประสบการณ์เชิงลบ การเห็น
คุณค่าในตนเองอยู่ในระดับ มาก มุมมองเกี่ยวกับเวลาอยู่ในระดับมาก และความคิดเชิงบวกอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และระดับชั้น ที่แตกต่างกันมีความคิดเชิง
บวกไม่แตกต่างกันอย่างมีความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และมุมมองเกี่ย วกับเวลามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเชิงบวกของนักศึกษาอย่างมี
ความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
คาสาคัญ
ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง มุมมองเกี่ยวกับเวลา การคิดเชิงบวก
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the level of life experiences,
self-esteem, time perspective and positive thinking of the students. 2) to compare positive
thinking of the students which classified to the gender and years of study. And 3) to
study the relationship between life experiences, Self-esteem time perspective with positive
thinking of the students. The samples in this study are undergraduate students in Valaya
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. Research methodology is
descriptive research by using a close end questionnaire with 380 students. The analyses
of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and
inferential statistics The analyses of descriptive statistics such as frequency, percentage,
mean, standard deviation, and inferential statistics such as Independent Samples T-Test,
One- way Analysis of Variance: One- way Anova and Scheffe’ s pairwise analysis and
Pearson’s Product Moment Correlation.
The results of this study showed that the level of experience of the student
have more positive experiences than negative experiences, self-esteem of the student
was at a high level, time perspective of the student was at a high level and positive
thinking of the student was at the quite high level. The hypothesis testing results
showed that different gender and years of study affected indifferently positive thinking
among the sample with the level of statistical significance at .05. There was a significant
positive relationship between life experiences, self-esteem, the time perspective with
positive thinking of the students at .05 level
Keywords:
Life Experiences, Self-esteem, Time Perspective, Positive Thinking
บทนา
จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การดาเนินชีวิตของ
บุคคลต้องประสบกับปัญหาและสถานการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียดเพิ่มมากขึ้น
ความสุ ขของบุคคลลดลง ภาวะไม่มีความสุขนี้ส ามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย การดาเนินชีวิต
ภายใต้สภาวะเช่นนี้ทาให้มนุษย์เราต้องคิดมากยิ่งขึ้น เพื่อความอยู่รอดของตนเอง ดังนั้นการพัฒนาคน
อย่างยั่งยืน จาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน และต้องพัฒนาคนในสังคมให้รู้จักวิธีคิดที่
ถูกต้อง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545) เพราะคนที่มีความสามารถในการคิดจะสามารถดารงชีวิต
ได้ดีกว่าคนที่รู้จักคิดและคนที่คิดเป็นจะสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าอะไรดีไม่ดี
อะไรควรเชื่อไม่ควรเชื่อ หรืออะไรควรทาไม่ควรทา แล้วจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่า (ชาติ แจ่มนุช,
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2545) การคิดมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างยิ่งเราคิดอย่างไรตัวเราก็เป็นอย่างนั้น การพัฒนาการทาง
ความคิดเป็นความสามารถในการคิดซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์
การคิดบวก คือกระบวนการทางความคิดของบุคคลที่เกิดจากการที่คนเรามีรูปแบบการรับรู้
และการคิด (Perception and Cognitive Style) ไปในทิศทางที่ดี มองและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความ
เป็นจริง เป็นเหตุเป็นผลด้วยอารมณ์ที่ผ่องใส ความคิดบวกจึงเป็นพื้นฐานของการสร้างสติปัญญาให้
คนเราเกิดการคิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นสร้างสรรค์ในการคิด
สิ่งประดิษฐ์ ค้นคว้าหาแนวทาง และส่งผลออกมาในรูปสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ สุข ย่อมทาให้บุคคล
มีความฉลาดทางอารมณ์พร้อมที่จะเผชิญและยอมรับในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลอื่นและต่อ
สั ง คมได้ อ ย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล สามารถบริ ห ารจั ด การตนเอง รวมทั้ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (นิภา แก้วศรีงาม, 2547) แต่อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วความคิดของคนเรานั้นจะเกิด
ความคิดเชิงลบได้ง่ายกว่า เพราะธรรมชาติของคนเรานั้นพร้อมจะมองเห็นความบกพร่องมากกว่า
มองเห็นข้อดี ในขณะที่ความคิดเชิงบวก ต้องอาศัยมุมมองและการคิดที่ลึกกว่านั้น ไม่ใช่การคิดชั้น
เดียวจากการเห็นแล้วสรุปความเลยว่าสิ่งนั้นไม่ดี แต่ต้องมาจากมุมมองที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
มีป ระโยชน์ หรื อความดีแฝงอยู่ ด้ว ยเสมอ การมองโลกเชิงบวกคือ การมองสิ่ งต่าง ๆ อย่างเข้าใจ
ยอมรั บ ได้ในด้านลบ มองปั ญหา ความทุกข์ ความไม่ร าบรื่ นเป็ นเรื่ องธรรมดา หากรู้จัก เลื อ กใช้
ประโยชน์จากด้านบวกที่แฝงอยู่จากสิ่งนั้น ๆ ได้ เหตุการณ์บางอย่างเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้เกิด
หรือไม่ให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้ว เราเลือกได้ว่าจะมองและรู้สึกกับมันอย่างไร (สิทธิชัย จันทานนท์ ,
2554)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ความคิดเชิงบวกจะถูกหล่อหลอมมา
จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดังเช่นการศึกษาของ ศิริยา จีระเจริญพงศ์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อการคิดเชิงบวก ผลพบว่า การคิดเชิงบวกได้รับอิทธิพลสูงสุดจากการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู อริวุทธ์ ผลทรัพย์ (2551) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความคิดเชิง
บวก ผลพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยส่งผลทางบวกต่อความคิดเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ ศรัญญา ทะรินทร์ (2559; อ้างถึงใน อริวุทธ์ ผลทรัพย์ 2551)
ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดเชิงบวก ผลพบว่า การอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลรวมสูงสุด
และมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงสู ง สุ ด ต่ อ การคิ ด เชิ ง บวก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะการอบรมเลี้ ย งดู จ ากพ่ อ แม่
ผู้ปกครองมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจของเด็กในทางที่สร้างสรรค์ทาให้เด็กคิดในด้านสิ่งดี
ต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปในทางบวก นอกจากนี้ยังมีตัวแปรภายในที่สัมพันธ์กับความคิดเชิงบวกของบุคคล
ทีน่ ่าสนใจศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ชีวิต เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นรากฐานของบุคลิกภาพใน
ปัจจุบัน (Sigmund Freud; อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554) ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา ไม่
ว่าจะทั้งด้านบวกหรือด้านลบ ย่อมส่ง ผลต่อความคิดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังพบว่า
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่จะทาให้บุคคลมีความคิดเชิงบวกกับตนเองได้เช่นกัน เพราะการเห็น
คุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ดี ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองนั้นจะ
มีความมั่นใจในการทาสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน จะช่วยให้เราประสบความสาเร็จต่าง ๆ กล้าคิดกล้า
แสดงออก เป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี (กรมสุขภาพจิต, 2547; อ้างถึงใน อริวุทธ์ ผลทรัพย์
2551) รวมทั้งในเรื่องมุมมองเกี่ยวกับเวลาก็น่าจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อความคิดของบุคคล
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เพราะมุมมองเกี่ยวกับเวลาเป็นวิธีที่คนเราเข้าใจ จัดระเบียบและรู้สึกเกี่ยวกับเวลาของตนเอง (ฮา
นานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, 2560) ผู้ที่มีการจัดระเบียบเวลาต่างกันย่อมมีแนวคิดในการกระทาสิ่งต่าง ๆ
ที่แตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากนักศึกษาในสังคมปัจจุบัน
ได้แสวงหาความสุขซึ่งมาจากวัตถุหรือภายนอก ความสุขที่เกิดจากวัตถุ หรือภายนอก เป็นความสุขที่
ไม่ยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานความสุขที่เกิดจากความวัตถุหรือ ภายนอกก็จะหายไป ทาให้พวกเขา
พยายามที่จะแสวงหาความสุขเพิ่มขึ้นกลายเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด แต่ถ้าได้ลองหันกลับมามองความสุข
ที่เกิดจากภายในตนเอง พวกเขาก็ไม่จาเป็นต้องพยายามแสวงหาความสุขจากภายนอก เพราะเป็น
ความสุขที่ยั่งยืน และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่จางหายไปต่างจากความสุขที่ได้ม าจากภายนอกที่ต้อง
แสวงหาเพื่อมาตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นมุมมองความคิดของนักศึกษาหากมี
ความคิดเชิงบวกจากภายในของตนเองจะก่อให้เกิดความสุขตามมา (กนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล, 2555)
จากเหตุผ ลที่กล่ าวมาผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิต
การเห็นคุณค่าในตนเอง และมุมมองเกี่ยวกับเวลา กับความคิดเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ใน
การส่งเสริมและพัฒนาความคิดเชิงบวกให้เกิดกับตนเองหรือนักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ ศึกษาระดับของความคิ ดเชิงบวก การเห็ นคุณค่าในตนเอง มุมมอง
เกี่ยวกับเวลา และความคิดเชิงบวกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บความคิดเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจาแนกตามเพศและชั้นปี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และมุมมอง
เกี่ย วกั บ เวลากั บ ความคิด เชิ งบวกของนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
เพศ
ระดับชั้นปี
ประสบการณ์ชีวิต
- ประสบการณ์ชีวิตทางลบ
- ประสบการณ์ชีวิตทางบวก
การเห็นคุณค่าในตนเอง
มุมมองเกี่ยวกับเวลา

การคิดเชิงบวก
- เกี่ยวข้องกับตนเอง
- เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีการคิดเชิงบวกแตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีการคิดเชิงบวกแตกต่างกัน
3. ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และมุมมองเกี่ยวกับเวลา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความคิดเชิงบวกของนักศึกษา
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จานวน จานวน 6,614 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจานวน 380 คน ที่ได้จาก
การใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multiple stage sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้สาหรับ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นแบบให้
เลือกตอบ แบบสอบถามประสบการณ์ชีวิต แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสอบถาม
มุมมองเกี่ยวกับเวลา และแบบสอบถามความคิดเชิงบวก โดยแบบวัดแต่ละแบบมีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ตั้งแต่ 0.785 – 0.939
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ และ
ใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way Anova) การเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากกลุ่ มตัว อย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลั ยแห่ งหนึ่ง
จานวน 383 คน เมื่อจาแนกตามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ และระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 และอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 จานวน 118
คน คิดเป็นร้อยละ 31.1
1. การศึกษาระดับศึกษาระดับของความคิดเชิงบวก การเห็นคุณค่าในตนเอง มุมมอง
เกี่ยวกับเวลา และประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
พบว่า ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตัวแปรอิสระมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งตัวแปรอิสระที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง (𝑥 ̅= 3.73) มุมมองเกี่ยวกับเวลา (𝑥 ̅=
3.541) และประสบการณ์ชีวิตเชิงบวก (𝑥 ̅= 3.525) ตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย คือ
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ประสบการณ์ชีวิตเชิงลบ (𝑥̅ ̅ = 1.454) ส่วนตัวแปรตาม คือ ความคิดเชิงบวก (𝑥 ̅ = 3.891) อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
ความคิดเชิงบวก
การเห็นคุณค่าในตนเอง
มุมมองเกี่ยวกับเวลา
ประสบการณ์ในชีวิต
เชิงลบ
เชิงบวก

Mean
3.891
3.737
3.541

S.D.
0.536
.539
.548

ระดับ
ค่อนข้างมาก
มาก
มาก

1.454
3.525

.462
.264

น้อย
มาก

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของความคิดเชิงบวกระหว่างนักศึกษา
เพศชายและนักศึกษาเพศหญิง
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยระดับของความคิดเชิงบวกระหว่างนักศึกษาเพศชายและ
นักศึกษาเพศหญิง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของความคิดเชิงบวก
ระหว่างนักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง
เพศ
N
Mean
SD.
t-value
df.
Sig.
ชาย
184
3.865
.533
-.917
378
.818
หญิง
196
3.916
.540
3. ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความแตกต่ า งของระดั บความคิ ดเชิง บวกระหว่า ง
นักศึกษาที่มีชั้นปีที่แตกต่างกัน
จากการเปรียบเทียบความแปรปรวนของระดับความคิดเชิงบวกระหว่างนักศึกษาที่มีชั้นปีที่
แตกต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 3 ค่าความแปรปรวนระดับของความคิดเชิงบวกระหว่างกลุ่มชั้นปี
แหล่งความ
องศาของความ ผลรวมกาลังสอง
ระดับนัยสาคัญ
ผลรวมกาลังสอง
ค่าอัตราส่วน F
แปรปรวน
เป็นอิสระ
เฉลีย่
sig.
.437
3
.146
.499
.683
ระหว่างกลุ่ม
109.583
376
.291
ภายในกลุ่ม
110.020
379
รวม
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จากตารางที่ 3 พบว่าผลรวมกาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่มมีค่าเท่ากับ .146 และผลรวมกาลัง
สองเฉลี่ยภายในกลุ่มมีค่าเท่ากับ .291 อัตราส่ว นระหว่างผลรวมกาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่มและ
ผลรวมกาลังสองเฉลี่ยภายในกลุ่มหรือค่า (F) มีค่าเท่ากับ .499 ซึ่งมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .683
นั่นคือค่าเฉลี่ยระดับของความคิดเชิงบวกที่มีชั้นปีที่ศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5
4. ผลการวิเ คราะห์ค วามสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งประสบการณ์ชีวิต การเห็ นคุณค่าในตนเอง
มุมมองเกี่ยวกับเวลากับความคิดเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ตาราง 5 ค่าสั มประสิทธิ์ส หสั มพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิต การเห็ นคุณค่าในตนเอง มุมมอง
เกี่ยวกับเวลา กับความคิดเชิงบวกของนักศึกษา
ความคิดเชิงบวกของนักศึกษา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ประสบการณ์ชีวิต
- ประสบการณ์ทางลบ
.673**
- ประสบการณ์ทางบวก
.539**
การเห็นคุณค่าในตนเอง
.768**
มุมมองเกี่ยวกับเวลา
.721**
** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 พบว่า ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และมุมมองเกี่ยวกับเวลา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเชิงบวกของนักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีการคิดเชิงบวกแตกต่างกัน พบว่าไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพศหญิงและเพศชายมีความ
เท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการที่จะดารงสถานะอยู่
ในสังคมไทยอย่างเท่าเทียม (ดวงพร เพรชคง, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของปิยะวดี ลีพหะบารุง
(2547) พบว่า นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนการมองโลกในแง่ดีไม่แตกต่างกัน อีกทั้งสภาพการ
อบรมเลี้ยงดูและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมมีความเท่าเทียมกันทางเพศชายและเพศหญิง
ไม่แยกแยะว่ากิจกรรมใดสาหรับเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น ทาให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงได้
พบเจอกับสภาวะการณ์ สถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะที่เหมือนกัน รวมทั้งจากสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบันให้ความเท่าเทียมกันทางเพศชายและเพศหญิง จึงส่งผลให้
นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีความคิดบวกไม่แตกต่างกัน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544)
สมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีการคิดเชิงบวกแตกต่างกัน พบว่าไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นนักศึกษา
ในระดับ ชั้น ปี ที่ 1 - ปี ที่ 4 มีช่ว งอายุตั้งแต่ 19-22 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และ
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นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน เช่น สภาพแวดล้อ มในห้องเรียน สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังที่ เวนเทรลลา (2545, อ้างถึงใน สัจจา ประเสริฐกุล
, 2551) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ความคิ ด เชิ ง บวกนั้ น เกิ ด มาพร้ อ มกั บ บุ ค คลทุ ก คน แต่ จ ะถู ก บดบั ง ด้ ว ย
สถานการณ์ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกันออกไป และจะลด
น้อยลงหลังจากต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแง่ล บ และเนื่องจาก
ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่กาลังอยู่ในช่วงวัยเรียน โดยใช้เวลาและการ
ดาเนินชีวิตส่ วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็น ว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึง
สภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
สมมติฐานข้อที่ 3 ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง มุมมองเกี่ยวกับเวลา มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความคิ ด เชิ ง บวกของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
มุมมองเกี่ยวกับเวลา กับตัวแปรตาม คือ ความคิดเชิงบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเชิงบวก
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 อภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าประสบการณ์ชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเชิงบวก
ที่เป็นเช่นนี้เพราะประสบการณ์ชีวิต เป็นการรับรู้เรื่องราวของบุคคลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ตนได้เคยพบเห็นหรือประสบมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ที่ดี สมหวัง ผิดหวัง สาเร็จ หรือล้มเหลว ขณะดาเนินชีวิต ทุกประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่มี
คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท าให้ บุ ค คลมี ท างที่ จ ะก้ า วเดิ น ต่ อ ไปได้ (อารี พั น ธ์ ม ณี . 2547)
ประสบการณ์ความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่ทาให้บุคคลใช้ความพยายามในการทางานมากขึ้น เป็นแรง
เสริมในการทางานต่อไป แม้งานจะยากเพียงใดบุคคลจะเพิ่มความพยายามเพื่อให้งานนั้นสาเร็จ (นิภา
แก้วศรีงาม 2547) เช่นเดียวกับประสบการณ์ชีวิตที่ดี ก็จะทาให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
แง่ดี พึงพอใจ ภาคภูมิใจ สุขใจ มีความสุข และประสบความสาเร็จ และเกิดเป็นความคิดเชิงบวกในที่สุด
การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสั มพันธ์ทางบวกกับความคิดเชิงบวก การเห็นคุณค่าใน
ตนเองมาจากการมองตนเองโดยรวม ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูง มักจะเป็นผู้ ที่
สามารถรั บรู้ สภาพความเป็ นจริงของตนเองและสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ ได้ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง
อารมณ์มั่นคง มีสภาวะอารมณ์ในทางบวก มีการมองโลกในแง่ดี และชอบปรากฏตัวในสังคมและเป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป ในขณะเดียวกันผู้ที่มองโลกในแง่ดีนั้นมักจะเป็นผู้ที่คาดหวังต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในอนาคตในทางบวก และเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ และบุคคลที่มีลักษณะของการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูงนั้นก็มักจะมีการมองโลกในแง่ดีสูงด้วย และจะเป็นผู้ที่สามารถเผชิญปัญหาและ
รับมือกับปัญหาที่ทาให้เกิดความเครียดได้ดี รวมทั้งพึงพอใจในชีวิตของตนเองในทุก ๆ ด้าน มากกว่าผู้
ที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในในเองต่าและมองโลกในแง่บวกต่า (Tharenon, 1979; อ้างใน ทรงเกียรติ
ล้นหลาม, 2550) สอดคล้องกับการศึกษาของ อริวุทธ์ ผลทรัพย์ (2551) พบว่า การเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความสัมพันธ์กับความคิดเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และทรงเกียรติ ล้น
หลาม (2550) ได้ศึกษาการมองโลกในแง่ดีกับการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี
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มุมมองเกี่ยวกับ เวลามีความสั มพันธ์กับความคิดเชิงบวก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ให้
ความสาคัญกับเรื่องเวลา มีการบริหารจัดการเวลาที่ดี จะส่งผลให้นักศึกษามีความคิดเชิงบวกที่ดี
มุมมองเกี่ย วกับเวลา เป็นแนวทางที่บุคคลใช้ในการคิด จัดระเบียบ และรู้สึกเกี่ยวกับอนาคตของ
ตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการตั้งเป้าหมาย การมองเห็น การมุ่งหวัง ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2541) กล่าวว่า ถ้ามีการบริหารเวลาที่ดี มีการวางแผนการใช้เวลาในการดาเนินชีวิต ผลที่จะเกิดขึ้น
คือความสุข ความพึงพอใจกับความสาเร็จในระยะยาว แต่ในทางกลับกันการบริหารเวลาไม่ดี คือ
ความทุกข์ ความเจ็บปวดและความเครียดอย่างแท้จริง หากมีการบริหารเวลาในชีวิตอย่างเหมาะสม
ชีวิตจะพบกับความสุข ความพึงพอใจ ทิ้งด้านการทางาน การเรียน รวมถึงความมุ่งหวังในอนาคต
สอดคล้องกับ ฮานานฮูฮิบบะดุดจีน นอจิ (2560) ที่พบว่า การมองเชิงบวกทางวิชาการของครู ได้ รับ
อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยจิตลักษณะของครู (มุมมองเกี่ยวกับเวลา) ถ้าครูมีมุมมองในการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน คานึงถึงความต้องการของผู้เรียนใน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับสูง ก็จะส่งผลให้ครูคนดังกล่าว มีการมองเชิงบวกทาง
วิชาการในระดับสูงเช่นกัน เช่นเดียวกับ วิภาพร สิทธิสาสตร์ (2542) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการฝึก
ทักษะการบริหารเวลาต่อความเครียด และความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการฝึกทักษะการบริหารเวลา มีความเครียดลดลงภายหลัง
ได้รับการฝึกทักษะการบริหารเวลา กล่าวคือ ความเครียดเป็นผลมาจากการไม่รู้จักการบริหารเวลาให้
ดี เช่น ไม่สามารถจัดลาดับงานก่อน-หลัง ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้า ไม่สามารถทาอะไรให้เสร็จทีละ
เรื่อง ไม่สามารถจัดช่วงเวลาสงบ ๆ ไว้สาหรับงานที่เร่งด่วน โดยไม่มีใครรบกวน ซึ่งถ้านักศึกษารู้จัก
บริหารเวลาแล้วจะสามารถวางแผนดาเนินชีวิตของตนเองและความเครียดจะลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับครู อาจารย์ หรือมหาวิทยาลัย ควรกาหนดนโยบายเพื่อพิจารณา
แนวทางการจั ดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน ให้ มีการเห็ นคุณค่าในตนเอง ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองให้มาก ๆ เนื่องจากประสบการณ์
ชีวิตที่ผู้เรียนประสบพบเจอมานั้น มีทั้งเชิงลบและเชิงบวกเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับโดยตรง
อาจก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลว่าเป็นเช่นไร ดั่งที่ ราล์ฟ
วอลโด เอเมอร์สัน กล่าวไว้ว่า อะไรที่อยู่ข้างหลังเรา และ อะไรที่อยู่ก่อนเรา เป็นอะไรที่เล็กน้อย เมื่อ
เทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองกับทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ผ่าน
เข้ามาในชีวิต เป็นสิ่งที่ดีและเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงบวกต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง มุมมองเกี่ยวกับเวลา กับความคิดเชิงบวกของ
นักศึกษามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมาเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่านั้น ในวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความคิด
เชิงบวก โดยที่มีตัวแปรใหม่ ๆ ที่ค่อนข้างน่าสนใจ เช่น การนับถือศาสนา การฝ่าฟันอุปสรรคในชี วิต
หรือ การเข้าถึงของสื่อออนไลน์ หรืออื่น ๆ และ อีกหนึ่งตัวแปรที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่าสนใจจากผลการวิจัย
ของผู้วิจัยในเล่มนี้ คือประสบการณ์ชีวิตกับความคิดเชิงบวก การที่ผลออกมาว่าผู้ที่มีประสบการณ์
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เชิ ง ลบมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด เชิ ง บวก ผู้ วิ จั ย มองว่ า น่ า สนใจ ที่ จ ะหาปั จ จั ย แฝงว่ า อะไรใน
ประสบการณ์ชีวิตของคนเรา ที่ทาให้เกิดผลความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่เป็นลบ แต่ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็น
บวก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลวิ จั ย ที่ ส ามารถใช้ ใ นการพั ฒ นาความคิ ด เชิ ง บวกของผู้ เ รี ย น ในการใช้ ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัย และการออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความคิดเชิงบวกต่อสิ่งต่าง ๆ ที่จะพบเจอได้ใน
อนาคตภายภาคหน้า
บรรณานุกรม
กนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดทางบวกความสุข และความวิตก
กังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการฝึกการเจริญสมาธิแบบเมตตา. โครงงาน
ทางจิตวิทยา การศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545). ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ: บริษัทซัคเซล มีเดีย จากัด
ขาติ แจ่มนุช. (2545). สอนอย่างไรให้คิดเป็น. กรุงเทพฯ: เลี่ยงเซียง
ฉัตรดนัย ศรชัย. (2556). อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร
การเห็นคุณค่าในตนเอง และความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อการยอมรับการ
โกหกและความเป็ น ไปได้ใ นการโกหก. โครงงานทางจิตวิทยา การศึกษาหลั กสู ตร
ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงพร เพรชคง. (2560). ความเท่าเทียมระหว่างเพศ.
ทรงเกียรติ ล้นหลาม. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกใน
แง่ ดี แ ละการเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเองของนิสิ ต มหาวิ ท ยาลั ย . วิทยานิพ นธ์ การศึกษา
ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า จิ ต วิ ท ย า พั ฒ น า ก า ร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิภา แก้วศรีงาม. (2547). ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) พึงคิดว่าทุกปัญหามีทางออก
ไม่ใช่ทุกทางออกเป็นปัญหา. วารสารวงการครู. 1(12), 76-78.
นิมิตร กลิ่นดอกแก้ว. (2555). การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ. สืบค้นจาก
https://www.gotoknow.org/posts/295411.
ประภาศรี มธุลาภรังสรรค์. (2558). การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน.
สืบค้นจาก http://203.131.219.167/km2559/2015/06/23/การพัฒนาความคิดเชิงบวก
ปาลิตา แซ่ก้วง. (2558). สมรรถนะ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขในการทางานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการขายของพนักงานขายในเขตกรุงมหานคร.
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ปิยะวดี ลีพหะบารุง. (2547). การพัฒนาการมองโลกแง่ดีด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะการคิดของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พัขรนันท์ กลั่นแก้ว. (2554). สร้างสุขให้ชีวิต และงานด้วยการคิดเชิงบวก (Positive Think &
Right Attitude). วารสาร Quallity People. 18(170), 99-102.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1307

พันธิตรา คูวัฒนสุชาติ. (2557). ประการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีภาพถ่ายที่น่า
ดึงดูดใจทางเพศผ่านทางเฟชบุ๊ค. วิทยานิพนธ์ การศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์ โหล่คา. (2550). ความสามารถในการบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ กศ.ม. (การอุด มศึ กษา). กรุง เทพฯ: บัณ ฑิต วิทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
เรวดี นามทองดี. (2554). การคิดอย่า งมีเ หตุผลของนักเรี ย นช่วงชั้น ที่ 4 โรงเรี ยนในสังกั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9 อ าเภอเมื อ งนครปฐม จั ง หวั ด
นครปฐม. วิ ทยานิ พนธ์ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
จิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วรางคณา รัชตะวรรณ. (2554). การศึกษาและพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนัก เรียนวัยรุ่นโดย
การให้คาปรึกษากลุ่ม . ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิ ภ าพร สิ ท ธิ ส าตร์ . (2542). ผลของการฝึ ก ทั ก ษะการบริ ห ารเวลาต่ อ ความเครี ย ดและ
ความสามารถในการบริ หารเวลาของนักศึกษาพยาบาล. วิทยานิพนธ์ การศึกษา
หลั ก สู ต รปริ ญ ญา พยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการพยาบาลศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีเรือน แก้วกังวาน. (2554). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน
ศิริ นยา จีร ะเจริ ญพงศ์. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบวกของนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 11.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สกล สิงหะ. (2555). คนหนึ่งเห็นโคลนตม คนหนึ่งเห็นดวงดาวอยู่พราวราย. สืบค้นจาก
https://www.gotoknow.org/posts/476362
สัจจา ประเสริฐกุล. (2551). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่มีระดับอัตมโนทัศน์
และประสบการณ์ ชี วิ ต แตกต่ า งกั น .ปริ ญ ญานิ พ นธ์ กศ.ม.(การวิ จั ย และสถิ ติ ท าง
การศึกษา)กรุง เทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สิทธิชัย จันทรานนท์. (2554). การคิดเชิงบวก Positive Thinkingโดย ดร.สิทธิชัย จันทานนท์.
สืบค้นจากhttps://www.facebook.com/notes/โรงเรียนศรีวิกรม์ /การคิดเชิงบวก
positive-thinking-โดย-ดรสิทธิชัย-จันทานนท์/10150265846054090/
สุจุฑา ศุภสมิต. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน ของนักเรียน
ช่วงชั้ น ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ปทุ มวัน เขตปทุมวั น
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิต
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

1308

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สุธาสินี นาคสินธุ์. (2552). การวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิงบวกของนักเรียนช่วงที่ 3.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2544). จิตวิทยาการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา
อริวุทธ์ ผลทรัพย์. (2551). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความคิดเชิง
บวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1. ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) .กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
อริวุทธ์ ผลทรัพย์. (2551). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความคิดเชิง
บวกของ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานนทบุรี เขต 1.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) .กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อารี พันธ์มณี. (2547). พลังคิดบวกพลังสู่ความสาเร็จ . จดหมายข่าว มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต.
9(126), 4-9.
ฮานานมูฮิบบะดุดดีน นอจิ. (2560). การวิจัยผสานวิธีพหุระดับปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมอง
บวกทางวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดชายแดนใต้ . ปริญญานิพนธ์
วทด. (วิ จั ย พฤติ ร รมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ) . กรุ ง เทพฯ: บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1309

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
A STUDY OF THE RELATION BETWEEN FUTURE ORIENTATION PARENT’S
EDUCATIONAL SUPPORT AND PHYSICAL LEARNING ENVIRONMENT WITH
LIFESTYLE AT VALAYA ALONGKRON RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL
PATRONAGE
ปัณฑิตา ปิ่นทอง1 และวิภาพร ตัณฑสวัสดิ2์
Pantita Pinthong1 and Vipaporn Tantasawat2
1

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ Pantita.pin@vru.ac.th
2
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล์ Vipaporn@vru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
2) เปรี ย บเที ย บการใช้ ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษาจ าแนกตามเพศและชั้ น ปี 3) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง และลักษณะทาง
กายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 380 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Independent Samples T-Test) สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance:
One-way Anova) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe และการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีการใช้ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักศึกษามีการใช้ชีวิต ด้านสังคมอยู่ในระดับมาก ด้านส่วนตัวและด้านการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และระดับชั้นของนักศึกษาที่แตกต่างกัน มีการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกันอย่างมีความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และลักษณะมุ่งอนาคต
การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง และลักษณะทางกายภาพทางการเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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คาสาคัญ
ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการ
เรียน การใช้ชีวิต
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study student’s life styles. 2) to compare
student’s life styles which classified to the gender and years of study. And 3) to study the
relationship Future Orientation, Parent’s educational support, Physical learning
environment with student’s Life style. The samples in this study are undergraduate
students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. Research
methodology is descriptive research by using a close end questionnaire with 380 students.
The analyses of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard
deviation, and inferential statistics. The analyses of descriptive statistics such as frequency,
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics such as Independent
Samples T-Test, One-way Analysis of Variance: One-way Anova and Scheffe’s pairwise
analysis and Pearson’s Product Moment Correlation.
The results of this study showed that Life styles of students in overall was at
the moderate level. When considering in each aspect, it was found that students’ life
styles in the aspect of social was at the high level, aspect of personal and learning
were at the moderate level. The hypothesis testing results showed that different
gender and years of study affected indifferently student’s life styles with the level of
statistical significance at .05. There was a significant positive relationship between
Future Orientation, Parent’s educational support, Physical learning environment with
student’s learning style at .05 level
Keywords:
Future Orientation, Parent’s Educational Support, Physical Learning Environment,
Lifestyle
บทนา
การที่ประเทศชาติจะเกิดการพัฒนาขึ้นนั้น สถาบันอุดมศึกษาถือได้ว่ามีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งเพราะมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เพิ่มพูนขึ้น โดยการ
จั ดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเป็ น กระบวนการพัฒ นาคนเข้าสู่ โ ลกอาชีพในระดับสู งเพื่อเกิดการ
เจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตของประเทศ โดยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ คือ การถ่ายทอดความรู้ และ
ทัก ษะต่ า ง ๆ โดยผ่ านระบบของการเรีย นการสอน และการแสวงหาความรู้ใ หม่ใ นรูป แบบของ
การศึก ษา การวิเ คราะห์ วิ จั ย เพื่อ นาความรู้ ใหม่ม าใช้ประโยชน์ต่ อการเรีย นการสอนและพั ฒ นา
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ทางด้ า นวิ ช าการหรื อ พั ฒ นาประเทศ การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น การน าความรู้ จ าก
มหาวิทยาลัยไปสู่สังคมโดยตรง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมให้มีความใกล้ชิดผูกพันเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน และการทานุบารุงวัฒนธรรมซึ่งเป็นภาระหน้าที่ในการสืบสานถ่ายทอดอนุรักษ์และพัฒนา
ประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ภารกิจให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการอยู่เสมอ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศได้ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539)
นักศึกษาในยุคปัจจุบันมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น ในเรื่องของการเรียนรู้ ครอบครัว สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะเสี่ยงต่าง ๆ อันสะท้อนให้เห็ นถึง
แนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยที่เข้ามามีอิทธิพลทั้งปวง สถานศึกษาจึง
ต้องเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวทักษะชีวิต ทักษะสังคม ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความสามารถ
ในการบูรณาการอาจไม่ได้เกิดจากการเรียนการสอนเพียงแต่ในห้องเรียน แต่การสร้างความพร้อมเพื่อ
เปิดโลกทัศน์สาหรับผู้เรียนในสภาวะโลกาภิวั ตน์ด้านภาษาและวัฒนธรรม รู้และเห็นคุณค่าของพหุ
ลักษณ์ พหุวัฒนธรรม เพิ่มความหลากหลายของผู้เรียนต่างวัยต่างภูมิหลังทางวัฒนธรรม สังคมและ
ต่างเผ่าพันธุ์จึงเป็นสิ่งสาคัญ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)
ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะแตกต่างไปจากในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก
โดยนักศึกษาจะต้องช่วยเหลือตนเองมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น มีอิสระในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
มากกว่าอยู่ในโรงเรียน มีการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ชีวิตของตนเองอย่างไรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งหาก
นักศึกษาเลือกใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการช่วยให้
ประสบความสาเร็จในชีวิต และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมที่จะ
ออกไปใช้ชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป แต่ในทางตรงกันข้าม หากนักศึกษาใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีขาดความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน ไม่รู้จักเลือกใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อม
มีผลกระทบในทางที่ไม่ดี และสามารถนาผลเสียมาสู่ตนเองได้ (สมพงษ์ สุขีเกตุ, 2543) ทองเรียน อม
รัชกุล (2525) กล่าวว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอายุตั้งแต่ 17 - 22 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กาลังจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ บุคคลในวัยนี้มักจะอารมณ์อ่อนไหวในขณะเดียวกันก็มีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น
อยากทดลองสิ่งแปลกใหม่ มีความคิดคานึงค่อนข้างเพ้อฝัน และพร้อมที่จะยอมรับอุดมการณ์ที่ตนเอง
เชื่อถือในทางจิตวิทยา วัยนี้เป็นวัยที่นักศึกษากาลังแสวงหาเอกลักษณ์ (Identity) การที่มหาวิทยาลัย
จะหวังให้นั กศึกษาคอยฟังคาสั่ งจากผู้ ใหญ่ หรือจะให้นักศึกษารู้จักยับยั้งชั่งใจ คิ ดเช่นผู้ ใหญ่ย่อม
เป็นไปไม่ได้ การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความพอใจ ความพอดีกับสภาวะทางจิตใจของ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ พั ฒ นาอารมณ์ และบุ ค ลิ ก ของตนอย่ า งสมบู ร ณ์ นอกจากนั้ น
สถาบั นการศึกษายั งเป็ น สถานที่ที่จะช่ว ยฝึ กฝนพัฒ นาความสามารถของนักศึกษาให้ ดีขึ้น ดังนั้น
สถาบันการศึกษาจึงปรารถนาให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ดี ผู้ สอนและผู้เรีย นมีป ฏิสัมพันธ์กัน อันส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในทางบวกที่
สมบูรณ์ ผู้เรียนก็จะมีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ดีในระดับหนึ่ง การที่ จะพิจารณาว่าผู้เรียนมีการใช้
ชีวิตอยู่ในระดับใดจะต้องอาศัยเกณฑ์พิจารณาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อ
สถานศึกษาอันเกิดได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านส่วนตัว ด้านการศึกษา และด้านสังคม
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การที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาจากระดับอุดมศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศ
ได้นั้ น จึ งต้องมีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่เหมาะสม นักศึกษาก็สามารถที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนได้ดีเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ แต่หากนักศึกษาใช้ชีวิตในทางที่ไม่เหมาะสม ก็จะมีผลเสีย
เกิดขึ้น จนอาจกลายเป็นสาเหตุที่ทาให้เรียนไม่จบหรือไม่ สามารถจบตามระยะเวลาที่กาหนดและ
ลาออกกลางคันได้ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการศึกษา
ความสั มพันธ์ของลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง และลักษณะทาง
กายภาพทางการเรียน ซึ่งทุกด้านจะมีความสัมพันธ์กับการใช้ชี วิตในมหาวิทยาลัย และหากด้านใด
ด้านหนึ่งที่กล่าวมามีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหรือเลวร้ายก็อาจจะส่งผลถึงด้านอื่น ๆ ได้ และใน
ขณะเดียวกันก็จะส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนเป็นอย่างมาก
แต่หากสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างแท้จริงก่อนจะเกิ ดปัญหาก็สามารถเลือกแนวทางที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมาแก้ไขปัญหานั้นให้เกิดผลสาเร็จและสามารถนาผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาใน
งานวิจัยไปเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นาไปพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อทาให้
นักศึกษามีคุณภาพการใช้ชีวิตดีที่ยิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับ การใช้ชี วิตในมหาวิท ยาลั ย ของนัก ศึกษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลั ยของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาแนกตามเพศ
3. เพื่อเปรี ยบเที ย บการใช้ ชี วิตในมหาวิทยาลั ย ของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาแนกตามชั้นปี
4 เพื่อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างลั ก ษณะมุ่ งอนาคต การสนั บสนุน ด้านการเรี ยนของ
ผู้ ป กครอง และลั กษณะทางกายภาพทางการเรีย นกับ การใช้ชี วิตในมหาวิ ทยาลั ย ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. เพศ
2. ชั้นปี
3. ลักษณะมุ่งอนาคต
4. การสนับสนุนด้านการเรียนของ
ผู้ปกครอง
5. ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน

การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- ด้านส่วนตัว
- ด้านการศึกษา
- ด้านสังคม
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จานวน จานวน 6,614 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจานวน 380 คน ที่ได้จาก
การใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multiple stage sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้สาหรับ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นแบบให้
เลือกตอบ และแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต แบบวัดการสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง แบบวัด
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน และแบบวัดการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเป็นเป็นแบบ
ให้มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตั้งแต่ 0.766 - 0.901
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ และ
ใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way Anova) การเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากกลุ่ มตัว อย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลั ยแห่ งหนึ่ง
จานวน 380 คน เมื่อจาแนกตามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ และระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 จานวน 118
คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียน
ของผู้ปกครอง และลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1. การศึกษาระดับศึกษาระดับการใช้ชวี ิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการใช้ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.619) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักศึกษามีการใช้ชีวิต ด้านสังคมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.787) ด้านส่วนตัว (𝑥̅ =
3.520) และด้านการศึกษา (𝑥̅ = 3.552) อยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
เพศ
N
Mean
SD.
t-value
df.
Sig.
ชาย
188
3.576
.597
-1.635
378
.103
หญิง
192
3.671
.535
371.678
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จากตารางที่ 1 พบว่า การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา จาแนกตามชั้นปี
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความสาคัญของการใช้ชีวิตระหว่างกลุ่มชั้นปี
องศาของ
ผลรวมกาลัง ค่าอัตราส่วน
ระดับ
ความเป็น
สองเฉลี่ย
F
นัยสาคัญsig.
อิสระ
1.780
3
.593
1.851
.138
ระหว่างกลุ่ม
120.522
376
.321
ภายในกลุ่ม
122.301
379
รวม
จากตารางที่ 2 พบว่า การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามีชั้นปีต่างกันไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐานข้อที่ 3 ลั กษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง และ
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของ
ผู้ปกครอง และลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ลักษณะมุ่งอนาคต
.552**
.340**
การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน
.441**
** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่าลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง และ
ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
แหล่งความ
แปรปรวน

ผลรวมกาลัง
สอง

การอภิปรายผลการวิจัย
จากสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
ในยุคสมัยนี้มีการใช้ชีวิตที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยจากยุคก่อนเดิมสังคมไทยของเราวางกรอบให้เพศ
หญิงประพฤติปฏิบัติตามจารีตอย่างเคร่งครัดมีบทบาทน้อยกว่าเพศชาย แต่ในยุคปัจจุบันนี้สังคมของ
เราได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงแล้ว
จึ ง ท าให้ ก ารใช้ ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ระหว่ า งเพศชายและเพศหญิ ง นั้ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น (กมลพร
กัลยาณมิตร, 2557) และในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในด้านต่าง ๆ ให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่มากขึ้น มีความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่ และโอกาสทางสังคมที่
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เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น จึงทาให้การใช้ชีวิตระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันรวมไปถึงการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกด้วย (ดวงพร เพชรคง, 2560) สอดคล้องกับงานวิจัยของแพรวพรรณ โสมาศรี
(2556) ทีพ่ บว่านิสิตชายและนิสิตหญิงมีการใช้ชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน
จากสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ชั้ น ปี ต่ า งกั น มี ก ารใช้ ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่
แตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้ คือ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่นักศึกษามีปรับตัวให้เข้า
กับบรรยากาศในมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องการเรียน การรับผิดชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นต้น ตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ วิริยเวชกุล (2529) กล่าว
ว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจาเป็ น ที่จะต้องปรับตัว ให้ เข้ากับบรรยากาศในมหา
วิทยาลัยให้ได้ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยการปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยในตอนต้น อาจจะทา
ให้การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ละชั้นปีไม่มีความแตกต่างกันได้
จากสมมติฐานข้อที่ 3 ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง และ
ลักษณะทางกายภาพทางการเรีย นมีความสั มพันธ์ทางบวกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลั ย พบว่า
ลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง และลักษณะทางกายภาพทางการเรียน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งได้สอดคล้องกับตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้นในข้างต้น อภิปรายผลได้ดังนี้
นักศึกษามีลักษณะมุ่งอนาคตจะมีการใช้ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้ดี ทั้งนี้อาจเพราะ
นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนนั้นมักมีความสามารถในการคาดการณ์มีความรับผิดชอบ
กระตือ รื อ ร้ น รู้ จั ก พึ่ ง พาตนเอง มี ค วามมานะอดทนเพี ยรพยายามและรู้วิ ธี ว างแผนอนาคตของ
นักศึกษาและสามารถดาเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งยังสามารถเผชิญอุปสรรคมีแนว
ทางการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเลือกกระทาได้อย่างเหมาะสม เพื่อความสาเร็จในอนาคต
(ปานจิ ต ร สุ กุม าสย์ , 2553:) ดั ง ที่ไ รท์ (Wright, 1981; อ้า งอิง ใน เพาพะงา จิต ต์ ส วาสดิ์ , 2556)
กล่าวถึง ความสาคัญของลักษณะมุ่งอนาคตว่า ผู้มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงจะเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของศาสนาและกฎหมาย ซึ่งจะเห็นว่าผู้ที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตจัดว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงจึงสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาได้ยอย่างเหมาะสม
นั กศึกษาได้รั บ การสนั บ สนุนด้านการเรียนของผู้ ป กครองเหมาะสมมาก โดยได้แก่การ
สนับสนุนทางด้านวัตถุ คือการจัดหาอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย และเงินให้แก่นักศึกษาอย่าง
เพียงพอ ตามความจาเป็นทางการเรียนของนักศึกษา และในส่วนของการสนับสนุนทางด้านวาจา คือ
การให้ความสนใจ ความเอาใจใส่ให้คาปรึกษาและชี้แนะด้านการเรียนแก่นักศึกษา ฉะนั้นการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยผู้ปกครองจึงมีบทบาทที่สาคัญมากการทางานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้จึงสาคัญมาก ครูอาจใช้วิธีต่อไปนี้ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมาพบและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน วางแผนร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้เวลาของนักเรียน
เวลาอยู่บ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการทางานของนักเรียน ให้ผู้ปกครองช่วยดูว่า
นักเรียนจะต้องทาการบ้านเสร็จ ในกรณีที่นักเรียนทาไม่ได้เพราะไม่เข้าใจ ก็ควรจะช่วยอธิบาย เพื่อ
นักเรียนจะได้ไม่เรียนล้าหลังเพื่อนหรือขาดความสนใจ ในกรณีที่ผู้ปกครองจะต้องให้นักเรียนช่วย
ทางานบ้าน ครูควรอธิบายให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงความจาเป็นที่นักเรียนจะต้องมีเวลาทาการบ้าน
และสนับสนุนให้ผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2537) สอดคล้องกับการ
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วิจัยของ กมลวรรณ ดีเลิศ (2551) พบว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองต่อการศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบกลาง
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ลั ก ษณะทางกายภาพทางการเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารใช้ ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยได้ดี เช่น ในส่วนของสถานที่เรียน คือ มีการถ่ายเทอากาศดีภายในห้องเรียน มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ภายในห้องเรียนขนาดของห้องเรียนเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณของนักศึกษา
บริเวณห้องเรียนปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับเสียงและกลิ่น และในส่วนของสื่อ/อุปกรณ์
การเรียนการสอน คือ การที่มีปริมาณของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวนนักศึกษามีความทันสมัยและมีคุณภาพในการใช้งาน ดังที่สุพิชญา ธีระกุล (2552) กล่าวว่า การ
จัดลักษณะทางกายภาพ เริ่มจากการวางแผนแนวอาคารถูกทิศทาง มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท
ได้ดี ไม่มีเสียงรบกวน ห้องเรียนสะอาด มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอกับจานวนนักเรียนเหมาะสมกับผู้เรียน
อุปกรณ์การศึกษาที่เป็นเครื่องช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและง่ายขึ้น การจัดใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับ กับทักษะและความสนใจของครูว่ าจะใช้อุปกรณ์นั้น
ๆ ได้เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และใช้ได้ถูกต้อง เป็นสิ่งจาเป็นที่จะเสริมสร้างการเรียนการสอนให้
ได้ผลดี เมื่อมีการเรียนการสอนที่ดีย่อมจะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียนได้ดีขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเหมาะสมมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการ
เรียนของผู้ปกครองและลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถนาผลใช้เป็นแนวทาง วางแผนให้กับ
นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และนาไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ควรทาการวิจัยศึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษาโดยเพิ่มตัว แปรต้นตัวอื่น ๆ ที่หลากหลาย
และมากกว่านี้ เช่น ศาสนา สื่อออนไลน์ การให้บริการแก่นักศึกษา เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษา
และ 2) สร้ างสมการพยากรณ์ ความสุ ขในการเรียนของนักศึก ษา กลุ่ มตัว อย่ างในการวิจัยครั้งนี้ คื อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลาดับตาม
ปัจจัยที่ส่งผลมากไปน้อย ได้แก่ เป้าหมายในชีวิต หลักปฏิบัติทางศาสนา ความภาคภูมิใจ การบริหารเวลา
และสื่อออนไลน์ ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สุขภาพ และการมองโลกในแง่ดี โดยปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
คะแนนความสุขในการเรียน ได้ร้อยละ 55.50
2. สมการพยากรณ์ความสุขในการเรียนของนักศึกษา ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ดังนี้
𝑌̂ =.027 + .308*เป้าหมายในชีวิต + .184*หลักปฏิบัติทางศาสนา + .177*ความภาคภูมิใจ
+ .122*การบริหารเวลา + .112*สื่อออนไลน์ + .041 เพศ + .015 ชั้นปีที่ศึกษา +.008 สุขภาพ + .006
การมองโลกในแง่ดี
𝑧̂ = .315*เป้ า หมายในชี วิ ต + .226*หลั ก ปฏิ บั ติ ท างศาสนา + .166*ความภาคภู มิ ใ จ
+ .151*การบริหารเวลา + .105*สื่อออนไลน์ + .039 ชั้นปีที่ศึกษา + .035 เพศ + .014 สุขภาพ + .006
การมองโลกในแง่ดี
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คาสาคัญ
ความภาคภู มิ ใจในตนเอง การมองโลกในแง่ดี สุ ข ภาพ เป้ าหมายในชีวิ ต การบริห ารเวลา
สื่อออนไลน์ หลักปฏิบัติทางศาสนา ความสุขในการเรียน
ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study factors affecting on the happiness
of students and (2) bring those factors to create prediction equation of the happiness of
students. The samples in this study are undergraduate students in the university. Research
methodology is descriptive research by using a close end questionnaire with 380 students.
The analyses of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard
deviation, and inferential statistics such as multiple regression analysis. The research
findings were summarized as follows:
1. Factors effecting on the happiness of students with the level of statistical
significance at .05, arranged in respective sequences of the high-level to low-level affecting
factor, were life goals, religious practices, self-esteem, time management, and social
media. The factors that do not affect the happiness of students with the level of statistical
significance at .05 are genders, years of study, health, and optimism. All those factors
could explain the happiness of students at the 55.50 percent of variance.
2. The prediction equations of the happiness of students in raw scores and
standard scores were as follows:
2.1 The prediction equation in term of raw score was:
𝑌̂= 027+.308*life goals + .184*religious practices + .177*self-esteem + .122*
time management + .122*social media + .041genders + .015years of study + .008health
+ .006 optimism
2.2 The prediction equation in term of standard score was:
𝑧̂ = .315*life goals + .226* religious practices + .166*self-esteem + .151*time
management +.105*social media + .039years+.035gender + .014health + .006optimistic
Keywords:
Self-esteem, Optimism, Health, Life Goals, Time Management, Social Media,
Religious Practices, Happiness
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บทนา
ในปั จ จุ บั น นั กศึ กษาส่ ว นใหญ่มี สิ่ งเร้า มากมายที่ท าให้ ต นเองมี ความสุ ข ในการใช้ชี วิต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ ความอิสระในการใช้ชีวิตที่มากขึ้น การผ่อนคลายโดยการดูหนัง ฟัง
เพลง สิ่งเหล่านี้ทาให้นักศึกษามีความสุขเพิ่มขึ้น แต่ในบางครั้ง นักศึกษาเองอาจลืมไปว่าความสุขในการ
เรี ย นของตนเองเป็ น สิ่ งที่ส าคัญเหมือนกัน เพราะความสุ ขในการเรียนเป็นส่ ว นหนึ่งที่ทาให้ นักศึกษา
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น ทาให้เกิดความรับผิดชอบต่องาน กิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ (กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ, 2540)
ความสุขในการเรียนของนักศึกษานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของ
นักศึกษาจะเป็นช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิดและสังคม (สุริยเดว
ทรีปาตี, 2555) ในด้านร่างกายจะมีความเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะบุคคลที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่
เจ็บ ป่วยเป็น โรค หรื อก็คือการมีสุขภาพดีตามที่แสดงออกให้ เห็นทางร่างกาย รวมถึงการที่บุคคลไม่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการดาเนินชีวิต เช่น พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคต่าง ๆ (กุณฑ์ชลี เพียรทอง, 2547)
จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ มีสมรรถภาพในการทางานและ
สามารถแก้ไขปัญหาและปรับจิตใจให้มีความสุขได้ (สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553) ในด้านอารมณ์ความภาคภูมิใจ
ในตนเองในตนเองเป็นองค์ประกอบสาคัญ ที่ทาให้ บุคคลประสบกับความสุข เพราะบุคคลจะประเมิน
ตนเองว่ามีคุณค่า มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง รับรู้ว่าตนมีความสามารถที่เป็นประโยชน์และมีความสาคัญต่อ
สังคม (ประภาส ณ พิกุล, 2551) ในด้านความคิด วิทยากร เชียงกูล (2550) กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดี
เป็น 1 ใน 4 คุณสมบัติที่สาคัญของคนที่มีความสุข คนมีความสุขคือคนที่มีความหวัง มีความเชื่อมันใน
ตัวเอง สามารถทาอะไรได้ทุกอย่าง และถ้าทาอะไรใหม่ๆ ก็จะสาเร็จ จะมีความสุขมากกว่าคนที่มองโลกใน
แง่ ร้ า ย คนมองโลกในแง่ ดี จะเครี ย ดน้ อ ยกว่ า คนที่ ม องในแง่ ร้ า ย ในการเรี ย นให้ ส าเร็ จ ได้ นั้ น การ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าอยากจะเรียนจบภายในเวลา 4 ปี จะทาให้นักศึกษาเกิดแรงผลักดันอยากที่จะ
เรียน ตั้งใจเรียน กระตือรือร้นมากกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต เมื่อสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตคือความสาเร็จตลอดเวลาของการเรียนนักศึกษาจะเกิดความสุขจากการที่ตนเองได้
ตั้งเป้าหมายในชีวิต และพอเกิดความสาเร็จในเป้าหมายที่ตนเองต้องการแล้วก็จะส่งผลให้ตัวของนักศึกษา
เองมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีก (นันทวัน ทองพิทักษ์ และเสาวลักษณ์ ภูสมสาย, 2551) นอกจากนี้การ
บริหารเวลาที่ดี มีการวางแผนการใช้เวลาที่ดี ผลที่จะเกิดขึ้น คือ ความสุข ความพึงพอใจกับการทางาน
การเรียน รวมถึงความสาเร็จในอนาคตที่จะตามมา ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลบริหารเวลาในชีวิตอย่าง
ไม่เหมาะสม ชีวิตจะพบกับความทุกข์ และความเครียดอย่างมาก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543) และ
ในด้านสังคม สื่อออนไลน์ยังส่วนหนึ่งที่ทาให้นักศึกษารู้สึกความผ่อนคลายและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้
เป็ น ที่ย อมรั บ กัน ว่า ปัจ จุ บัน สื่ อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น (Nucharee
Hongliam & Phachadapan Odompet, 2015) แต่ในบางคนเมื่อเขาเกิดความไม่สบายใจหรืออึดอัดใจ
อยากที่จะมีความสุขบุคคลจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เหนียวแน่น ไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนเมื่อได้ทาตามหลัก
ปฏิบัติทางศาสนา ก็จะช่วยลดความทุกข์ลงได้และก่อให้เกิดความสุข ความสบายใจ เมื่อเกิดความสงบใน
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ใจจากการปฏิบัติตามคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือก็จะส่งผลต่อการเรียนที่มีสติรู้ว่าตนกาลังทาอะไรอยู่
ไม่คิดฟุ้งซ่าน พร้อมที่จะเรียนรู้ และมีความสุขต่อการใช้ชีวิต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2540)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
เรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หนึ่งหนึ่ง ผลจาการศึกษาจทาให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสาคัญ
ต่อความสุขในการเรียน เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน
เพราะการมีความสุขในการเรียนจะส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการเรียน ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตน และยังทาให้นักศึกษาประสบความสาเร็จทางด้านการเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัย ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมองโลกในแง่ดี สุขภาพ เป้าหมายใน
ชีวิต การบริหารเวลา สื่อออนไลน์ และหลักปฏิบัติทางศาสนาที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสุขในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีกรอบแนวความคิดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ความภาคภูมิใจในตนเอง
- การมองโลกในแง่ดี
- สุขภาพ
- เป้าหมายในชีวิต
- การบริหารเวลา
- สื่อออนไลน์
- หลักปฏิบัติทางศาสนา
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

ตัวแปรตาม

ความสุขในการเรียน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จานวน จานวน 6,614
คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจานวน 380 คน ที่ได้จากการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(multiple stage sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นแบบให้
เลือกตอบ และแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง การมองโลกในแง่ดี สุขภาพ เป้าหมายในชีวิต การบริหาร
เวลา สื่อออนไลน์ และหลักปฏิบัติทางศาสนาเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยแบบวัดแต่ละแบบมีค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ตั้งแต่ 0.633 – 0.839
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จานวน
380 คน เมื่อจาแนกตามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศและระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1
1. ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ และสมการพยากรณ์ ความสุขในการเรียนของ
นักศึกษา
จากการนาตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) พบว่า ตัว แปรที่ส่งผลต่อ ความสุขในการเรียนของนักศึกษามี 5 ตัว แปร ได้แก่
เป้าหมายในชีวิต หลักปฏิบัติทางศาสนา ความภาคภูมิใจในตนเอง การบริหารเวลา และสื่อออนไลน์ ที่
สามารถพยากรณ์ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังตารางที่ 1 ส่วนตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อ
ความสุขในการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี และสุขภาพ ที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการเรียน (n=380)
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
เป้าหมายในชีวิต

B
.027
.308

SEb
.209
.066

Beta
.315

t
.130
4.687*

Sig
.897
.020
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หลักปฏิบัติทางศาสนา
.184
.031
.226
5.969*
.033
ความภาคภูมิใจในตนเอง
.177
.052
.166
3.399*
.041
การบริหารเวลา
.122
.042
.151
2.864*
.044
สื่อออนไลน์
.112
.050
.105
2.249*
.045
สุขภาพ
.008
.022
.014
.382
.703
มองโลกในแง่ดี
-.006
.067
-.006
-.087
.931
2
R=.745
R =.555
F=51.217
Sig=.000
SEest =.396
*p<0.05
จากตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 7 ตัว ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมองโลกในแง่ดี สุขภาพ
เป้าหมายในชีวิต การบริหารเวลา สื่อออนไลน์ และหลักปฏิบัติทางศาสนา พบว่าตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัวมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความสุขในการเรียนของนักศึกษา และตัวแปรพยากรณ์ 2 ตัว ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าความสัมพันธ์พหุคุณ 0.745 (R = 0.745) และตัวแปรเหล่านี้
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนความสุขในการเรียนได้ร้อยละ 55.50 (R2 = 0.555) ซึ่งเขียน
สมการพยากรณ์ ความสุขในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 𝑌̂
=.027 + .308*เป้าหมายในชีวิต + .184*หลักปฏิบัติทางศาสนา + .177*ความภาคภูมิใจ + .122*การ
บริหารเวลา + .112*สื่อออนไลน์ + .041 เพศ + .015 ชั้นปีที่ศึกษา +.008 สุขภาพ + .006 การมองโลก
ในแง่ดี ส่วนในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 𝑧̂ = .315*เป้าหมายในชีวิต + .226*หลักปฏิบัติทางศาสนา +
.166*ความภาคภูมิใจ + .151*การบริหารเวลา + .105*สื่อออนไลน์ + .039 ชั้นปีที่ศึกษา + .035 เพศ +
.014 สุขภาพ + .006 การมองโลกในแง่ดี
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนมากที่สุด ได้แก่ เป้าหมายในชีวิต ซึ่งเกิดจากนักศึกษา
เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีการวางเป้าหมายที่จะให้นักศึกษาทาอย่างชัดเจน และตัว
นักศึกษาเองก็รู้ว่าควรทาสิ่งใดก่อน-หลัง รู้ว่าในแต่ละวันเราจะทาสิ่งใดบ้าง รู้จักการวางแผนเพื่อไปให้ถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น นักศึกษาอยากประสบความสาเร็จทางด้านการเรียน นักศึกษามีการวางแผนการ
ทางานส่งอาจารย์ได้ดี แบ่งเวลาได้ถูกต้องเหมาะสม เข้าเรียนตรงเวลา สอบได้คะแนนดี ตั้งใจอ่านหนังสือ
สิ่งที่ตามมาคือผลการเรี ยนที่ดีและนักศึกษาเกิดความสุ ขในการเรียนทั้งในขณะที่เรียนอยู่และตอนที่
นักศึกษาประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (พิมพ์ โหล่คา, 2550)
2. ปัจ จัย ที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนอันดับสอง คือ หลั กปฏิบัติทางศาสนา ทั้งนี้เพราะ
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเมื่อเวลาที่เราไม่ส บายใจ และยังช่ว ยขัดเกลาคนให้มีจิตใจที่
สะอาด สงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ก็เหมือนกับความสุขในการเรียนของนักศึกษาเมื่อไหร่ที่นักศึกษาทุกข์หรือกังวล
ใจ สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือศาสนา ในทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนามากมาย เช่น การ
ทาบุญใส่บาตร ฟังธรรมะ นั่งสมาธิ กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทาให้นักศึกษาเกิดความสบายใจ
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และหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น จึงส่งผลว่าเมื่อเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะทาให้นักศึกษามีความสุข
ในการเรียน เพราะไม่ต้องกังวลเมื่อเจอกับความทุกข์ หรือเจอกับความทุกข์นักศึกษาเองจะหาทางพา
ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้ (พระครูโสภณ พุทธิศาสตร์ และพระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, 2552)
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนอันดับสาม คือ ความภาคภูมิใจกล่าวคือ เมื่อคนเรามี
ความภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองก็จะทาให้บุคคลนั้นเกิดความสุข ทั้งนี้เพราะ
ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจผ่านกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่ให้นักศึกษาร่วม
แสดงความสามารถของตนเอง ในชั้นเรียนยังมีการให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ การเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมความสามรถ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งถ้านักศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองแล้วจะทาให้เขาอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างมีความสุข และพร้อมจะ
พัฒนาตนเองทางการเรียนด้วยความเชื่อมั่นในตนเองว่าตนทาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของฮอง (Hong.
2002; อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2558) พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จทางด้าน
วิชาการจะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากกว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จทางด้าน
วิชาการ และมีผลการเรียนที่ดีกว่า
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนอันดับสี่ คือ การบริหารเวลา ที่เป็นเช่น นี้เพราะทาง
มหาวิทยาลัยนอกจากจะเน้นสอนในเนื้อหาแล้วยังสอนในเรื่องการใช้ชีวิตด้านส่วนตัวและสังคมนั่นก็คือ
การบริหารเวลา รวมทั้งนักศึกษาอาจมีพื้นฐานอยู่แล้วและทางอาจารย์จะคอยเสริมผ่านกิจกรรมมากมาย
ที่ต้องใช้การบริหารเวลา เช่น การเข้าค่าย การสัมมนา รวมถึงการส่งงาน การเข้าเรียนที่ตรงต่อเวลา ซึ่ง
การบริ ห ารเวลาส่ งผลต่อความสุ ขในการเรียนอย่างแน่นอน เพราะถ้านักศึกษามีการบริห ารเวลาที่ดี
วางแผนว่าตนเองควรทาอะไรบ้างในแต่ละวัน จัดลาดับความสาคัญของงานได้ และนักศึกษาทางานทีละ
ขั้นตอนตามที่ตนเองวางแผนไว้ เพื่อให้งานสาเร็จไปได้ด้ วยดี เมื่อนักศึกษามีการบริหารเวลาที่ดี ผลที่
ตามมาคือความสุขในการเรียน เพราะเมื่อส่งงานอาจารย์ได้ตรงเวลา มาเรียนตรงเวลา อ่านหนังสือก่อน
สอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะทาให้ผลการเรียนดีขึ้น มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น และไม่
ต้องมากังวลว่าจะทาอะไรก่อน-หลังดี เพราะไม่ว่างานจะยาก นักศึกษาก็สามารถบริหารเวลาได้อย่าง
เหมาะสม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543)
5. ปัจจัยสุดท้ายที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน คือ สื่อออนไลน์ กล่าวคือปัจจุบันเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาททางการศึกษาเป็นอย่างมาก ทาให้การศึกษาของยุคนี้เปลี่ยนจากหนังสือมาเป็นสื่อออนไลน์
ซึ่งในมหาวิทยาลัยก็มีการส่งเสริมในเรื่องนี้ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ไวไฟสาธารณะ ห้องดูหนัง สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยมากขึ้น เมื่อนักศึกษาเครียดจากการเรียนก็สามารถมาดูละคร ฟังเพลง เล่นเกมส์ เพื่อ
ผ่อนคลายความเครียดได้ ส่วนในด้านการเรียนก็สามารถสืบค้นหาข้อมูลทางสื่อออนไลน์เพื่อประกอบการ
เรียนการสอนได้ ส่งงานอาจารย์ผ่านสื่อได้ สามารถพุดคุยเรื่องการเรียน กับเพื่อนโดยที่เราอยู่คนละที่ได้
อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเมื่อมีปัญหาด้านการ
เรียนที่ไม่เข้าใจยังสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนผ่านสื่อออนไลน์ได้ (กุลธิดา ท้วมสุข จุฑารัตน์ ศราวณะ
วงศ์ และกันยารัตน์ เควยีเซ่น, 2554)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1325

6. ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน ได้แก่ สุขภาพ และการมองโลกในแง่ดี โดยในเรื่อง
สุขภาพนั้น นักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่มีร่างกายปกติและสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง ทางมหาวิทยาลัยก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สถานที่พักผ่อน มีหน่วยส่งเสริม
สุขภาพมากมาย เช่น ศูนย์ฟิตเนส สระว่ายน้า การเต้นแอโรบิค สนามกีฬาที่ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของ
นักศึกษาดีขึ้น จึงทาให้จากเดิม ที่นักศึกษามีสุขภาพดีอยู่แล้วก็มีสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความสุขที่เกิด
จากการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยมากกว่าที่จะเป็นความสุขในการเรียน ส่วนการมองโลกในแง่ดีที่จะนา
ความสุขมาให้นั้นต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริง หากไม่เป็นไปตามนั้นจะทาให้ผิดหวังมากและทุกข์ได้
มาก อีกทั้งยังสามารถแยกแยะได้ว่ ามีปัจจัยที่เราเป็นผู้ควบคุมเปลี่ย นแปลงมันได้ (เจษฎา สุวรรณวารี,
2557) แต่ความสุขในการเรียนมีความเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาวิชาที่เรียน กิจกรรมที่ทาในวิชาที่เรียน การมี
ส่วนร่วมในวิชาที่เรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียน ครูผู้สอนซึ่งอาจจะไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามที่บุคคล
คาดหวังได้ทั้งหมด และทาให้ไม่ส่งผลต่อการเกิดความสุขในการเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านการนาผลการวิจัยไปใช้
เมื่อทราบว่าเป้าหมายในชีวิตเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนมากที่สุด อาจจะศึกษา
แบบเจาะลึก โดยทาการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อพัฒนาให้เกิดความสุขในการเรียนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข เช่น สื่อ
ออนไลน์ หลักปฏิบัติทางศาสนา เพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. ผู้ที่สนใจศึกษาอาจศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เช่น การรับรู้ตนเอง สภาพแวดล้อมที่อาศัย
รายรับ-รายจ่าย เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักศึกษาครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
กิ ติ ย วดี บุ ญ ซื่ อ และคณะ. (2540). ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข . กรุ ง เทพฯ: ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
กุณฑ์ชลี เพียรทอง. (2547). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน.
วิทยานิพนธ์ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลธิดา ท้วมสุข จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และกันยารัตน์ เควยีเซ่น. (2554). รายงานการวิจัยรูปแบบ
แบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2543). จอมปราชญ์นักการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์
แนวพระราชดารัสด้านการศึกษาและการพัฒนาคน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.

1326

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจษฎา สุวรรณวารี. (2557). การมองโลกในแง่ดี การเสริมสร้างพลังสุขภาพ และการเข้าถึงบริการ
สุขภาพกับคุณ ภาพชีวิตของพนักงานรถไฟ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2540). ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย: การปลูกฝัง
อบรมและคุณภาพชีวติ. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นันทวัน ทองพิทักษ์ และ เสาวลักษณ์ ภูสมสาย. (2551). รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความสุข
ในการเรียนรู้จากการเสริมสร้างพลังสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
ประภาส ณ พิกุล. (2550). เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนวัยรุ่นภาคเหนือ . เสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา.
พระครู โ สภณ พุทธิ ศาสตร์ และพระสรวิช ญ์ อภิป ญฺโ ญ. (2552). การศึ กษาความผาสุก ของนิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย อยุ ธ ยา. ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิมพ์ โหล่คา. (2550). ความสามารถในการบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการอุ ด มศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภารดี อนันต์นาวี. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้นาทางการศึกษา.
วิทยากร เชียงกุล. (2550). ความรัก การสร้างสรรค์ และความสุข. กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์.
สิรินทร แซ่ฉั่ว. (2553). ความสุขในการทางานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
สุริยเดว ทรีปาตี. (2555). พัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น. สืบค้นจาก
http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/knowledgedetail/PD.pdf.
Pannika Poomjan, Nucharee Hongliam & Phachadapan Odompet. (2015). Online social
media usage behaviors of preclinical medical students of Faculty of Medicine
Siriraj Hospital. Siriraj Medical Bulletin. 8(1), 27-35.

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1327

ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1
จังหวัดพิษณุโลก
A SATISFACTION OF USING PUBLIC TRANSPORT STATIONS BUS TERMINAL 1
PHITSANULOK PROVINCE
สุณสิ า อยู่รอด1 กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์2 และจุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล3
Sunisa Yoorod1, Kampanart Wongwatthanaphong2 and Chuthatip Pradipatnaruemol3
1

สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อี เ มล์ Mr.nannyy68@gmail.com
2
สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อีเมล์ Kampanart_wk@yahoo.com
3
สังกัด หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อีเมล์ Chuthatip291@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพึงพอใจและสภาพปัญหาในการใช้บริการประชาชนต่อ
สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการภายในสถานี
ขนส่ ง แห่ ง ที่ 1 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ด้ ว ยแบบสอบถามจ านวน 400 คน วิ เ คราะห์ ผ ลโดยใช้ โ ปรแกรม
ประมวลผลทางสถิติและหาความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการใช้บริการใน
ภาพรวมผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการจราจรภายในสถานีขนส่ง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการอานวยความสะดวก และ
ด้านการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับดีด้วยกันทั้งสิ้น โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03, 3.97, 3.83 และ
3.69 ตามลาดับ
สาหรับสภาพปัญหาในการใช้บริการ พบปัญหาเกี่ยวกับการรอรถเป็นเวลานานทาให้เสียเวลาใน
การเดินทาง
คาสาคัญ:
ความพึงพอใจ สถานีขนส่ง การให้บริการสาธารณะ
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the level of satisfaction and the
problems of using the public service at the Bus Terminal 1 , Phitsanulok Province.
Collecting data from the sample group is the service users within the 1 st bus station in
Phitsanulok province. With 4 0 0 questionnaires. The results were analyzed by using
statistical processing program and frequency and percentage. The results of the research
showed that the satisfaction of using the service in the overall service users Satisfied at a
good level With an average score of 3 . 8 8 . Traffic within the bus station Public relations
Facilitation And security At a good level together With an average value of 4.03, 3.97, 3.83
and 3.69 respectively
For problems in using the service Having problems with waiting for a car for a
long time makes it a waste of time to travel.
Keyword:
Satisfaction, Transport, Public service
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันระบบการขนส่งสาธารณะมีอยู่ทั่วภูมมิภาคมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของประชาชน
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ภายในขนส่ งจะมีบ ริษัททัว ร์เพื่อให้ ประชาชนมาใช้บริการ มีทางเลื อกมากมายในการ
เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จึงมีการแข่งขันที่สูงเพิ่มมากขึ้น แต่ละบริษัทต่างๆ มีกลยุทธ์ในการสร้าง
กาไรให้กับบริษัทของตนเอง การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนั้นมีให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงในทุกพื้นที่และมีคนจานวนมากที่ได้เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทาให้อัตราค่าบริการจึงไม่
สูงมากนัก อีกทั้งยังช่วยลดการแออัด การเดินทางสะดวก ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย
การให้บริการด้านการขนรถโดยสารสาธารณะทางยังมีความคล่องตัวสูง สะดวกและสามารถให้บริการได้
ทุกจุดตลอดระยะของการเดินทางจึงต้องมีการเดินทางโดยมีรถโดยสารประจาทางที่วิ่งผ่านตามเส้นทาง
ต่างๆ ทั้งนี้ปัญหาที่ประชาชนที่ใช้บริการส่วนใหญ่ได้รับเป็นปัญหาการรอรถเป็นเวลานาน ไม่เป็นไปตาม
ตารางการเดินทาง
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1.ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะอยู่ในระดับใด
2.สภาพปัญหาในการให้บริการขนส่งสาธารณะต่อประชาชนควรแก้ไขอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนต่อขนส่งสาธารณะ แห่งที่1
จังหวัดพิษณุโลก
2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของขนส่งสาธารณะที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการขนส่ง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่เดินทางโดยใช้บริการขนส่ง สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก 966,632 คน/เดือน (อ้างอิง : สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดพิษณุโลก สานักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก) โดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน (Taro Tayamane) ในการ
หาจานวนประชากรโดยเฉลี่ย
𝑛=

𝒏=

𝑁
1 + (𝑁𝑒 2 )

966,632
1+966,32×0.052

n = 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยการสร้างเครื่องมือได้เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ของการวิจัย
1. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และรายได้
2. เป็นคาถามเกี่ยวกับการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1
จังหวัดพิษณุโลก โดยจาแนกเป็น คาถามด้านการจราจรภายในสถานีขนส่ง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การอานวยความสะดวก และด้านการรักษาความปลอดภัย ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
4.21 - 5.00
มากที่สุด
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
น้อย
1.00 - 1.80
น้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบหา ความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี้ การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุง
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
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ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามประเด็นจากแบบสอบถาม ดังนี้
ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง พึงพอใจในด้านการจราจรภายในสถานีขนส่งมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมาเป็น
ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านการอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.83 และความพึงพอใจของ
ผู้ ที่ มาใช้บ ริ ก ารสถานี ขนส่ ง ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คือ ด้า นการรั กษาความปลอดภั ย ค่า เฉลี่ ย 3.69 ตามล าดั บ
ดังตารางที่ 1
จึงเห็นได้ว่า ด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยที่น้อย เพราะเกิดจากการที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ไม่มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยน้อย เช่น กล้อง
วงจรปิด โทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์ฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อเกิดอันตรายขึ้น หรือสิ่งของหาย เราก็คงไม่
สามารถตามหาได้ เพราะ ระบบความปลอดภัยมีน้อยมาก
ตารางที่ 1 ความพึงพอของผู้ ใช้บริการสถานีขนส่ งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้ โ ดยสารแห่ งที่ 1 จังหวัด
พิษณุโลก
ระดับความคิดเห็น
ด้านที่

ด้าน

̅)
(𝒙

(S.D)

แปลผล

1

ด้านการอานวยความสะดวก

3.83

0.09

มาก

2

ด้านการประชาสัมพันธ์

3.97

0.12

มาก

3

ด้านการรักษาความปลอดภัย

3.69

0.03

มาก

4

ด้ า นการจราจรภายในสถานี
ขนส่ง
รวม

4.03

0.14

มาก

3.88

0.05

มาก

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการวิจัย ผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเดินทาง และการมาใช้
บริการที่สถานขนส่งมาก จะอภิปรายผลรายด้านดังนี้
1. ด้ า นการอ านวยความสะดวก ผู้ วิ จั ย พบว่ า การอ านวยความสะดวกเป็ น ที่ พ อใจของ
ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ ทั้งความสะอาดของห้องน้า ที่นั่งพักเพื่อรอใช้บริการ ความสะอาดภายในอาคาร
ที่จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร มีความสะดวกสบายต่อผู้ที่มาใช้บริการสถานี ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผล
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การศึ กษาของ ศุ ภ วัต ร มีพ ร้ อม (2556) กล่ าวคือ คุณภาพการให้ บ ริการ การมีมาตรฐานและความ
ปลอดภัยของการให้บริการ ควรมีนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการเดินทางของผู้ใช้รถส่วนบุคคลที่
ต้องทาพร้อมกับนโยบายลดความสะดวกของการใช้รถส่วนบุคคลเพื่ อให้ผู้ใช้รถส่วนบุคคลมองเห็นว่า การ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดกว่า
2. ด้ านการประชาสัมพันธ์ ผู้ วิจัยพบว่า การที่ผู้ ใช้จะเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการที่สาคัญก็
ขึ้นอยู่กับผู้ประชาสัมพันธ์ว่ามีความชัดเจน เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้บริการของผู้ ที่มาใช้บริการสถานี
ขนส่งสาธารณะ ด้านการเดินรถ เวลาเข้า -ออก ของรถโดยสาร เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้ทราบ แต่ทั้งนี้
ผู้วิจัยพบว่า การเดินรถของสถานีขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลกไม่เป็นไป
ตามตาราง มาไม่ตรงเวลาบ้าง ออกไม่ตรงเวลา จึงทาให้ การเดินทางของผู้ที่มาใช้บริการเป็นไปอย่างล้าช้า
ไม่เป็นไปตามกาหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พจมาส จันทร์เครื่อง (2550) กล่ าวคือการพัฒนา
บุคลากรอย่าง ต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเพื่อให้พนักงานและผู้รับบริการ
มีความจงรักภักดีและเกิดความประทับใจในการรับบริการอันจะนาไปสู่การมีการวางแผนและจัดระบบ
การดาเนินงานในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานเกิดความคล่องตัวในการทางานและเกิดการ
จงรักภักดีต่อองค์กรก็จะส่งผลให้ประชาชนผู้มารับบริการมารับบริการได้รับบริการที่ดี สะดวกและรวดเร็ว
สามารถนาไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขัน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น ตารางเวลา เส้นทางเดินรถ สถานที่
ท่องเที่ยว และราคา หรือแม้แต่อักษรเบรลล์สาหรับผู้พิการทางสายตา ควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
3. ด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้วิจัย พบว่า ระบบความปลอดภัยของสถานีขนส่งสาธารณะ
น้อยที่สุดของผลวิจัย ซึ่งเห็นได้จากการทาแบบสอบถามของผู้ใช้บริ การที่เสนอแนะมาการที่การรักษา
ความปลอดภัยมีน้อยก็จะทาให้ผู้ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะไม่ทันได้ระวังตัวอาจจะทาให้เกิดการ
สูญเสียของมีค่าไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิติพล ภูตะโชติ (2550) กล่าวว่า ลูกค้าต้องการความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต ทรัพย์สินและบริวาร สถานบริการใดที่มีความเสี่ยงลูกค้าจะหลีกเลี่ยงไม่ไปใช้บริการ
ลูกค้าจะเลือกไปใช้บริการที่มีความปลอดภัยสูง ถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าลูกค้าก็เต็มใจที่จะจ่ายการจัดการ
บริ การขนส่ งสาธารณะควรมีบ ริ การที่ห ลากหลาย เพื่อให้ ผู้ ที่ใช้รถยนต์ส่ ว นตัว หั นมาใช้บ ริการขนส่ ง
สาธารณะจะต้องเป็นบริการที่มีคุณภาพสูงเดินทางได้รวดเร็ว มีความปลอดภัยและมีบริการที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่อง สามารถเข้าอาคารสานักงานหรือสถานที่สาคัญต่างได้ง่ายกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
4.ด้านการจราจรภายในสถานีขนส่ง ผู้วิจัยพบว่า การจัดระเบียบการเดินรถ ที่จอดรถต่างๆ
ภายในสถานีขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างเรียบร้อย การ
เข้า-ออก ของรถมีระเบียบไม่ติดขัด ที่จอดรถของผู้ที่มาใช้บริการ มีเพียงพอ และสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ปรีชญา เอี่ยมวงค์นที (2557) อธิบายว่า ปัจจัยด้านกระบวนการเป็นกระบวนการส่ง
มอบคุณภาพบริการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประทับใจ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องง่ายต่อการ
ปฎิ บั ติ ดั ง นั้ น จึ งต้ อ งมี ก ารออกแบบกระบวนการหรื อขั้ น ตอนที่ ส ามารถอ านวยความสะดวกให้ กั บ
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ผู้ใช้บริการได้ดีที่สุด ความแน่นอนและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ เวลาในการรอคอยและความ
น่าเชื่อถือของเวลาเดินรถนั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการเวลาในการเดินทาง
นโยบายและมาตรการหลายประการ สามารถช่วยพัฒนาความเร็วในการเดินทาง เช่นการมีช่องโดยสาร
สาหรับรถประจาทาง
ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน เพระผู้
ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งมีจานวนมาก อีกทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครไว้ใจได้
บ้าง และควรมี รปภ. เพื่อรักษาความปลดภัยบริเวณรอบๆ ที่กล้องไม่สามารถถ่ายภาพได้ และเพื่อให้ผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือโดยไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งเอง
2.จากการทาแบบสอบถามของผู้ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่ง
ที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะว่า รถมาไม่ตรงเวลา จึงทาให้ผู้ที่มาใช้บริการสถานี
ขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก รอรถนานทาให้ผู้ที่มาใช้บริการเสียเวลา
ในในการเดินทาง
จึงอยากให้ สถานีขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุ โลก จัดการกับ
เวลาของรถโดยสารให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ การจัดตารางเวลาของรถเข้า -ออก ควรจัดให้มีความ
แน่นอน ไม่ควรจัดเวลากระชั้นชิดมากเกินไป ควรกาหนดเวลาถึงการขับรถของพนักงานขับรถด้วย จึงจะ
ทาให้ผู้ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ไม่รอนาน
จนเกินไป หรือหากรอรถนานเกินเวลา พนักงานของสถานีขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1
จังหวัดพิษณุโลก ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่รอรถได้ทราบว่าเกิดเหตุจาเป็นใดที่รถโดยสารมาไม่ตรงเวลา
ผู้ที่รถจะได้ทราบถึงสาเหตุ จะได้ไม่เกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
องค์กร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์
กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
คือ บุคลากร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จานวนทั้งหมด 370 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามมา
วิเคราะห์ ห าค่าทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ส ถิติ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สัมพันธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation) ผลการวิจัยพบว่า
1. ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมค่าฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความทักษะกับด้านทัศนคติ รองลงมา คือด้านความรู้ และข้อค้นพบจาก
การวิจัย พบว่า ศักยภาพในการปฏิบัติการของบุคลากร อยู่ในระดับมาก
2. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยผลที่ได้พบว่า (r = 0.26 , p < 0.05) ซึ่งแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั้ง ด้านการฝึ กอบรม
ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนา มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ด้านและเป็นไปตามสมมติฐาน
คาสาคัญ
ศักยภาพ การพัฒนาบุคลากร บริษัท
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ABSTRACT
The research on personnel development in order to increase the operational
potential of the personnel within the organization. TOT Public Company Limited has
the objectives 1. To study the level of potential development of the personnel of TOT
Public Company Limited. Study guidelines for development that are related to the
performance potential of personnel of TOT Public Company Limited. The sample
group in this research is the personnels. TOT Public Company Limited, a total of 370
people. The researcher used the questionnaire to analyze descriptive statistics by using
frequency distribution, percentage, mean and standard deviation, and testing the
hypothesis by Pearson Product Moment Correlation Analysis The results showed that
1 . Personnel operational potential Overall, the average value was at a high
level. It was found that the most average aspect was skill and attitude, followed by
knowledge. And the findings from the research found that the potential of personnel
operations at a high level
2 . Guidelines for personnel development are related to the potential of
personnel performance. Found that the guidelines for personnel development both
Training In the field of study visit, the development aspect is related to the
performance potential of personnel in all aspects.
Keywords:
Potential, Personnel Development, Company
ความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะการแข่งขันในทางธุรกิจ เพราะ
ในทุกๆวันนี้ได้มีการเปิดบริษัทต่างๆขึ้นมามากมายจึงทาให้แต่ละองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ๆเพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า และการที่องค์กรจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้นั้น ก็จะต้องอาศัยบุคลากรภายในองค์กรที่จะปฏิบัติงานให้ ตรงตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรแต่ละคนว่า
จะมีความรู้มากเพียงใด มีความสามารถแค่ไหน มีความชานาญแค่ไหน ซึ่งในแต่ละองค์กรย่อม มีการ
สรรหาบุ คลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทางานอยู่แล้ว แต่ด้วยปัจ จัยทั้งภายในและภายนอก อย่างเช่น
มีเรื่องของระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มีระบบการให้บริหารใหม่ๆ และด้วยปัจจุบันกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ก็ย่อมทาให้การรับคนเข้ามาทางานภายในองค์การก็อาจที่จะปฏิบัติงานได้ไม่ดี
พอ แต่เมื่อมีการรับบุคลากรเหล่านี้เข้ ามาปฏิบัติงานแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะพัฒนาหรือ
ดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ในการปฏิบัติให้มากที่สุด
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โดยการพัฒนาบุคลากรจะมีเป้าหมาย เพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ เพื่อดึงสมรรถนะของบุคลากรออกมาให้ได้มากที่สุดในการปฏิบัติงานรวมไปถึงการช่วยให้เกิด
การเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เข้ากับการทางานทาให้มีทัศนคติใหม่ มีแรงจูงใจ เกิด
ทักษะ เกิดความเข้าใจ มากขึ้น ทั้งหมดนี้อาจเป็นปัจจัยสาคัญที่จะสามารถพัฒนาบุคลากร และจะ
ส่งผลต่อองค์การได้ ในเมื่อมีบุคลากรที่มีศักยภาพภายในองค์ กรที่จะปฏิบัติงานแล้วย่อมทาให้องค์กร
พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ประมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนา
แนวคิดของ Nadler (1989) ซึ่งได้นิยามการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรว่าจะต้องมองบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า และสามารถใช้ประโยชน์อย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การท างานขององค์ ก ร ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด และกิ จ กรรม 3 ประการ ได้ แ ก่ 1.การฝึ ก อบรม
2.การศึกษา 3.การพัฒนา ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความครอบคลุมเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร เพื่อจะได้นาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรม และโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร
ทาให้เห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้องค์กร
พัฒนาไปได้ และจากข้อความข้างต้นทาให้รู้ว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นต้องมีการพัฒนาในหลายๆด้าน
ไม่ใช่ว่าบุคลากรกลุ่มนี้พัฒนาแค่ด้านนี้ อีกกลุ่มพัฒนาด้านนั้น กล่าวคือองค์การจะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรในหลายๆด้านเช่นพัฒนาดานเทคโนโลยี ด้านการบริการ ด้านทัศนคติ เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานบุคคล และมีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคคล เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Nadler (1989) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การจัดการ
ดาเนินงานให้บุคลากรได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ช่วงระยะเวลาหนึ่งอันที่จะนามาซึ่งการปรับปรุง
ความสามารถในการท างาน และส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ซึ่ ง ถื อ เป็ น กระบวนการการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทางานของทรัพยากรมนุษย์เพื่อเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน
ให้ ส ามารถปรั บ ตัว ได้ทัน กั บ การเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ กรได้ และช่ว ย
เสริมสร้ างความเจริญเติบโตของทั้งทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรในปัจจุบันและอนาคต โดยแบ่ง
กิ จ กรรมส าคั ญ ๆ ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ อกเป็ น 3 ประการ คื อ การศึ ก ษาดู ง าน
(Education) การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development)
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า หมายถึง การ
ให้การศึกษาในอันที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถความถนัด และทักษะแก่บุคลากรทั้งความมุ่งหมายที่
จะพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดีขึ้นทุกด้าน
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จากข้อความข้างต้น แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร เป็นแนวคิดที่จะส่งผลในด้านบวกก็คือ
เป็นการที่เราจะสามารถพัฒนาองค์กรหรือตนเอง ให้มีความสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ มี
ความรู้มากขึ้น โดยอาจจะส่งผลให้องค์กรมีผลสาเร็จที่ดีขึ้น องค์กรสามารถดารงอยู่ต่อได้ เป็นต้น
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
วิจิตร อาวะกุล (2540) กล่าวว่า ความจาเป็นในการพัฒนา บุคลากร เพื่อลดความเฉื่อยชา
ในการทางาน การไม่ยอมพัฒนาตนเอง การไม่อุทิศ ตนในการทางาน ดังนั้น ความสาคัญและความ
จาเป็นในการพัฒนาบุคลากรจึงไม่ เพียงแต่จะทาให้คนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทางาน
ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ได้ผลงานที่สูงขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จของหน่วยงานเป็นส่วนรวม
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2541) การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการ
บริ ห ารงาน กล่ าวคือ เมื่อบุ คลากรได้ผ่ านการ คัดเลื อกแล้ ว ไม่จาเป็นเสมอไปว่าบุคลากรนั้นจะ
เหมาะสมและทางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานตลอดจนให้บุคลากรได้ปรับตัวให้เข้า สภาพแวดล้อม
การทางาน เพื่อให้ ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากภาพโดยรวมของการพัฒนาบุคลากรนั้นถือว่า มีความสาคัญอย่างมากต่อบุคคลนั้นหรือ
องค์กร เพราะการที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทางานนั้นจะส่งผลให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ถ้ามองกลับกันถ้าไม่มีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้องค์กรก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายหรือเกิดผล
ทางด้านลบได้เนื่องจากบุคลากรในองค์กรไม่มีประสิภาพมากพอที่จะทางานตามเป้าหมายขององค์กร
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
มีคาแปลที่เป็นภาษาไทยคนข้างหลากหลาย และแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่านักวิชาการที่
ศึกษาจะไปหรือให้คาจากัดความไว้ตามความเข้าใจ และความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสถาบัน
ซึ่งบางท่า นอาจแปลว่า ศัก ยภาพหรือ ความสามารถหรือขี ดความสามารถหรื อความสามารถเชิ ง
สมรรถนะหรือสมรรถนะโดยทางราชการส่วนใหญ่จะใช้คาว่าสมรรถนะนักวิชาการได้ให้ความหมาย
ต่างไว้แตกต่างกันดังต่อไปนี้
เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2546) การว่าความสามารถเชิงสมรรถนะหมายถึง ด้านความรู้
ด้านทักษะและด้านทัศนคติของมนุษย์เราที่แสดงผ่านพฤติกรรมในด้านของความเป็นจริงของมนุษย์
โดยเฉพาะความสามารถที่ซ่อนเร้นมีอยู่อย่างมหาศาลเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนาออกมาใช้อย่างจริงจัง
ซึ่งอาจจะเกิดได้หลายปัจจัยอาทิทัศนคติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ สมรรถนะคือคุณลักษณะของบุคคลซึ่ง
ได้แก่ความรู้ความสามารถพฤติกรรมและคุณสมบัติต่างๆที่ประกอบด้วยค่านิยมจริยธรรมบุคลิกภาพ
คุณลักษณะทางกายภาพและมีอื่นซึ่งมีความจาเป็นและสอดคล้องกับองค์การ
จากข้างต้นสรุปได้ว่า ศักยภาพคือคุณลักษณะเฉพาะที่ซ่อนอยู่ในตัวของบุคคลที่ทุกคนมีอยู่
ในตัวเอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานหาก
สามารถน าทั้ ง ความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุค คลมาปรับ ใช้ ในการพั ฒ นาตนเองจะท าให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทของการพัฒนาศักยภาพ
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) ได้ทาการแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
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1.สมรรถนะหลัก หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. สมรรถนะตามสายงานมา หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ทักษะ ทัศ นคติ ความเชื่ อและอุป นิ สั ย ที่จ ะช่ว ยส่ งเสริม ให้ คนคนนั้ นสามารถสร้ างผลงานในการ
ปฏิบัติงานตามตาแหน่งนั้นๆ
3. สมรรถนะส่วนบุคคล หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยที่ทาให้คนนั้นมีความสามารถในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างโดดเด่นกว่า
คนทั่วไป
จากข้างต้นที่กล่าวมาสามารถ สรุปได้ว่า ประเภทของสมรรถนะในการปฏิบัติงานสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน สมรรถนะส่วนบุคคล ซึ่งทั้ง 3
ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีการเน้นให้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆตามสถานการณ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประภั ส สร เกษตรทั ต (2559) แรงจู ง ใจที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 275 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน โดยผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจโดยรวมมี ความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับสูง
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.71 , p < 0.05)
ลาพึง ร้อยดา (2558) การพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาครู และเปรียบเทียบการพัฒนาครู ในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ข้าราชการครูจานวน 225 คน
โดยใช้สูตรการคานวณตามวิธีทาโร่ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า 1.ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2.ครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่ามีความ
แตกต่างกัน กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก
2. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒ นาที่มีความสั มพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จานวนทั้งสิ้น 5000 คน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 370 คน และผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และมีการสร้างแบบสอบถามขึ้นมา และนาแบบสอบถามที่ผ่านความเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ ภ าษา ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC
มากกว่า 0.5 จากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน มาเป็นแบบสอบถาม
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สัมพันธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation) ในการทดสอบสมมติฐานโดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย
0.05 และมีการเก็บ ข้อมูล จากบุ คลากรของ บริษัท ทีโ อที จากัด (มหาชน) โดยมี ขั้นตอนในการ
ดาเนินการดังนี้
1.ผู้ วิจั ย ขอความอนุ เคราะห์ จากทางบริ ษัท เพื่ อแจกแบบสอบถามและเก็ บ ข้อ มู ล จาก
บุคลากร
2.จัดเก็บแบบสอบถามคืนในแต่ละบุคลากรของบริษัทหลังจากได้แจกแบบสอบถามไปแล้ว
2 สัปดาห์
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและจานวนชุดที่แจกไป
4. เมื่อได้แบบสอบถามครบถ้วนตามจานวนแล้วจึงได้นาไปวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลต่อไป
ผลการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
องค์กร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 2.เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์
กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
โดยผู้วิจั ยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัว อย่าง คือ บุคลากรของบริษัท ทีโอที จากัด
จากัด (มหาชน) จานวน 370 ฉบับ ได้รับการตอบกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์จานวน 370 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไป จากนั้นผู้วิจัยนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิ ติ เพื่ อ หาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น ( Pearson’s Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ของแนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีผลการวิจัย ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าบุคลากรภายในบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 226 คน
คิดเป็น ร้ อยละ 6.11 มีช่ว งระดับอายุ 31 – 40 ปีจานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 85.9 มีระยะเวลาในการทางานช่วง 5 – 10 ปี
จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9
2. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแนวทางในการพัฒนา ด้านการฝึกอบรม โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 ด้านการศึกษาดู
งาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 ด้าน
การพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24
และพบว่าระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ด้านความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 ด้านความทักษะอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.36 ด้านทัศนคติอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18
อภิปรายผลการวิจัย
1. ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จากการศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่า ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความทักษะอยู่ในระดับ มาก
ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับ มาก
การที่ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น อยู่ในระดับ มาก อธิบ ายได้ว่าด้านทักษะ
กับด้านทัศนคติของบุคลากรบริษัท ทีโ อที จากัด (มหาชน) นั้นแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีความสามัคคี หรือมีการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก
ได้ดี นั้นแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และมีความรักต่อบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ส่วนด้านความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง ทาให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจในแผนกงานนั้นยังมีไม่มาก
เท่าที่ควรซึ่งอาจจะรวมไปถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอีกด้วย
2. แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแนวทางในการ
พัฒ นาบุ ค ลากรโดยรวม อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ด้ า นการฝึ ก อบรมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ด้ า น
การศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
แนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) เห็ น ได้ ว่ า ด้ า นการ
ฝึกอบรมและด้านการศึกษาดูงานนั้นอยู่ในระดับ ปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่าในการจัดฝึกอบรม
ของบริ ษัท ทีโ อที จ ากัด (มหาชน) และการศึกษาดูงานนั้นมีการจัดฝึ กอบรมและการศึกษาดูงาน
ค่อ นข้า งต่อ เนื่ อ ง และในแต่ ล ะครั้ งของการฝึ ก อบรมและการศึ ก ษาดู งาน ก็ มี เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการ
ฝึกอบรมที่ทันสมัย เข้าใจง่าย หรือแม้แต่ในการศึกษาดูงานก็เป็นงานที่คล้ายคลึงกับของบริษัท ทีโอที
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จากัด (มหาชน) สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ส่วนด้านการพัฒนาอยู่ในระดับ
มาก โดยทางบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีการจัดปฐมนิเทศให้กับ พนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมไปถึงมี
การให้พนักงานทดลองงานตามสายงายก่อนปฏิบัติงานจริง
อภิปรายผลสมมติฐาน
1. ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ทั้งนี้เป็นเพราะ บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้มีการอบรมบุคลากรภายในองค์กรอยู่เป็นประจา การ
จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ รวมไปถึงจัดให้มีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่ อที่จะนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน หรือสามารถนาความรู้ที่ได้มาสอนให้กับบุคลากรรุ่นหลังๆ
ให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถมีคุณภาพในการทางานที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลาพึง ร้อยดา (2558) โดยผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน
2. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากร อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า สั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์
(r = 0.26 , p < 0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีนโยบาย
หรื อ แนวทางที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ลากรในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรภายในองค์ ก รมี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะ หรือทัศนคติเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการอบรมภายในสายงานเพื่อให้บุคลากรใน
สายงานนั้นๆมีความรู้ ความเข้าใจ มีการปลูกฝังให้รักองค์กร เพื่อที่บุคลากรแต่ละคนจะได้มีความทุ่ม
เท่ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ผลตอบแทนที่ได้กลับมาจะน้อย แต่บุคลากรเหล่านี้ก็ยังรักที่จะ
ท างานต่ อ ในองค์ ก ร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประภั ส สร เกษตรทั ต (2559) แรงจู ง ใจที่ มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.71 , p < 0.05)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ควรมีการกาหนดแบบแผนหรือนโยบายที่ชัดเจนเพื่อจะได้
เป็นระบบต่อการพัฒนาบุคลากร เช่น มีนโยบายจัดอบรมบุคลากรทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ควรมีการจัดทาแบบประเมินผลของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการประเมินบุคลากรจากหัวหน้าในสายงานของตนเอง

1342

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจั ย เรื่ อง การพัฒ นาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่
ชัดเจนและเป็นรูปธธรรมมากยิ่งขึ้นและควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้อง
กับองค์กรที่เราต้องการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาประกอบการวิจัยในครั้งต่อไป
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กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ของสานักงานอัยการ
จังหวัดธัญบุรี
INQUIRY PROCEDURE ON JUVENILE VICTIM IN SEXUAL OFFENCES CASE OF OFFICE
OF ATTORNEY THANYABURI
บารมี มีสัจจานนท์1 และฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว2
Baramee Meesujjanont1 and Ruetaitip Chansrakaeo2
1,2

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี E-mail: barameejane2540@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศของส านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ”มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสอบสวน
ผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 2) เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบั ติงานในชั้ น สอบสวนที่ผู้ เสี ย หายเป็นผู้ เยาว์ในคดีค วามผิ ดเกี่ยวกั บเพศ ผู้ วิจัย ได้ทาการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน
ของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ การสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวม
จากการสัมภาษณ์ (Content Analysis) มาวิเคราะห์
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี จะต้อ งดาเนินการโดยแยกกระทาเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่
เหมาะสม ซึ่งทางปฏิบัติแล้วจะทาการสอบสวนเด็กที่สานักงานอัยการประจาจังหวัดนั้น ๆ ประกอบ
กับเครื่องมือและอุปกรณ์ในสานักงานอัยการพร้อมและเหมาะสมกว่าที่สถานีตารวจ เด็กสามารถร้อง
ขอให้ ผู้ป กครองหรือบุ คคลที่ตนเองไว้ว างใจ เข้าร่ว มฟังการสอบสวนหรือถามปากคา และต้องมี
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการสอบสวนด้วย ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงที่
สามารถนาออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีเด็กลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การที่เด็ก
เรียบเรียงสถานการณ์ให้เข้าใจจะมีการสับสนมากกว่าผู้ใหญ่ สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ ทาการ
สอบสวนจึงมีความสาคัญมากที่จะได้รายละเอียดหรือข้อเท็จจริง ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค คือ การที่ให้ผู้ที่เด็กไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนเพื่อไม่ให้เด็กมีความประหม่าเท่านั้น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนต้องพูดคุยกับเด็กก่อ นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เสียหายและผู้เสียหายจะต้องพูดไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ กระบวนการสอบสวน ผู้เสียหาย ผู้เยาว์ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
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ABSTRACT
This research titled " Inquiry Procedure on Juvenile Victim in Sexual Offences
Case of Office of Attorney Thanyaburi” had the objectives were as follows: 1) to study
the process of inquiring children victims in sexual offenses 2) to acquire the problems
and obstacles of personnel involved in the work in the inquiry procedure and 3) to
study the obstacles and problems solving approach on the performance of the inquiry
procedure relating to children victims in sexual offences.
The researcher collected data from the sampling population who was the personnel
involved in the operation in the inquiry procedure of Office of Attorney Thanyaburi.
The tools used in the research were in-depth interviews with open-ended structured.
Data were analyzed by using the data collected from the interview with content
analysis.
The results of the research revealed that the inquiry process for minors who
are victims of sex offenses must be carried out separately in the appropriate place for
inquiry. The inquiry will take place at the provincial prosecutor's office, where there
are tools and equipment in the prosecutor's office which are ready and more suitable
at the police station. Children can request parents or persons they trust during the
inquiry along with psychologist or social worker. The inquiry must have recorded
images and sounds that are telecasted continuously for protecting in case the child
victims forget the incidents. The situation in which children are comprehended will be
more confusing than adults. So the environment or place of inquiry is very important
to get details or facts. Therefore, the solution to the problem and obstacle is to give
people who trust children to participate in the investigation so that children are not
nervous. Personnel involved in the inquiry must first talk to the child that all of these
events are incidents happened to the victim and the victim must speak according to
the actual situation.
Keywords:
Inquiry Procedure, Victim, Children, Sexual Offences
ความสาคัญของปัญหา
“เด็ก” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นิยามว่า “เด็ก” คือ คนที่มี
อายุน้อย และ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคล
อายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ “เด็ก” เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งของสังคมไทย ประเทศเรา
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จะมีความเจริญได้อย่างไร หากลูกหลานของเราไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านร่ างกายและจิตใจอย่าง
เหมาะสม การพัฒนาดังกล่าวคงยังไม่เพียงพอจึงต้องควบคู่ไปกับการมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองให้
ปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งปวงที่จะส่งผลต่อการพัฒนาดังกล่าว
ในปัจจุบันเรายังคงเห็นว่า การทาร้ายทารุณกรรมเด็กในหลายๆรูปแบบ ยังคงเกิดขึ้นอยู่
บ่อยๆในสังคมไทยเรา ซึ่งลักษณะที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งคือการทารุณกรรมทางเพศกับเด็กผู้ไร้
เดียงสา เมื่อผู้ถูกกระทาหรือทารุณกรรมทางเพศเป็นเด็ก แล้ว ย่อมเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจยิ่งนัก
แต่อย่างไรก็ตามก็คงไม่เท่าความเจ็บปวดที่อาจฝังลึกและคอยหลอกหลอนอยู่ภายในจิตใจของเด็กที่
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ เด็กเหล่านั้นอาจจะต้องพกบาดแผลแห่งชีวิตเหล่านั้นติดตัวไป
พร้อมๆกับการเจริญเติบโตและการมีชี วิตอยู่ในสังคม อาชญากรรมทางเพศทุกประเพศโดยเฉพาะที่
กระทาต่อเด็ก จึงเป็นภัยร้ายของสังคมที่ทุกคนและทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามมิให้
เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาด แต่ถ้าหากมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว แม้ในความเป็นจริงจะยากที่จะเยียวยาให้
เด็กกลับสู่สภาพเดิม แต่เราต้องดูแลให้เด็กได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็ก
ให้คลายความบอบช้ามากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับความจริงว่าลาพังของเด็กเองไม่สามารถ
ที่จะทวงถามเรื่องความเป็นธรรมและปกป้องสิทธิของตนเองได้ทั้งหมด ทุกครั้งที่มีข่าวอาชญากรรม
ทางเพศ ภาพข่าวและสื่อมวลชนได้นาความเศร้าสลด ทุกข์ใจ ห่วงใย และวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับบุคคลที่มีบุตรหลานอยู่ในความรักใครดูแล และเมื่อเราพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวสิ่ง
แรกที่ทุก ๆ คนคิดเป็นอย่างแรกก็คงไม่พ้นเรื่องกฎหมายของไทย แต่กระบวนการสอบสวนก็เป็น ส่วน
สาคัญที่จะได้มาซึ่งความจริงของเหตุนั้น ๆ
ดังนั้น ข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษากระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่
เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ และศึกษาปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงาน
ในชั้นสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1.สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการสอบสวนเป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ของกระบวนการ
สอบสวนหรือไม่
2.การพูดความจริงเป็นปัจจัยที่จะทาให้เกิดความสาเร็จของกระบวนการสอบสวนหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
2. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านในชั้ น สอบสวนที่
ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศ ของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
สอบสวนผู้ เสี ย หายที่เ ป็ น ผู้ เยาว์ใ นคดี ความผิ ดเกี่ ยวกับ เพศ ของส านัก งานอัย การจั งหวัด ธั ญบุ รี
จานวน 5 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ เป็นกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะทาการศึกษาเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน ของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี จานวน 5 คน
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิด
ปลายเปิด ใช้ในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้กาหนดโครงสร้างของข้อคาถาม
สาหรับนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับประเด็นความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน ของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ย วกั บ ประเด็ น เกี่ย วกับ การปฏิบั ติง านด้า นการสอบสวนในการ
คุ้มครองและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในชั้น
สอบสวน ของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ” ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังนี้
1. กระบวนการสอบสวนผู้ เ สี ย หายที่ เ ป็ น ผู้ เ ยาว์ ใ นคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ ของ
สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
จากการศึกษากระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศของ
สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พบว่า
1.1 การสอบสวนจะต้องดาเนินการโดยแยกกระทาเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสม
ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะไปนั่งสอบสวนที่สถานีตารวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนคดีปกติไม่ได้ ซึ่งทาง
ปฏิบัติแล้วทุกวันนี้จะทาการสอบสวนเด็กที่สานักงานอัยการประจาจังหวัดนั้น ๆ เพราะพนักงาน
อัยการที่มีหน้าที่จะต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วย ไม่ค่อยสะดวกที่จะเดินทางมาร่วมการสอบสวนตาม
สถานีตารวจต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในสานักงานอัยการพร้อมและ
เหมาะสมกว่าที่สถานีตารวจ
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1.2 เด็กสามารถร้องขอให้บุคคลที่ตนเองไว้วางใจ เข้าร่วมฟังการสอบสวนหรือถามปากคา
ด้วย ซึ่งธรรมดามักจะเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งทนายความของผู้เสียหายหรือพยาน หาก
ประสงค์เข้าร่วมการสอบสวนหรือถามปากคา ย่อมใช้สิทธิตามาตรานี้เข้าร่วมฟังการให้ถ้อยคาหรือ
สอบสวนได้
1.3 ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมในการสอบสวนหรือถามปากคา
ด้วย ทั้งนี้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ดังกล่าว จะต้องได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนตาม
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะห์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.4 ต้องมีพนักงานพนักงานอัยการ เข้าร่วมในการสอบสวนหรือถามปากคา
1.5 ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงที่สามารถนาออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันเหตุกรณี เด็กลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือไม่สามารถติดตามนาเด็กมาเบิกความได้ในชั้นศาล
เพราะเหตุจาเป็น อย่างยิ่ง ศาลอาจรับฟังบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวเหมือนการเบิกความในชั้น
พิจารณา และกรณีที่ศาลเห็นสมควรหรือเด็กหรือคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร
ศาลอาจสั่งให้เปิดบันทึกภาพและเสียงดังกล่าว แทนการเบิกความในชั้นศาลของเด็ก แล้วให้คู่ความ
ถามค้านหรือถามติงเอาอย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เด็กต้องเบิกความถึงเรื่องอั นทาร้ายจิตใจ
ของเด็กอีกเป็นซ้าสอง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 ตรี )
2. ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน
ของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี พบว่า
2.1 การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดให้ “ผู้เสียหายหรือพยานที่
เป็ น เด็ ก สามารถน าบุ คคลที่เ ด็ กร้ องขอร่ ว มอยู่ ด้ว ยในการสอบปากค านั้น เห็ น ว่า ส่ ง ผลต่ อการ
สอบสวนมาก ทาให้ขั้นตอนมีความยุ่งยากมากขึ้น
2.2 การเรียบเรียงคาพูดของเด็ก หรือการเรียบเรียงสถานการณ์ให้เข้าใจ มันจะมีการ
สับสนมากกว่าผู้ใหญ่ การสอบสวนสองครั้งมีข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงกัน
2.3 ความไม่สะดวกและการผิดนัดของสหวิชาชีพ ทาให้เกิดความล่าช้าในการสอบสวน
2.4 สภาพแวดล้อม หรือสถานที่ที่ทาการสอบสวน มีความสาคัญมาก ที่จะได้รายละเอียด
หรือข้อเท็จจริง การไปสอบสวนในสถานที่ต่าง ๆ จะได้รายละเอียดน้อยกว่าที่สถานีตารวจเยอะ แต่
เหตุที่ ต้ องมาสอบสวนที่ ห้ อ งสอบเด็ ก ของอั ย การนั้น ก็ เพราะว่า อุ ปกรณ์ และเครื่องมือที่ ใช้ในการ
สอบสวนมีความพร้อม
3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวนที่ผู้เสียหายเป็น
ผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวนที่ผู้เสียหาย
เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ พบว่า
3.1 การที่เราจะให้ผู้ที่ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวน เราจะต้องพูดคุยกับผู้ที่เด็กไว้ใจ
ก่อน ว่าในกรณีดังกล่าวนี้เราเป็นผู้ที่เด็กไว้วางใจ เพราะนั้น ผู้ที่เด็กไว้วางใจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ และ
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ไม่สามารถเอาความคิดของตนเองมาร่วมในการสอบสวนได้ ผู้ที่เด็กไว้วางใจคือผู้ที่เข้าร่วมฟังการ
สอบสวนเพื่อไม่ให้เด็กมีความประหม่า กวาดกลัวเท่านั้น
3.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนต้องพูดคุยกับเด็กก่อนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายและผู้เสียหายจะต้องพูดไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
3.3 สถานที่ที่ ใช้ใ นการสอบสวนของสถานีต ารวจมีค นพลุ กพล่ านและคั บแคบเกิ น ไป
ทาให้เกิดความแออัดในการสอบสวน แต่ข้อดีของการสอบสวนที่สถานีตารวจคือการสอบสวนที่สถานี
ตารวจเรามีเวลา เราสามารถที่จะซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้เยอะมากกว่าการที่มาที่ห้องสอบเด็ก
ของอัยการ แต่เหตุที่ต้องมาสอบสวนที่ห้องสอบเด็กของอัยการนั้นก็เพราะว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้
ในการสอบสวนมีความพร้อม เทคนิคในการถามปากคาเด็ก ถามคาถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเน้น
หลักของความเป็นจริง การพูดความจริง เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การสอบเกิดความสาเร็จมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศของสานักงาน
อัยการจังหวัดธัญบุรี จะต้องดาเนินการโดยแยกกระทาเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งทางปฏิบัติ
แล้วทุกวันนี้จะทาการสอบสวนเด็กที่สานักงานอัยการประจาจังหวัดนั้น ๆ ประกอบกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในสานักงานอัยการพร้อมและเหมาะสมกว่าที่สถานีตารวจ เด็กสามารถร้องขอให้บุคคลที่
ตนเองไว้วางใจ เข้าร่วมฟังการสอบสวนหรือถามปากคา ซึ่งธรรมดามักจะเป็นผู้ปกครอง และต้องมี
นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ เข้ า ร่ ว มในการสอบสวนหรื อ ถามปากค าด้ วย ต้ อ งมี ก าร
บัน ทึกภาพและเสี ย งที่ส ามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณี เด็กลื ม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับบทความของ ส านักงานพิศิษฐ์ ศรีสั งข์ ทนายความ (2558)
เนื่ อ งจากพยานหรื อ ผู้ เ สี ย หายที่ เ ป็ น เด็ ก นั้ น ยั ง มี วุ ฒิ ภ าวะรวมทั้ ง ประสบการณ์ ที่ ต่ ากว่ า ผู้ ใ หญ่
การสอบสวนเด็ กด้ ว ยวิ ธีป กติ อาจทาให้ ไม่ส ามารถได้ข้ อเท็จจริง ที่ถูก ต้อ งและครบถ้ ว นจากเด็ ก
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่นบรรยากาศในการสอบสวนที่ไม่เหมาะสม ทาให้เด็กตื่นกลัวการ
สอบสวนจนไม่กล้าให้ข้อเท็จจริง ดังนั้น จะต้องดาเนิ นการโดยแยกกระทาเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่
เหมาะสม หรือเด็กไม่เข้าใจคาถามของพนักงานสอบสวน จึงต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
เข้าร่วมในการสอบสวนหรือถามปากคาด้วย การสอบสวนพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน
18 ปี ในความผิดที่กฎหมายกาหนด คือคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่
ความผิ ด ที่เกิดจากการชุล มุน ต่อสู้ เกี่ยวกับ เสรีภ าพ กรรโชก ชิงทรั พย์ปล้ นทรัพย์ - ความผิ ดตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง และเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้ว ยสถาน
บริการ ความผิดอื่น ๆ ที่มีอัตราโทษจาคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีร้องขอ
นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ กาหนดไว้ว่าในการสอบสวนนั้นจะต้อง
ทาให้ถูกต้อง
2. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการสอบสวนผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในความผิด
ทางเพศ เห็นว่า การเรียบเรียงคาพูดของผู้เสียหาย หรือการเรียบเรียงสถานการณ์ให้เข้าใจ มันจะมี
การสับสนมากกว่าผู้ใหญ่ การสอบสวนสองครั้งมีข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงกัน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
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การสอบสวนต้องพูดคุยกั บเด็กก่อนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายและ
ผู้เสียหายจะต้องพูดไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งความไม่สะดวกและการผิดนัดของสหวิชาชีพ
ทาให้เกิดความล่าช้าในการสอบสวน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิธรรม ศุนาลัย (2551) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวีพิจารณา
ความอาญามาตรา 133 ทวิและมาตรา 133 ตรี:ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ
การตารวจนครบาล7 กองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัยพบว่า จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
พนักงานสอบสวนมี ความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิและมาตรา 133 ตรีประกอบกับมาตรา 134/2 ที่ได้แก้ไขขึ้นใหม่
นั้น มีเรื่องในการขาดแคลนงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากร นอกจากนี้ยังไม่มีมาตรฐานใน
การกาหนดความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ในการสอบปากคา และความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ชี้
ตัวบุคคลว่ามีมาตรฐานเป็นอย่างไร และยังพบว่าการติดต่อประสานงานกับสหวิชาชีพยังประสบปัญหา
ด้านความล่าช้า ความไม่สะดวก รวมถึงการผิดนัดของสหวิชาชีพ
3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวนที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์
ในคดี ความผิ ด เกี่ย วกั บ เพศ สภาพแวดล้ อม หรื อสถานที่ ที่ท าการสอบสวน มีส่ ว นส าคั ญที่ จะได้
รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงอย่างไร เห็นว่า มีความสาคัญมาก การไปสอบสวนในสถานที่ต่างๆ จะได้
รายละเอียดน้อยกว่าที่สถานีตารวจเยอะ สถานที่ที่ใช้ในการสอบสวนของสถานีตารวจคับแคบเกินไป
ทาให้เกิดความแออัดในการสอบสวน แต่ข้อดีของการสอบสวนที่สถานีตารวจคือการสอบสวนที่สถานี
ตารวจเรามีเวลา เราสามารถที่จะซักถามรายละเอียดต่างๆได้เยอะมากกว่าการที่มาที่ห้องสอบเด็กของ
อัยการ เพราะห้องสอบเด็กของอัยการนั้นมันมีเวลาที่จากัด แต่เหตุที่ต้องมาสอบสวนที่ห้องสอบเด็กของ
อัยการนั้นก็เพราะว่าอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวนมีความพร้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กิตติชัย รุจิ ร าวินิ จ ฉัย (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการงาน
สอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสอบสวน ของสถานีตารวจนครบาล กองบัญชาการ ตารวจนครบาล สานักงาน
ตารวจแห่ ง ชาติ ด้า นสถานที่ / สภาพแวดล้ อมการปฏิบั ติง าน (material) สรุ ปได้ว่ าปั ญหาในการ
ปฏิบัติงานสอบสวน สาเหตุเพราะสถานีตารวจสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล ส่วนใหญ่มีบริเวณ
หรือพื้นที่ใช้สอยน้อย หรือคับแคบ เกิดความแออัด ในขณะปฏิบัติหน้าที่
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ในคดีความผิ ดเกี่ยวกับ
เพศของสานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เวลาในการสอบสวนเป็นสิ่งสาคัญ มาก เพราะเวลาในการสอบสวนจะทาให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
2. สถานที่ที่ใช้ในการสอบสวนของสถานีตารวจคับแคบเกินไป ทาให้เกิดความแออัดในการ
สอบสวน และห้องสอบเด็กของอัยการธัญบุรีมีเวลาที่จากัด อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวน
ไม่พร้อม
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ABSTRACT
This study was about a syntactic analysis on sentences in the song lyrics of
Taylor Swift. The research was conducted to answer one research question: What
sentence pattern were used mostly in Taylor Swift lyrics. To collect the data, the
writers used descriptive qualitative method. The steps in taking and collecting the data
were reading the lyrics of the songs and selecting the songs as the samples and
analyzed the syntactic structures in lyrics of the selected songs. The result of analysis
of syntactical rules in the English song lyrics of Taylor Swift were so many syntactical
rules of the sentences in the song lyrics. The most dominant structure was NP and VP.
The most frequent structure found in the song "Red" and the Love Story was NP. There
were 204 of NP in and 99 of NP in the song "Red" and "the Love Story" respectively.
The VP structure was the most frequent found with 294 frequencies in the song "You
belong with me". The song "the Love Story" contained the most complex structures.
There were complex and compound sentences. The song " You belong with me"
contained simple sentences. On the other hand, the "Red" song was composed mostly
with gerund and phrase. NP and VP were highly used in the songs.
Keywords:
Syntactic analysis, Phrase Structure Rules, song, lyrics
Importance of the Study
There were many kinds of music such as rock, jazz, pop, R&B, and rap. All
those kinds of music had spread everywhere, including to our country. Western music
had begotten a lot of singers who were very famous on their own music, like Britney
Spears, Bryan Adams, Blue, Taylor Swift.
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Music could express our feeling and emotion. Music was a universal language,
so it could touch our heart when we enjoyed it and it was able to touch any aspects
of human life. Nowadays, music had a wider connotation since it still had a rule when
it was demonstrated; it was beautiful with the existence of the element of rhyme,
tone, and harmony. Through its different lyric, music could arise the feeling of love,
sadness, hope and happiness.
The study of sentence patterns in the song lyrics became more important
when the word or lexical items were combined into sentence found in the song lyrics
because sometimes we found the words which had different interpretation in the
forms of sentence pattern construction. The study of sentence patterns in the song
lyric, hence, became crucial.
There were many reasons why the researcher selected Taylor’s song lyrics as
the object of this research: (1) examining the pattern of the sentence containing in this
song lyrics; (2 ) analyzing the way of constructing the lyrics by using tree diagram.
Previous related studies on the lyrics of songs had been carried out by a number of
researchers. For example, Rahmawati (2 0 0 3 ) looked at “A Syntactical Analysis on
Sentence Patterns Used in David Forester’s Songs”. She found nineteen rules of the
sentence patterns with Noun Phrase and Verb Phrase as the most common rules. She
also mentioned other common sentence patterns consisting of Noun Phrase, Verb
Phrase or Prepositional only, Conjunction plus Verb Phrase or Noun Phrase. Finally,
she concluded that kernel sentences appeared less than the transformed ones.
Purnomoadjie, (2017) studied A Syntactical Analysis on Sentence Structure
Used in Two Adele's Songs”, concluded that, from the two of Adele’s songs used as
the samples in this thesis, grammatical sentence mostly appeared rather than
ungrammatical sentence.
Therefore, the simplicity of the lyric on the music had attracted to examine
Taylor’s songs. Three diagrams proposed by Taylor Swift was used to analyze the data.
Bornstein ( 1977) also said that in Transformational Grammar ( TG) phrase
structure was illustrated by means of tree diagrams called phrasemakers, which
showed the hierarchical structure of sentence. Bornstein symbolized some of the
common symbols used in Phrase Structure Rule as follows:
S: sentence
Vt: transitive verb
NP: noun phrase
Vi : intransitive verb
VP : verb phrase
VL : linking verb
N : noun
Comp : complement
V : verb
Prep : preposition
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D or Det : determiner
Pres : present
Pron : pronoun
PP : prepositional phrase
Prop N : proper name
M : modal
Pred : predicate
Be : the verb “be”
M : modal
Adv. P : adverb phrase
Be : the verb “be”
Adj. P : adjective phrase
In Transformational Grammar, Phrase Structure Rules were illustrated by
means of tree diagram called “phrase makers” that showed the hierarchical structure
of the sentence. We began S, the highest level, and worked down to the lower levels
until we came to maximally specific of terminal level where no additional symbolled
can be written. This process was called a derivation of sentence. These steps of
derivation of a sentence were:
S  NP+ VP
NP Det + N
VP  Aux + Vt + NP
Aux  Tense (M)
Problem of the study
According to the background of the study in the preceding discussions the
following research problem was formulated:
1. What were the sentence patterns found in Taylor’s song lyrics?
Objective
This study aimed to answer the problem stated above: analyzing sentence
patterns in some of Taylor’s song lyrics.
Methodology
The data of this study were the lyrics of songs from Taylor Swift entitled
Red You belong with me and Love Story.
In collecting the data for his thesis, the writer followed these steps:
1. Listening to the songs: Red, You belong with me, Fifteen, Style, Love story
and Begin again.
2. Listening to the songs again focusing on the lyrics.
3. Writing down all the chosen lyrics to be analyzed.
After gathering the data, the steps of analyzing the lyrics of the songs were
as follows:
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1. Presenting all the chosen data (writing the chosen texts of the lyrics).
2. Analyzing each sentence orderly using the theory proposed by Diana D
Bornstein.
3. Drawing the formula of each analyzed sentence.
4. Concluding the sentence patterns of the sentence lyrics.
Syntactic analysis
These were results of syntactic analysis of the song composed by Taylor
Swift. Due to limited space, some structures from the lyrics were shown as in a table
1-3 below.
Table 1. Syntactic structures of the Red song lyrics.
Lyrics

Structure

Loving him is like driving a new Maserati S  NP + VP
down a dead-end street
NP NP + Pron
VP VP + PP
PP  P + NP
NP  NP + NP
NP  NP+PP
PP P + NP
NP Det + ADJ + N
Faster than the wind

ADJP ADJP + PP
PP PP + NP
NP Det + N

passionate sin ending so suddenly

NP  ADJ + NP + NP
NP  NP + ADV

Loving him is like trying to change your S  NP + VP
mind once you're already flying through NP  Gerund + Pron
the free fall
VP VP + PP
PP P + NP
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NP  Gerund + PP
PP  P +VP
Like the colors in autumn,

PP  PP + NP
NP NP + PP

Losing him was blue like I'd never
known

S  NP + VP
NP  Gerund+ Pron
VP  V + NP
NP AdjP + S
AdjPAdj + Conj
S Pron+ Aux+Adv + Adj

Missing him was dark grey all alone

S NP + VP
NP  Gerund + Pron
VP  V + ADJP

In the Red song, gerund which was noun phrase was mostly used. There
were 38 tokens of gerund in the song. Gerund was found in 2 structures. It was used
as in constructions as follow:
1. Gerund + objective pronoun as a subject of verb. It could be presented as
NP  Gerund+ Pron
As in
(1) Losing him was blue like I'd never known.
(2) Missing him was dark grey all alone.
2. Gerund + NP as an object of preposition "like". It could be presented as
NP  Gerund + NP
and
NP  Gerund + PP
PP  P + Gerund
As in
(3) His love was like driving a new Maserati down a dead-end street.
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(4) Forgetting him was like trying to know somebody you never met.
In You belong with me lyrics, there were structures which were more
complex than the structures in the Red song. Some of the structures were in Table 2.
Table 2. Syntactic structures of the You belong with me lyrics
Lyrics
Structure
You're on the phone with your girlfriend. S  Pron + VP
VP  BE+ PP
PP  P + NP
NP  NP + PP
She's upset.
S  PRON + VP
VP  BE + ADJ
She's going off about something that
S  NP+ VP
you said
NP  PRON
VP  VP + PP
PP  P + S'
S' COMP+ S
'Cause she doesn't get your humor like I S'  CONJ+ S
do
I'm in my room.
S  NP + VP
VP  BE + PP
PP  P + NP
NP  ADJ+ N
It's a typical Tuesday night.
S PRON + VP
VP  BE + NP
I'm listening to the kind of music she
S  NP+ VP
doesn't like
VP  BE+ VP
VP  VP + PP
PP  P + NP
NP  NP + PP
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PP  P + NP
NP  N + S'
In contrast with the "Red" song, there were no gerunds used in the "You
belong with me" lyrics. Most of the structures were as below.
1. The structure of "Subject followed by verb to be" are in high frequency. It
could be presented as
S  Pron + Be + PP/ADJ
(5) You're on the phone with your girlfriend.
(6) She's upset.
2. The verb with ing form was used in verb phrase rather than in noun
phrase. Its structure was shown as
VP  V + PP
(7) Dreaming about the day when you wake up.
(8) Standing by and waiting at your back door.
Table 3. Syntactic structures of the Love Story song lyrics.
Lyrics
Structure
We were both young when I first saw
S  NP+ VP
you
NP  PRON
VP  VP+S'
VP  VP+ADJP
S’  CONJ+S
S  NP+VP
NP  PRON
VP  ADV+ VP
I close my eyes and the flashback starts S  S'+S'
S'  NP+ VP
NP  PRON
VP  VP+NP
VP  V

1358

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

I'm standing there on a balcony in
summer air

See the lights
see the party
the ball gowns

See you

make your way through the crowd

S'  CONJ+S
S  NP+VP
S  NP+ VP
NP  PRON
VP  VP+NP
VP  BE+ VP
NP  NP+PP
PP  PP + PP
S  VP+ NP
NP  DET+N
S  VP+ NP
NP  DET+N
S  NP+ VP
NP  DET+N
VP  V
VP  VP+NP
VP  V
NP  PRON
S  VP+VP
VP VP+NP
VP  V
NP  ADJ+N
VP  VP+NP
VP  V
NP  DET+N

After analyzed the structure in the song the Love Story, the result showed
that, the structures in the lyric were more complex than the two other song. There
were complex sentences and compound sentences as could be explained in detail
below.
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1. The complex sentences were found as in the structures of
S  NP+ VP
NP  PRON
VP  VP+S'
VP  VP+ADJP
S’  CONJ+S
As can be seen in (8).
(8) We were both young when I first saw you.
2. The compound sentences were used many times in the lyrics whereas
there were any compound sentences found in the two other songs. The structure
was as follow:
S  S + S'
S'  COORD + S
As it is used in (10) , the coordinator 'and' are used mostly.
(9) I close my eyes and the flashback starts.
Moreover, the frequencies of each structures in the songs were reported in
Table 4. The NP and VP were the highest in the lyrics.
Table 4. A list of syntactic structures and frequencies found in the song lyrics.
Structure

Red

You belong with me

the Love Story

ADJ

96

33

17

ADJP

13

0

2

ADV

32

31

13

ADVP

13

0

12

AUX

4

0

12

COMP

1

3

0

CONJ

12

15

8

CONJP

2

0

0
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Structure

Red

You belong with me

the Love Story

COORD

2

0

0

COORDP

6

0

0

DET

11

25

17

INT

5

0

0

INTP

1

0

0

N

30

46

52

NEG

1

0

0

NP

204

241

99

P

11

21

8

PP

43

75

24

PRON

36

90

34

S

39

61

45

S’

6

17

7

V

84

88

57

VP

125

294

99

In conclusion, the forms of the patterns of such lyrics of the 3 songs were as
follows. The song "the Love Story" contained the most complex structures. There were
complex and compound sentences. The song " You belong with me" contained simple
sentences. On the other hand, the "Red" song was composed mostly with gerund and
phrase. NP and VP were highly used in the songs.
Discussion
Based on result of the data, the constituent of NP and VP were frequently
found. Except the song "Red", the result was quite similar to Purnomoadjie, (2017)
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result which showed that grammatical sentence mostly appeared rather than
ungrammatical sentence. Gerund or NP was mostly used in the "Red".
In contrast with the general assumption of Murphey (1992), that song lyrics
are informal and conversation-like, this study showed that song lyrics apply a different
communicative system from that of conversation. Most of the sentences were written
in complex structures not a colloquial simple structures.
The results were also in the same way with the other studies about NP. Noun
phrases are very common cross-linguistically, and they are the most frequently
occurring phrase type.
Suggestion
Considering the importance of understanding the sentence structure
especially in the study of syntax, some suggestions were made. For students who were
willing to conduct a research on the same topic, it would hopefully give a clear
understanding in analyzing pop music using the syntactical study.
It was also hoped that there were other students who would conduct study
on related topic from different angle, hoping that there would be new findings dealing
with syntactical study. Finally, the writer hoped that this thesis was able to be used as
reference for those who were interested in studying syntactical study.
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย วของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อศึกษาปัญหาการรับรู้
สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จานวน 7,391 คน
ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 365 คน
ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.37, S.D.= 0.681) 2) ปัญหาในการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียว
ของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14, S.D.= 0.60)
คาสาคัญ:
การรับรู้สารสนเทศ ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the perception of information
about the green product by undergraduate students at Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the royal patronage. 2) to study the problems of perception of
information about the green product by undergraduate students at Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the royal patronage. The sample size was determined by
using Taro Yamane formula with a multi-stage random sampling and got 365
undergraduate students. Questionnaires were distributed for collecting data.
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The research results were: 1) The overall perception of information about the
green product by undergraduate students were at a medium level. ( X = 3.37, S.D.=
0.681) 2) The overall problems of perception of information about the green product
by undergraduate students were at a medium level. ( X = 3.14, S.D.= 0.60)
Keywords:
Perception of Information, Green Product
บทนา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์และมนุษย์ชาติ ทาให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
ภาวะเรือนกระจก และเกิดภัยพิบัติต่างๆ มากมาย จึงทาให้เกิดกระแสเพื่อปลุกจิตสานึกของคนใน
สังคมให้มีความรับผิดตอบต่อสังคม และเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จึงมีการคิดค้นหาวิธีการและทาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด โดยการใช้วัสดุที่ทาให้เกิดของเสียน้อยลง รวมถึงแนวทางการแปรรูปของเสียให้กลับมาใช้
ใหม่ คาว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) มิได้หมายถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มี “สีเขียว”
(green color) หากแต่เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนัยไปในทาง “รักษ์โลก” หรือ ลดการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คาว่า “Green” หรือ “เขียว” นั้น หมายถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
การลดการปล่อยมลพิษของสินค้านั้นๆ อีกทั้งยังอาจรวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และทะเล
ด้วย (นิรมล สุธรรมกิจ, 2558)
ปัจจุบันแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการเติบโตรวดเร็ว อัน
เป็นผลจากการขยายตัวของประชากรและกระแสรักษ์โลกที่กาลังแพร่หลายทุกภูมิภาค ดังนั้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ ทางเลือกหลักที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ ความสาคั ญดับ
แรกจึงทาให้สังคมยุคใหม่ต้องปรับกระบวนทัศน์สู่ธุรกิจสีเขียว เพื่อมุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งใช้วัสดุ
ธรรมชาติหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดของเสียหรือมลพิษที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (โกศล ดีศีลธรรม, 2556)จากการที่แนวคิดผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือผลิตภัณฑ์
ฉลากเขียวได้รับความสนใจมากขึ้น และได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวออกมาจัดจาหน่ายให้ใช้เพื่อ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
ปั ญ หาของสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มีก ารกระตุ้ น เพื่ อรณรงค์ใ ห้ นั ก ศึ กษาเห็ นความส าคั ญ ของ
สิ่งแวดล้อม และมีการเชิญชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์เขียว ได้มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวมา
อย่างต่อเนื่ อง ผู้วิจัย เห็น ถึงความส าคัญดังกล่าวจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการรับรู้สารสนเทศ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในสร้างการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เขียวต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัญหาการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แ ก่ นั ก ศึก ษามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จานวน 7,391 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
2561 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 365 คน ใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)
เครื่ องมื อที่ใ ช้ใ นการวิจั ย เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล งานวิ จัย ครั้ง นี้ ได้แ ก่
แบบสอบถาม จานวน 1 ชุด คือแบบสอบถามเรื่อง การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
คาถามทั่วไปและคาถามเจาะจง ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด และคาถามปลายปิด แบบมาตรประมาณค่า
5 ระดั บ (Rating scale) แบบสอบถามมีทั้ งหมด 4 ตอนได้ แก่ ตอนที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษา
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัญหาการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษา ตอนที่ 4
ข้อเสนอแนะ (เป็นคาถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และทาการ
คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาให้คะแนนตามเกณฑ์ แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์ ( -Coefficient) ของ ครอนบาค เมื่อทาการทดสอบ
แล้วมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ.865 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
การเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ผู้ วิจั ย เก็ บรวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยให้ ม หาวิท ยาลั ยออก
จดหมายขอความร่วมมือจากนักศึกษาให้ตอบคาถาม โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 365 ชุด และ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 365 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล การรับรู้ส ารสนเทศ และปัญหาการรับรู้สาสนเทศ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของ นักศึกษาโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) สรุปในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้ การรับรู้
สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37,
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S.D.= 0.681) 2) ปัญหาในการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14, S.D.= 0.60)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.37, S.D.= 0.681) ซึ่งผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก คาว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว
มีใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายคา เช่น สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally
Friendly Products and Services) ถึงแม้ว่าจะมีนัยไปในทาง “รักษ์โลก” หรือ ลดการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คาว่า “Green” หรือ “เขียว” นั้น หมายถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
การลดการปล่อยมลพิษของสินค้านั้นๆ อีกทั้งยังอาจรวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และทะเล
ด้วย อาจจะทาให้นักศึกษาเกิดความสับสนไม่เข้าใจ จึงทาให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชมพูนุท โภคณิตถานนท์ , มันทนา รังษีกุล และอารยา บูรณะกูล (2556:
บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยเรื่องการรณรงค์ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเพื่อการตัดสินใจซื้อ.ผลการวิจัยพบว่า
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว มีความรู้ ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 53.80
2. ปัญหาในการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวของนักศึกษา โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.14, S.D.= 0.60) ซึ่งผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการอยู่ในระหว่าง
ช่วงของส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ลดปริมาณขยะ การนากลับมาใช้ใหม่ การใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทาให้นักศึกษามีปัญหา
ในการรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียว ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีการับรู้ และตระหนัก
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวในมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ยในครั้ ง นี้ เป็ นวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ มี วัต ถุ ป ระสงค์ คือ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ
คุณลัก ษณะด้านจริยธรรมของนักศึก ษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเสียสละและด้านความอดทน
อดกลั้น 2. เพื่อเปรียบเที ยบความแตกต่างทางด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับ
คุณลัก ษณะด้านจริยธรรมของนักศึก ษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับ ปริญ ญาต รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จานวน 321 ชุด ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ (1) ในภาพรวม
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ ด้านความอดทนอด
กลั้น รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์ ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความมีระเบียบ
วินัย (2) การเปรีย บเที ยบระดับ ความคิดเห็นของคุณ ลัก ษณะด้า นจริ ยธรรมของนัก ศึก ษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในภาพรวมแตกต่างกัน (3) ในภาพรวมปัจจัยด้านครอบครัว
กับคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมสัมพันธ์กัน
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คาสาคัญ : จริยธรรมของนักศึกษา, พฤติกรรมด้านจริยธรรม
Abstract
The objectives of this quantitative research were 1) to study the level of
ethical characteristics of undergraduate students in the Faculty of Humanities and
Social Sciences at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage,
Pathum Thani Province in five aspects, namely discipline, responsibility, integrity,
sacrifice, and patience, 2) to compare the difference in ethical characteristics of the
sample students with different personal factors, and 3) to study the relationship
between family factors and ethical characteristics of the sample students. The
researchers collected data by distributing 321 copies of questionnaire. The results of
this research can be summarized as follows: 1) overall the level of opinions towards
the ethical characteristics of undergraduate students in the Faculty of Humanities and
Social Sciences at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage,
Pathum Thani Province was at a high level. When individual aspects were considered,
an aspect with the highest mean was patience, followed by integrity, and discipline
with the lowest mean. 2) The comparison in the levels of ethical characteristics among
the sample students, classified by personal factors, was overall different. 3) The family
factor was generally related to the ethical characteristics of the research sample.
Keywords: Student ethics, Ethical behavior
บทนา
ในปัจจุบันนี้มีความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้า มา
มากขึ้น ความเจริญทางด้านวัตถุต่างๆก็เข้ามาสู่บ้านเมืองของเราอย่างรวดเร็ว คนในสังคมแสวงหา
ความสาเร็จในชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจ แสวงหาอานาจ แสวงหาผลประโยชน์ จนหลายคนมองเห็น
ตรงกันว่าปัจจุบันสังคมไทยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆและกาลังเผชิญกับสภาวะวิกฤติหลายด้าน ทั้งด้า น
การเมือง ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม โดยเฉพาะปัญหาความเสื่อมถอย
ในด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในประเทศทั้งนักการเมือง ข้าราชการหรือคนอาชีพอื่นๆที่เห็นอย่าง
ชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน คือ การทุจริต คอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม การเสพและค้ายาเสพติด
และยังแพร่ไปยังกลุ่มเยาวชนนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ร ะดับชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา การ
ประพฤติตนที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ เช่น การแต่ง กายผิดระเบียบ การแต่งกายล่อแหลมซึ่ง เป็นมู ล เหตุ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ การที่นักศึกษาขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย การ
อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันและต่าง
มหาวิทยาลัย เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรมแต่ในขณะเดียวกันนั้นสังคมไทยก็ต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การ
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เป็นบัณฑิ ตที่มี คุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้ ง ร่างกายและจิตใจ มี ส ติปัญ ญา มี ความรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ปัญหาของสังคมไทยขณะนี้มีความซับซ้อน ยุ่งยาก เป็นผลกระทบมาจากปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรม การแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว สถานศึกษา และที่สาคัญ คือ
ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
ประสบผลส าเร็จ สูง สุดนั้ นต้อ งปฏิ บัติตนให้เ ป็นแบบอย่าง ถ้าพิ จ ารณาพื้ นฐานปัญ หาคุณ ธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทย ส่วนหนึ่งนั้นเริ่มจาก “ปัญหาด้านครอบครัว” ซึ่งเกิดจากการที่
ครอบครัวแตกแยก พ่ อ แม่ ไม่ ได้อ ยู่ด้วยกั น พ่อแม่ ไม่ มี เ วลาให้บุตรหลาน การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งประเด็นปัญหาของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย
ลาดับต้น ๆ เช่น ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่งจะนาไปสู่การมีความรัก การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร รวมถึงภัยจากสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอบายมุข เหล้า บุหรี่ ยา
เสพติดได้ง่ายดาย และที่ส าคัญคือ “การขาดแบบอย่างที่ดี ” นั่นเอง สังคมอยากเห็นภาพเด็กและ
เยาวชนเป็นเช่นไร ทุกคนในสังคมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองครูผู้สอน ผู้บริหาร นักการเมือง ผู้นาสังคม ผู้นา
ประเทศต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นถือเป็นวิธีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุด
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มีฐานะเที ยบเท่ ากอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พยายามยก
มาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน
จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นถึงความสาคัญทางด้านจริยธรรมอย่างมาก จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวและ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างคนดี พัฒนาบัณฑิตให้เ ป็นคนมีความรู้ มี คุณธรรม เป็นผู้มี ส่วนทาให้
สังคมมีความสงบสุขซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
เพื่อ ศึกษาปัญ หาและแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีร ะเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้าน
ความเสียสละและด้านความอดทนอดกลั้น
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับคุณลักษณะด้านจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี และนามาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้จัดทาขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของแบบสอบถามฉบับร่างตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนา จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้
ดาเนินการแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ของเนื้อหา โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
วิธีการ IOC (Index of Item Congruence) คัดเลือกเฉพาะคาถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ
0.5 ขึ้นไป ส่วนคาถามที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เสร็จแล้วนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 30 คน
แล้วนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง คือ นักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1-4 ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัดปทุม ธานี จ านวน 321 คน โดย
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัย
1. ในภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก
คือ ด้านความอดทนอดกลั้น รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์ ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านความมีระเบียบวินัย
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2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในภาพรวมแตกต่างกัน
จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า นัก ศึก ษาที่ มีเ พศต่างกัน มี ระดับความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน
จาแนกตามระดับชั้นปี โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน
จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีระดับ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณลั ก ษณะด้ า นจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน
จาแนกตามสถานที่อยู่อาศัย โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาที่มีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีระดับ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณลั ก ษณะด้ า นจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน
3. ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับคุณลักษณะด้านจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีในภาพรวมสัมพันธ์กัน
ปัจจัยด้านครอบครัวกับคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนัก ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ใน
ภาพรวมมี ความสัมพั นธ์ทางบวกระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครองและด้านการสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับปานกลางกับคุณลักษณะด้านจริยธรรม
อภิปรายผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1.1 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า นัก ศึก ษาที่ มี เ พศต่างกั นมี พฤติก รรมด้า น
จริยธรรมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะสถานภาพทางเพศระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง ที่มีบทบาทแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เพศชายโดยส่วนใหญ่มีความหนักแน่นทาง
ความคิด มีความเป็นผู้นา เป็นที่พึ่งพาได้ กระฉับกระเฉง และเพศหญิ งจะมีความอ่อนโยน นุ่มนวล ขี้
อายและอ่อนแอ เมื่อสถานทางเพศต่างกันคุณลักษณะด้านจริยธรรมก็แตกต่างตามไปด้วย สอดคล้อง
กับพระมหามงคล สามารถ (2556,38) ที่กล่าวไว้ว่า การอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง และการหล่อหลอมทางสังคมที่ส่งผลทาให้แต่ละเพศต้อ งแสดงบทบาทแตกต่างกันตามเพศ
ของตน โดยส่วนใหญ่เพศชายจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง มีความเป็นผู้นา
และได้รับอิสระมากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงมีจิตใจอ่อนโยนและละเอียดอ่อนมักจะถูกฝึกให้

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1393

รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ต่างๆภายในครอบครัวมากกว่าเพศชาย ในสังคมไทยพ่อแม่มักจะมีความ
เข้ม งวดในการอบรมเลี้ยงดู บุตรสาวมากกว่า บุตรชายและจากการที่ เ พศหญิง มี ห น้า ที่ ที่ จ ะต้อ ง
รับ ผิดชอบในบ้านท าให้มี ความใกล้ชิดกั บ พ่อแม่ และได้รับ การปลูก ฝัง ในเรื่องมารยาทและความ
ประพฤติ
1.2 จ าแนกตามระดั บ ชั้ น ปี โดยภาพรวม พบว่า นัก ศึ ก ษาที่ มี ร ะดั บ ชั้ น ปีต่ า งกั น มี
พฤติกรรมด้านจริยธรรมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะมนุษย์ทุกคนเติบโตขึ้นตาม
อายุที่ เ ปลี่ ย นไป เมื่ อ มี อ ายุ เ พิ่ ม มากขึ้ นก็ จ ะมี มุ ม มอง การวางตัว และวุ ฒิภ าวะที่ ไม่ เ หมื อ นเดิ ม
ประสบการณ์จะเป็นตัวทาให้คนเรามีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้มีคุณลักษณะด้านจริยธรรมแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับจิรภา คาธา (2559,1976) ที่กล่าวว่า นักศึกษาแต่ละระดับชั้นปีมีวุฒิภาวะต่างกัน
เป็นผลให้มีคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกัน
1.3 จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาวิชาต่างกันจะ
มีพฤติกรรมด้านจริยธรรมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัย
เช่น การจัดหลักสูตรรายวิชาที่ส่งเสริมจริยธรรมแตกต่างกัน บางกลุ่มสาขาวิชาอาจจัดเป็นรายวิชาให้
นักศึกษาได้เรียน บางกลุ่มสาขาวิชาอาจจัดเป็นการออกค่ายพัฒนา หรือบางกลุ่มสาขาวิชาอาจจะจัด
โครงการส่ง เสริม ทางด้านจริยธรรมแตกต่างกั น ปัจ จัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลท าให้คุณลักษณะด้าน
จริยธรรมแตกต่างกั น สอดคลองกั บอรพินทร์ สันติชัยอนันต (2549,137) กล่าวไว้ว่า เป็นเพราะ
ลักษณะของนิสิตนักศึกษาสวนใหญ่ที่ศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะมีความคิด ความเห็นที่แตกต่าง
กันออกไปในแต่ละสาขาวิชาที่ได้เรียนมา ส่งผลทาให้มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง ทาให้นักศึกษาที่มีกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีคุณลักษณะด้านจริยธรรมแตกต่างกัน
1.4 จาแนกตามสถานที่อยู่อาศัย โดยภาพรวม พบว่า นักศึก ษาที่ มี ส ถานที่ อยู่อาศัย
ต่างกันจะมีพฤติกรรมด้านจริยธรรมแตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะมนุษย์ทุกคน
ได้รับการสั่งสอนเลี้ยงดูจากครอบครัวในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานเดิม สอดคล้องกับ
ฐิติพร เต็มบุญประเสริฐสุขและคณะ (2550,บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า บิดามารดานั้นมีบทบาทสาคัญอย่าง
มากกับการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล บุคคลจะเติบโตเป็นคนแบบไหนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบิดา มารดา
ควรมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เด็ก หรือเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้บุคคลเป็นคนดีต่อสังคม
เห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานการอบรมจากครอบครัวมาก่อน ดังนั้นเมื่อต้องเปลี่ยนที่พักอาศัยตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรากเหง้า คาสั่งสอน พฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ กฎระเบียบที่
ยึดถือหรือการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้นักศึกษาที่มีสถานที่อยู่อาศัยต่างกันมีคุณลักษณะด้าน
จริยธรรมไม่แตกต่างกัน
2. โดยภาพรวมปัจ จัยด้านครอบครัวมี ความสัม พันธ์กั บ คุณลัก ษณะด้านจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะด้าน จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับคุณลักษณะด้านจริยธรรม เนื่องจากครอบครัวของนักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีฐานะระดับปานกลางถึง
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ต่าและนักศึกษาที่มาจากครอบครัวระดับปานกลางถึงต่านั้นก็ต้องช่วยผู้ปกครองควบคุมการใช้จา่ ยเงิน
บางครอบครัวก็มี บุตรเยอะ ทาให้มีรายจ่ายเพิ่ม ขึ้นทุกคนก็ต้องช่วยกันทางานหาเงิน เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายแต่ก็ได้ฝึกความความอดทนและความรับผิดชอบไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหา
มงคล สามารถ (2557,บทคัดย่อ) กล่าวไว้ว่า นิสิตนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างต่า
ได้รับการปลูกฝังให้มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน แตกต่างจากนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ มี
รายได้ค่อนข้างดี เพราะนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจที่รายได้ดีจะได้รับเลี้ยงดูและเอาใจ
ใส่เป็นอย่างดีจากบิดามารดาและบุคคลในครอบครัวจนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่างจากนักศึกษาที่มี
ฐานะครอบครัวระดับปานกลางถึงต่าที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเนื่องจากต้องช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง
2.2 การสนับ สนุ นด้า นการเรียนของผู้ป กครองมี ค วามสั ม พั นธ์กั บ คุณ ลัก ษณะด้า น
จริยธรรมของนัก ศึก ษาคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ในระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางกับคุณลักษณะด้านจริยธรรม เนื่องจากครอบครัวเป็นพื้นฐานในการสร้างจริยธรรมให้แก่
บุคคล เมื่อบุคคลเติบโตขึ้นก็ต้องมีสังคม ต้องได้รับการศึกษาทางด้านการเรียน เพื่อช่วยสั่งสอน ขัด
เกลาให้บุคคลนั้นมีจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีครอบครัวเป็นแรงสนับสนุนในการดูแลเอาใจใส่ คอยให้
กาลัง ให้คาปรึกษา ในเรื่องของการเรียน สอดคล้องกับ ปัณพร ศรีปลั่งและคณะ (2558) กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพต้องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และที่สาคัญคือการพัฒนา
จิตใจหรือจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะถือว่าเป็น
คนที่สมบูรณ์แบบทั้งความรู้และจริยธรรมจึงเป็นหน้าที่ของทั้งสถาบันการศึกษาและครอบครัวซึ่งมี
บทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาจริยธรรมให้แก่เยาวชน โดยจัดการเรียนการสอน สร้างสิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เยาวชนสามารถคิดไตร่ตรอง ตระหนักถึง
ผลกระทบและมองเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นคนมีจริยธรรมที่ชัดเจนและเกิดการปฏิบัติ
อย่างเข้าใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
มหาวิท ยาลัย ควรมี ก ารก าหนดนโยบายในการส่ง เสริม คุณ ธรรมและจริ ยธรรมให้กั บ
นักศึกษาอย่างเป็นรูป ธรรม พรอมทั้ งมีก ารติดตามประเมิ นผลการดาเนินการ เพื่อให้การส่งเสริม
พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมให้เกิดผล อย่างแท้จริงและมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการสอบคัดเลือก
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมควบคู่ไปกับทางด้านวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแต่
ละคนก่อนเขาศึกษาในชั้นปีที่ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เตรียมแผนการดาเนินงานส่งเสริมจริยธรรมให้
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท าการวิจัยในเชิง คุณภาพ โดยใช้วิธีก ารในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในรูป แบบอื่นๆ
นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยการ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา หรือการสัมภาษณ์ เป็นตน
ควรทาวิจัยเรื่องเดิมกับนักศึกษาในคณะอื่น โดยการเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ หรือเพิ่มคุณลักษณะ
ด้านอื่นๆเพิ่มเข้าไป
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งนี้ เป็ น วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณการศึ ก ษาเรื่อ งแนวทางการพั ฒ นาการจั ด
การศึ ก ษาโรงเรี ย นสามโคกสั ง กั ด องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั งหวัด ปทุ ม ธานี เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเพื่ อศึกษา
ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3โรงเรียนสามโคกในสังกัดองค์การส่วนจังหวัดปทุ มธานี
จานวน 356 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 57.03 อายุ
อยู่ระหว่าง 14 ปี มีจานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 38.05 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 มีจานวน 135
คน คิดเป็นร้อยละ 37.09 แผนการเรียนทั่วไป มีจานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคก
สังกั ด องค์ก ารบริหารส่ วนจั งหวัด ปทุ ม ธานี ทั้ ง 7 ด้ าน โดยรวมอยู่ ในระดั บมากถึ งมากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พบว่า มี 3 ด้านที่มีการแปลผลที่มีค่ ามากที่สุด ด้าน
กระบวนการเรีย นรู้ ด้ านบุ ค ลากร และด้ านงบประมาณ และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน โดยการ
เรี ย งล าดั บจากค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยไปหามาก ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า น
งบประมาณ ด้ า นหลั ก สู ต ร ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นวิ ช าการและด้ า นกระบวนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด สถานศึ กษามีก ารวางแผนการจัด ท ากิจกรรมการเรีย นรู้
เพิ่ มเติมจากเนื้อหารายวิชา ให้กับนักเรียนในการจัดนิท รรศการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมการเรียนรู้
ให้ กั บ ผู้ เรี ย น ด้ า นกระบวนการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา พบว่ า ในภาพรวมมี อยู่ ในระดั บ มาก
สถานศึกษามีการจัดศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนสามารถมีการนาไปประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อ ด้านหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมระดับมากที่สุดโรงเรียนจัดทาหลักสูตร โดยมีการบูรณาการ
เนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม ด้ านการจัดการเรีย นการสอน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1397

พบว่า ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โรงเรีย นมี การจัดประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้ านด้ าน
วิชาการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการจัดประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้าน
วิชาการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ครูผู้สอนใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนทั้ งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเหมาะสม ด้านบุคลากรพบว่า ในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด โรงเรียนมีการประเมินผลบุคลากร ครู อย่างต่อเนื่อง เช่นการแจกแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินการสอนของครูท้ายภาคเรียน และด้านงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
Abstract
This research study is a quantitative research study on the guidelines for
the development of educational management of Sam Khok School under the
Pathum Thani Provincial Administration Organization. It aims are to study guidelines
for the development of educational management of Sam Khok School under the
Pathum Thani Provincial Administration Organization and to study the educational
management problems of Sam Khok School under the Pathum Thani Provincial
Administration Organization. The sample group for data collection was 356 high
school students at Samkhok School under the Pathum Thani Provincial Organization.
Most of the respondents were 206 female students (57.03 percent). Those
aged between 14 years amount to 137 (38.05 percent). High school students of the
eighth grade amount to 135 (37.09 percent). The number of students from general
study plan is 114 (32.00 percent).
The results of the analysis of the overall picture of the guidelines for the
development of educational management of Sam Khok School under the Pathum
Thani Provincial Administration Organization in 7 aspects were overall at the highest
level. When considering each item, it was found that there are 3 areas that have the
most valuable translation results, namely the process of learning, personnel, and
budget. Considering each aspect by sorting from the lowest to the highest mean, the
development of learning processes, personnel, budget, curriculum, teaching and
learning management, as well as academic and educational management
development process at Sam Khok School under the Pathum Thani Provincial
Administration Organization was overall at a high level. If divided into areas, the
development of learning process was at the highest level. The school plans to create
more learning activities from the course content to have students organize various
exhibitions to enhance learning for learners. In the process of educational
management development, it was found that the overall picture was at a high level.
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Educational institutions are organized to focus on developing skills for learners to be
able to apply for a career or further education. As for the curriculum, it was found
that, in the overall picture, the highest level was the school creating the curriculum
with the integration of various learning content completely and appropriately. In
terms of teaching and learning management, it was found that the overall picture
was at a high level. The school has a continuous assessment of academic
performance. On the academic side, it was found that the overall picture was at a
high level. The school has a continuous assessment of academic performance. On
the academic aspect, it was found that the overall picture is at the highest level.
Teachers use materials, teaching materials, be it theoretical or practical, allowing
learners to receive appropriate knowledge. Regarding personnel, it was found that
the overall picture was at the highest level. The school continuously evaluates
teacher personnel such as giving out a questionnaire to assess teachers' teaching at
the end of the semester. In terms of the budget, it was found that the overall picture
was at the highest level.
Keywords: Guidelines for development of educational management
บทนา
การศึ ก ษาเป็ น ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลท าให้ เกิ ด ความรู้ ที่ ส ามารถน ามาใช้ พั ฒ นาคนให้ มี
ความสามารถที่ จะใช้ ประกอบอาชี พและเอาตั วรอดได้ รวมทั้ งช่ว ยขั ด เกลาคนให้ มี จิต ส านึ กและ
คุณธรรมเป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว ยังส่งผล
ต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทั ดเที ยมกับประเทศต่างๆ เราจึงจาเป็นต้อง
ศึกษาแสวงหาความรู้ แขนงต่างๆที่ ท าให้เราเห็ นถึงสาคัญ ด้านการศึกษาที่ จะสร้างคนให้มีความรู้
ความสามารถทักษะพื้นฐานที่มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพ การศึกษาจึงเป็นความจาเป็น
ของชีวิตทุ กคนอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากด้านที่อยู่อาศัย อาหารหาร เครื่องนุ่นห่ม และยารักษา
โรค การศึกษาจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ สาคัญของชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่ จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ สาคัญ
ที่ สุดของชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์นี้ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบให้วิถีการดารงชีพต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งการศึกษาจึงยิ่งมีบทบาทและมี
ความจาเป็นมากขึ้น
การศึกษาเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการที่จะต้องมีเป้าหมายมีมาตรฐานคุณภาพเพราะ
จะท าให้การศึกษามีทิ ศทางที่ ดีขึ้นเป็นระบบระเบียบและหากจัดการศึกษาผิดพลาดก็ยากที่จะแกไข
เพราะกระบวนการศึกษา เช่น ค่ านิ ยมทางความคิ ดต่ างๆที่ ไดซึม ซับเข้ าไปของผู้เรียนแล้วการจั ด
การศึกษาเปรียบเสมือนเรื่องของการลงทุนที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์ เพื่อทุนเพื่อการอ
เป็ น การยู ร อดและพั ฒ นาของสั ง คม ทั้ งนี้ เพราะการศึ ก ษาส่ งผลกระทบและมี อิท ธิ พ ลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่จาเป็นในการทางานและ
การใช้ชีวิตอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลจากการพัฒ นาทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ พัฒนาสิ่งเหล่าย่อมท้าทายต่อการจัดการศึกษา เพราะได้เปิด
โอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู แกบุคคลทั่ วไปเป็นจานวนมาก โดยรับรู มากขึ้นและมีเส้นขีดกั่นที่
น้อยลงกว่าเดิมการจัดการศึกษาที่จะต้องมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐจาเป็นจึงต้องมี
การกาหนดเพื่อประกันได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษายังต้องมีความจาเป็นต่อคนที่จะไดรับที่ จะต้องได้รับ
การฝึกฝนความรู ความเขใจ ความชานาญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน การบริหารหรือการสนับสนุน
เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องไดรับการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับความจาเป็นกับยุคสมัย การจัดการศึกษาย่อมหมายถึงการเรียนรู้ที่ ไม่
ล้าสมัยมีประโยชนต่อกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพราะเขสู่ระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู
จึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไมได ในสังคมสมัยนี้ ความรูที่ทั นสมัยที่เหมาะสมกับสภาพการณจะช่วยแก้ไข
ปัญหาไดและนาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสาคัญที่เป็นการอยูรอดและการพัฒนาทั้งบุคคลและ
สังคมประเทศชาติโดยรวม (ปรัชญา เวสารัชช,2554หน้า3,4)
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 หมวด5 หน้าที่ ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็ก
ทุ ก คนได้ รับการศึ ก ษาเป็ นเวลาสิ บสองปี ตั้ งแต่ ก่ อนวั ย เรีย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั งคั บอย่ างมี
คุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บค่ า ใช้ จ่าย รั ฐต้ องด าเนิ น การให้ เด็ ก เล็ ก ได้ รับการดู แ ลและพั ฒ นาก่ อนเข้ า รั บ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒ นาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญาให้สมกับวัย
โดยส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นและภาคเอกชนเข้ ามี ส่ วนร่ว มในการ
ดาเนิ นการด้ว ย รัฐต้ อ งดาเนิ นการให้ ประชาชนได้ รับการศึ ก ษาตามความต้ องการในระบบต่า งๆ
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากั บ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้ งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และ
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสามรัฐ ต้องการดาเนินการให้
ผู้ข าดแคลนทุ นทรัพ ย์ ได้ รับการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการศึก ษา ตามความถนัด ของตน ให้ จัด ตั้ ง
กองทุ นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุ นทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่ อ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรื อ กลไกทางภาษี ร วมทั้ งการให้ ผู้ บริ จาคทรั พย์ สิ นเข้ ากองทุ นได้ รั บประโยชน์ ในการ
ลดหย่อนภาษี ด้วย ทั้ งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญ ญั ติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้ก าร
บริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกาหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว
( รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ,มาตรา 54 หน้า14,15)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามโคกสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามโคกสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี
สมมติฐานการวิจัย
1. การบริหารงานวิชาการและงบประมาณด้านหลักสูตรจึงเป็นปัญหาในการจัดการศึกษา
2. การปรั บปรุ งเนื้ อ หาการเรี ย นการสอนเป็ น แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียนสามโคกสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จัย ต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาในลั ก ษณะแนวทางการพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีกรอบการวิจัยดังนี้
ศึก ษาปั ญ หาการจัด การการศึ กษาระดั บมั ธยมศึก ษาและแนวทางการจัด การศึ ก ษา
โรงเรียนสามโคกในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้แนวทางศึกษาตามทฤษฎี
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้ นที่ ในการศึ ก ษาวิจัย ครั้งนี้ คื อ โรงเรีย นสามโคกสั งกั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
ปทุมธานี
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อทาการศึกษาค้นคว้าสาหรับการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3 จานวน 356 คน
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2562
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แนวทางการพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขจากสิ่งเดิมให้
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2. การจัด การ หมายถึง กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่ กลุ่ มบุ คคลในองค์ กร ร่วมกั น
ทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ กาหนดไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม
3.การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดประโยชน์
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ช่วงชั้น
แผนการเรียน

การจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิชาการ
ด้านบุคคล
วิธด้ีดานงบประมาณ
าเนินการวิจัย

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาการเรียน
กระบวนการพัฒนาการจัดกาษาศึกษา

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรนักเรียนโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ข้อมูลประชากร
พ.ศ. 2561 จานวนทั้งหมด 356 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ได้มาจาก
จานวนประชากรข้างต้น โดยการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนประชากร ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธี
คานวณทางสถิติจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamara, 1973 : 725 อ้างถึงใน บุญชุม ศรี
สะอาด, 2545 : 92)
𝑵
จากสูตร
n =
𝟐
𝟏+𝐍(𝒆)

เมื่อ N แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05
3,197
แทนค่า
=
2
1+3,197(0.05)

= 356
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จากการคานวณสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) คานวณได้ 356 คน
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ผู้วิจัยศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวหาการพัฒนาการจัดการศึกษา ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 356 คนตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้คานวณไปข้างต้น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 4 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับชั้น แผนการเรียน
ส่ว นที่ 2 เป็ นค าถามที่ เกี่ย วกั บ แนวหาการพั ฒ นาการจัด การศึ กษา ใน 7 ด้ านหลั ก
ได้แก่ ด้านการพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ ด้านกระบวนการพัฒ นาการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ โดยปรากฏใน
แบบสอบถามจานวน 44 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามที่ใช้สารวจเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยปรากฏในแบบสอบถามจานวน 10 ข้อ ลักษณะคาถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
นาแบบสอบถามที่ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่ าน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้
ภาษา จากนั้นได้นาผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้วค านวณหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัต ถุ ประสงค์ ( Index
Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC = 1.00
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่ง มีขั้นตอนการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
3.1 ผู้วิจัยทาเรื่องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง
ผู้อานวยการ โรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
3.2 ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และรอเก็บแบบสอบถามกลับ
ในทันทีทุกราย โดยใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. มกราคม –พฤษภาคม พ.ศ. 2562
3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ ได้ คื น มา ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามดังกล่าวมาแจกแจงข้อมูล และวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
SPSS ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลส่วนบุค คลของกลุ่มตั วอย่าง โดยจาแนกเพศ อายุ ระดั บชั้ น
แผนการเรียน โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอใน
รูปแบบตาราง
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคก
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุ มธานี โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Mean = x) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) เป็นรายด้านและโดยรวมเสนอในรูปแบบของตาราง
4.3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Mean = x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation = S.D.) เป็นรายข้อและโดยรวม เสนอในรูปแบบของตาราง
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีจานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.09
อายุอยู่ระหว่าง 14 ปี มีจานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 38.05 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจานวน
135 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05 ส่วนใหญ่เรียนแผนการเรียนทั่วไป มีจานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ
32.00
2.แนวทางการพั ฒ นาการจัด การศึ กษาโรงเรีย นสามโคกสั งกัด องค์ การบริ ห ารส่ว น
จังหวัด
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านหลัก สูต ร ด้ านการจั ดกาเรีย นการสอน ด้ านวิชาการ ด้านบุ คลากร และด้ านงบประมาณ ใน
ภาพรวม พบว่าที่ จะหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
4.02 (S.D.=0.32) มีรายละเอียดในแต่ ละด้าน ดั งนี้ ด้านการพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (S.D. = 0.41) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
สถานศึกษาของท่านวางแผนการจัดทากิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหารายวิชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61(S.D.=..517)
3.ปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสามโคกสั งกั ด องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด
ปทุมธานี
มีปัญ หาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปทุ ม ธานี ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.02 (S.D. = 0.51) ประเด็ นที่ มี
ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ สภาพแวดล้ อม อาคารสถานที่ โต๊ ะ ห้ อ งน้ า โรงอาคารมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ
4.24(S.D.=0.69)
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.1 การบริหารงานวิชาการและงบประมาณด้านหลักสูตรเป็น ปัญหาในการจัดการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาจากสมมุติฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานีด้านการบริหารวิชาการและด้านงบประมาณตามแบบสอบถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่1-3จาแนกตามระดับชั้นปีโดยภาพรวม พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ แตกต่างกันอย่างน้อง 1 คู่
และมี นัยสาคัญทางสถิติระดับ0.05 การบริหารด้านวิชาการเป็นไปตามสมมุติฐานส่วนผลการทดสอบ
ด้านงบประมาณไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
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4.2 การปรับปรุงเนื้อ หาการเรียนการสอนเป็นแนวทางการพัฒ นาการจัด การศึ กษาของ
โรงเรียนสามโคกสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาจากสมมุติฐานแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีใน2 การปรับปรุง
เนื้อหาด้านการจัดการเรียนการสอนจาแนกตามระดับชั้นปีโดยรวม พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่
แตกต่างกันและมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ น้อยกว่า0.05และผลการทดสอบในการปรับปรุงเนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
การอภิปรายผล
1.แนวทางการพั ฒ นาการจัด การศึ กษาโรงเรีย นสามโคกสั งกัด องค์ การบริห ารส่ว น
จังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การ
บริหารส่ ว นจัง หวัด ปทุ ม ธานี ภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด พบว่ า มี แ นวทางการพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุ มธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ที่ ไม่ได้เป็นการถ่ายทอด
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรแต่เป็นการเสริมทักษะสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาของผู้เรียนใน
การจัด กิ จกรรมพั ฒ นากระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ ต้ องส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นสามมารถที่ จะส่ งเสริ ม
สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และสร้างความสนใจ การ
คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จึงเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกานเรียนรู้ท ฤษฎี
พัฒ นาการเรียนรู้ บรูเนอร์ (1963) สุนีย์ เหมะประสิท ธ์ (2542:10) การสร้างแรงจูใจ โครงสร้า งการ
จัดการเรียนที่ เหมาะสม กาจัดลาดับตามความรู้ความเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียน แนวคิ ด
ทฤษฎี กาเย่ การสร้ างการจู งใจ การรับรู้ การปรับการเรีย นรู้ ความสามารถไปประยุ ก ต์ใช้ การ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้การแสวงหาความรู้และใช้เกิดการ
เรียนรู้นั้นคือถือเป็นการพัฒนา ความคิด การวิเคราะห์ ที่เกิดความสร้างสรรค์และท าให้ผู้เรียนสนใจ
และเป็นการพัฒนาทั กษะต่างๆ เช่น สถานศึกษามีการวางแผนการจัดทากิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม
จากเนื้อหารายวิชา ให้กับนักเรียนในการจัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ด้านการพัฒนากระวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนสามโคกสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีใน
การวางแผนและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสามโคกสั งกั ด องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั ง หวั ด
ปทุมธานี
จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุ มธานี พบว่า มี ปัญหาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามโคกใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาในภาพรวมที่ ได้ ส รุ ป มาข้ า งต้ น นี้ ได้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
นักวิช าการหลายๆท่ าน ดั งต่ อไปนี้ สอดคล้องกั บผลการศึก ษาของ สุขสั นต์ หอมนาน (2557) ได้
กล่าวถึง สภาพการจัดการและแนวทางการพัฒนา พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ผล
จากการวิจัยประเด็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านบุคคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับที่
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ควรที่ จะมีการแก้ไขและปรับปรุง สถานศึกษาของควรมีการปรับปรุงพัฒ นาสื่อและอุปกรณ์ ในการ
จัดการเรีย นการสอนทุ ก ภาคการเรียน ซึ่งยั งคงที่ จะมุ่ งเน้นพั ฒ นาการจัดการศึ กษาโดยเน้ นความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญและสถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนา การจัดเนื้อหารายวิชาการเรียน
การสอนให้ ทั นต่อ เหตุก ารณ์ สอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของซึ่ งสอดคล้องกับ วรรณวนา พิ ทั ก ษ์
สงคราม (2551) ศึกษาสภาพความคาดหวังของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดการศึกษาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วเพื่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ด้านบริหารวิชาจัดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้มีการนาเอาเทคโนโลยีที่ทั นสมัยมาใช้พัฒนา
การศึกษา ควรส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติของครูผู้สอนและแนะนาการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น การศึกษาสอดคล้องกับ เจริญ ศิริวงศ์ (2554) ได้ศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาและแนวทางในการพัฒ นาการจัดการศึกษา จากการรวิเคราะห์ พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้สาเร็จการศึกษาต่อสภาพการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรเพิ่มจานวนสาขาการ
สอนการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและพัฒ นาสื่อเทคโนโลยีทั นสมัยให้มากขึ้นกว่าเดิม การศึกษา
สอดคล้อง จุฬารัตน์ หลักฐาน (2561) จากการศึกษางานวิจัย สภาพการจัดการละแนวทางการพัฒนา
พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านบุคคลากร พบว่า ผลจากการ
วิจัยประเด็นแนวทางการพั ฒนาการจัดการศึกษาในการจัดการประเมินฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาอยู่ในระดับที่ควรที่ จะมีการแก้ไขและปรับปรุง สอดคล้องกับ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ (2560) ได้
ศึกษาจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณของภาครัฐที่จัดงบประมาณให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรเกณฑ์ส่งเสริม
การจัดเทคโนโลยีที่ทั นสมัยต่อการเรียนการเรียนการสอนและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสร้าง
คุณภาพให้กับการเรียน ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒ นาการจัดการศึก ษาโรงเรียนสามโคก
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุ มธานี ในด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาผลการศึกษา
พบว่า ในประเด็นของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานีหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรต้องมีการปรับปรุงพัฒนา การจัดเนื้อหารายวิชาการเรียนการ
สอนให้ ทั นต่ อ เหตุก ารณ์ เช่น มีก ารปรับเปลี่ย นหนังสื อเรียน เนื้ อหาการจัด การเรี ยน การพั ฒ นา
กิจกรรมส่งเสริมในการเรียน เป็นต้น
1.2 ปัญหาการจัดการศึกษา พบว่า ประเด็นสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ โต๊ะ ห้องน้า
โรงอาหาร ควรแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคหรือการส่งผลกระทบการต่อการจัดการศึกษาที่ ชัดเจน
เพื่อที่จะได้เห็นถึงความปัญหาที่แน่นชัด และนาผลการวิจัยที่ ได้ ไปศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาต่อไป
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป
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2.2 การศึ กษาวิจัย ครั้งนี้ เป็ นการศึก ษาวิจัยเชิ งปริม าณ ในการศึก ษาครั้งต่อไปควร
ศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะได้รู้ถึงทัศนคติ และ ข้อเสนอแนะ ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
2.3 การศึก ษาวิจัย ในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาแค่เพี ยงแค่ ระดับ มัธยมศึกษาต้อนต้น ใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาประชากรทั้งโรงเรียน
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พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษา
หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
THE POLITICAL PARTICIPATION BEHAVIOR OF THE PEOPLE: A CAST STUDY OF
MOO 1, BAN SUB YANG, HUA LAM SUBDISTRICT, THA LUANG DISTRICT, LOP BURI
PROVINCE.
กรรณิการ์ เปียนขุนทด ,จารุณี มุมบ้านเซ่า
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชน ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง และศึ ก ษาถึ ง
ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้าน
ซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเครื่องมือ ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่า
หลวง จังหวัดลพบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จานวน 262 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 อายุ
อยู่ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี และ 41-50 ปี มี จ านวน 66 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.20 ระดั บ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มีจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 สถานภาพสมรส มีจานวน 17 คน คิด
เป็ นร้อยละ 66.40 ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 และมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีจานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ว มทางการเมื อ งของประชาชนในเขตพื้ น ที่
หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม พบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพล
อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย พบว่า ในภาพรวมมีปัจจัยที่มีอิทธิพล
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง พบว่า ในภาพรวมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก และด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า ในภาพรวมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านซับยาง ตาบล
หัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปาน
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กลาง ด้านการให้ความสนใจติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ในภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ในภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ด้านการเป็นสมาชิกและสนับสนุนองค์กรทางการเมือง ในภาพรวมมี
พฤติกรรมการมีส่ว นร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อยที่สุ ด ด้านการให้ คาวิพากษ์วิจารณ์ ต่อการ
ดาเนินงานของพรรคการเมือง ในภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปาน
กลาง
คาสาคัญ: พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
Abstract
This research study Is a quantitative research Focus on the factors that affect
the political participation behavior of the people. Study of political participation And
study the recommendations of the people regarding the political participation of the
people in the area of Ban 1 Yang Subdistrict, Hua Lam Subdistrict, Tha Luang District,
Lop Buri Province The tools in this study are questionnaires. The sample group for
collecting data is people in the area of Moo 1, Ban Sub Yang, Hua Lam Subdistrict,
Tha Luang District, Lop Buri Province. 262 people aged 18 years and over.
Most respondents were male with 132 persons, representing 50.40 percent,
aged between 31-40 years and 41-50 years, with 66 persons, representing 25.20
percent. Education level The secondary school has 104 students, accounting for
39.70 percent. The marital status is 17 people, accounting for 66.40 percent. Most of
them have general employment with 100 persons or 38.20 percent and have
monthly income between 10,001-20,000 baht, with 123 persons, representing 46.90
percent.
Factors influencing the political participation behavior of people in the area
of Moo 1, Ban Sub Yang Subdistrict, Hua Lam Subdistrict, Tha Luang District, Lopburi
Province. Found that in the overall picture, there are factors that influence the
highest level In terms of knowledge and understanding of politics, it was found that
in overall, there were influential factors at a high level. And the exposure Political
information found that in overall, there are factors that influence at a high level.
Political participation behavior of people in the area 1, Ban Sub Yang Subdistrict, Hua
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Lam Subdistrict, Tha Luang District, Lop Buri Province. Overall, moderate political
participation behavior Regarding the interest in following political news, it was found
that in overall, there was a high level of political participation. Regarding the use of
voting rights, it was found that in overall, political participation behavior was at a high
level. Membership and Support the overall political organization with the lowest
political participation behavior Regarding the criticism of the overall political party
operation, the political participation behavior was at a moderate level.
Keywords : Political participation behavior.
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุข การปกครองโดยระบอบประชาธิป ไตย สิ่ งที่ส าคัญ ที่ สุ ดคือประชาชน และความ
สมบู ร ณ์ แบบของระบอบประชาธิป ไตย คื อ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่ อ
ประชาชน หรือการที่ประชาชนเข้ามามี สิทธิมีเสียงในการปกครองตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ที่
เราทราบกันดีว่ามีข้อจากัดหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น
ข้อจากัดในเรื่องของจานวนประชากรที่มีมากเกินกว่าที่เราจะให้ทุกคนเข้ามาดาเนินการทางการเมือง
ได้โดยตรง จึ งทาให้ มีระบบการปกครองแบบประชาธิป ไตยแบบอาศัยตัวแทน โดยใช้ระบบการ
เลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเข้าไปเป็น กระบอกเสียงดาเนินการทางการเมืองแทนตนเอง หรือที่เรียกว่า
ประชาธิ ป ไตยแบบตั ว แทน แต่ ก ารเมื อ งการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยจะด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้นั้นแก่นแท้ของประชาธิปไตยมิใช่ “ความเป็นตัวแทน” แต่หากอยู่ที่ “การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง” ของประชาชนอย่างแท้จริง การมีส่ วนร่วมทางการเมืองสามารถเป็นดัชนีชี้วัดการ
พัฒนาประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อานาจ เป็นเรื่องของความสามารถที่ผู้หนึ่งปฏิบัติเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของผู้อื่น ดังนั้นจึงมีข้อสงสัยว่าในสังคมหนึ่งๆใครคือผู้มีอานาจ และใช้อานาจ ใครเป็นผู้
กาหนดนโยบายสาหรับผู้อื่น ในสังคมที่มีประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะมีผู้ตอบว่า คือผู้ที่ประชาชน
เลือกเข้าไปทาหน้าที่แทนตน กล่าวคือประชาชนนั่นเองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดวิถีการ
ปกครองของสังคมของตนโดยการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี
บุรีกุล, 2555 : 62) การเมืองเป็นกิจกรรมทางสังคมหรือความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระ
บานการตัดสินใจแทนบุคคลในสังคมที่เรียกว่า “รัฐ” การเมืองจึงเป็นองค์ประกอบของสังคมที่สาคัญ
และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบในสังคมในฐานะที่เป็นการควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการ ใน
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ขณะเดี ย วกั น การสร้ า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย การสร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ
ประชาธิปไตยและสังคมประชาธิปไตยจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน เพื่อให้เป็นค่านิยม
และเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกระบวนการ
ทางการเมืองดังกล่าวต้องอาศัย การมีส่ ว นร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง นั่ นคือการแสดงออกซึ่ง
กิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสั งคม กิจกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
สังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กรทางการเมือง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับรัฐบาล การแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางการเมืองเหล่านี้เป็นกระบวนการทางการเมืองซึ่ง
จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ประชาชนต้องการ
การมีส่ ว นร่ วมทางการเมืองของประชาชนมีส่ ว นส าคัญ ในการท าให้ เกิดการพั ฒ นาทาง
การเมืองในระบอบประชาธิป ไตยเพราะการมีส่ วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็ นหั ว ใจของ
ระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งนั้นควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมิอาจแยกจากกันได้จึง
จะเป็นการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ มิใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมของกลุ่ม
บางกลุ่มโดยไม่ได้โยงยึดกับประชาชน ทั้งนี้เป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสนอตัวอาสาเข้ามารับใช้ ส่วน
อีกฝ่ายเป็นฝ่ายสนับสนุน ถ้าหากการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีมาก ย่อมส่งผลให้พรรค
การเมืองมีความเข้มแข็งในฐานะเป็นสถาบันของประชาชน ที่ดาเนินการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้พรรคการเมืองจะต้องดารงตนในฐานะสถาบันของสังคมที่เป็นที่รวมของกลุ่มคนหลากหลายใน
สั งคมเข้ าด้ ว ยกั น มี การท ากิ จ กรรม มี การจั ดระเบี ย บ มี ก ารก าหนดสถานภาพและบทบาทตาม
ความหมายของสถาบันทางสังคมอย่างชัดเจน มิใช่แค่กลุ่มคนเพราะนิยามว่ากลุ่มหมายถึงการรวมตัว
กันเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องและเป็นไปเฉพาะกาล ส่วนพรรคนั้นหากพัฒนาเป็นสถาบันทางสังคม
ย่อมเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในฐานะเป็นตัวแทนของสังคมที่กินความกว้างขวางกว่ากลุ่มคนฉะนั้นพรรค
จะต้อ งเริ่ ม จากความต้ องการของประชาชนและได้รับ การสนั บสนุ นจากประชาชนส าหรับ พรรค
การเมืองในประเทศไทยยังเป็นสถาบันของประชาชนที่ยังใหม่อยู่ เมือเปรียบเทียบกับสถาบันต่างๆ
ของสังคมที่ดารงตนในฐานะเป็ นราชการหรือองค์กรของรัฐ ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ให้ เป็นผู้จัดการการ
ปกครองลดหลั่นจากบนลงสู่ล่างที่มีบทบาทต่อสังคมอย่างกว้างขวางการที่ประชาชนมีความตื่นตัวและ
มีความต้องการเข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจของรัฐบาล ย่อมเป็นแรงกระตุ้นอันเป็นจุดเริ่มต้นจาก
ประชาชนที่แท้จริงของการจัดตั้งพรรคการเมือง อันเป็นจุดเริ่มต้นที่มีพลังของมวลชนสนับสนุนนี่คือ
สถาบันทางการเมืองอันเป็นสถาบันของประชาชน (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2537 : 12-17)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญของกระบวนการทางการเมืองและมีความ
จะเป็ น กับ การเมือ งในทุ ก ระบบ โดยเฉพาะการมี ส่ ว นร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิป ไตยนั้ น จะส่ งผลต่อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรัฐ และผู้ บ ริห ารหรือ รัฐ บาลได้ ตามที่
ประชาชนต้องการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
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สภาพครอบครัว พื้น ที่อยู่ อาศัย รายได้ และปัจจัยอื่นๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถทาได้
หลายรูป แบบ อาทิ การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง การใช้สิ ทธิเลื อกตั้ง การริเริ่ม
ประเด็นพูดคุยทางการเมือง การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง การร่วมรณรงค์ทางการเมือง
การเป็นสมาชิกสาคัญของพรรคการเมือง และระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการดารง
ตาแหน่งทางการเมือง (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2545 : 387-393)
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน และศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในเขตพื้นที่หมู่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี เพื่อที่จะได้นาความรู้ ข้อเท็จจริง และได้นาผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปให้ผู้เกี่ยวข้อง
ปรับปรุง พัฒนา และหาแนวทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้าน
ซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ความรู้ ท างการเมื อ งเป็ น ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก
2. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประขาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่
1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตพื้นที่หมูท่ ี่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้ น ที่ ในการศึ ก ษาวิจั ย ครั้งนี้ คื อ หมู่ ที่ 1 บ้ านซั บ ยาง ต าบลหั ว ล า อ าเภอท่ าหลวง
จังหวัดลพบุรี
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อทาการศึกษาค้นคว้าสาหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรใน
เขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จานวน 763 คน
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 – พฤษภาคม พ.ศ.
2562
กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การมีส่ วนร่ วมทางการเมื องของ
ประชาชน
- ความรู้ ค วามเข้ า ใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
- ความรู้ทางการเมือง
- การเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง
การเมือง

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ห มู่ ที่ 1 บ้านซับยาง
ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
-การให้ความสนใจติดตามข่าวสารทางการ
เมือง
- การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- การเป็นสมาชิกและสนับสนุนองค์กรทาง
การเมือง
- การให้คาวิพากษ์วิจารณ์ต่อการดาเนินงาน
ของพรรคการเมือง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎร์ที่
อาศัยอยู่ในเขต หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ข้อมูลประชากร ณ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 จานวนทั้งหมด 763 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่
กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ได้มาจากจานวนประชากรข้างต้น โดยการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ได้ตัวแทนประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จากการคานวณสูตรของทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) คานวณได้ 262 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบด้วยข้อ
คาถาม ปัจจัยส่วนบุคคล คาถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ใน 3 ประเด็นหลัก
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ความรู้ทางการเมือง และการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านซับ
ยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การให้ความสนใจติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกและสนับสนุนองค์กรทางการเมือง และ
การให้ ค าวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ต่อ การด าเนิ น งานของพรรคการเมื อ ง ลั กษณะคาถามเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และได้นาแบบสอบถาม
ที่ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา จากนั้นได้นาผลการ
ตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วคานวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index Objective Congruence Index
: IOC) ได้ค่า IOC = 0.80
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
3.1 ผู้วิจัยทาเรื่องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถึงผู้นาชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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3.2 ผู้ วิ จั ย ท าการแจกแบบสอบถามให้ แ ก่ ป ระชาชนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และรอเก็ บ
แบบสอบถามกลับในทันทีทุกราย โดยใช้ ระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ ได้ คื น มา ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามดังกล่าวมาแจกแจงข้อมูล และวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม SPSS ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ (Mean = x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) เป็นรายด้าน
และโดยรวมเสนอในรูปแบบของตาราง
4.3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หมู่ที่ 1
บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Mean = x) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) เป็นรายด้านและโดยรวม เสนอในรูปแบบ
ของตาราง
4.4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหาเป็นคาถามปลายเปิดในแบบสอบถามแล้วนาเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40
อายุ อยู่ ระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี มีจานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.20 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มีจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 สถานภาพสมรส มีจานวน 17 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 66.40 ส่ วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้างทั่ว ไป มีจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 และมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีจานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม พบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพล
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D. = 0.75) มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย พบว่า ในภาพรวมมีปัจจัยที่มี
อิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 (S.D. = 0.65) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ท่านทราบดีว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (S.D. = 0.58)
2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง พบว่า ในภาพรวมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.04 (S.D. = 0.78) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทราบดีว่าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (S.D. = 0.53)
2.3 ด้ านการเปิ ด รับ ข้ อ มู ล ข่ าวสารทางการเมื อ ง พบว่ า ในภาพรวมมี ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (S.D. = 0.89) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่าน
อ่านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเมืองทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D. = 0.80)
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านซับยาง
ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.78) มีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 ด้ า นการให้ ค วามสนใจติ ด ตามข่ า วสารทางการเมื อ ง พบว่ า ในภาพรวมมี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 (S.D. = 0.80) ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาชนส่วนใหญ่สนใจติดตามข่าวสารการเมืองทางโทรทัศน์เป็นประจา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D. = 0.64)
3.2 ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ในภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 (S.D. = 0.84) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทุกครั้ง
ที่มีการเลือกตั้งในระดั บท้องถิ่น ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นประจา เช่น การเลือกตั้ง อบจ. ส.อบต.
นายกเทศมนตรี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (S.D. = 0.48)
3.3 ด้านการเป็นสมาชิกและสนับสนุนองค์กรทางการเมือง ในภาพรวมมีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.62 (S.D. = 0.70) ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 (S.D.
= 0.75)
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3.4 ด้านการให้คาวิพากษ์วิจารณ์ต่อการดาเนินงานของพรรคการเมือง ในภาพรวมมี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.85 (S.D. = 0.81)
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านวิพากษ์วิจารณ์การทางานของสมาชิกพรรคการเมืองกับเพื่อน
บ้าน หรือ คนรู้จัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D. = 0.75)
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.1 ความรู้ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับ
มาก จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมีผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4.2 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประขาชนใน
เขตพื้นที่หมูท่ ี่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก จาก
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
การอภิปรายผล
1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่
1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
จากการศึ กษาวิจั ยเรื่อ ง พฤติก รรมการมี ส่ ว นร่ว มทางการเมื องของประชาชน :
กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ในภาพรวมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทราบ
และเข้าใจเป็ น อย่ างดี เกี่ ย วกั บ ระบอบประชาธิป ไตย ทั้ งเรื่อ งระบอบการปกครอง เรื่องของสิ ท ธิ
เสรีภาพของประชาชนเอง ตลอดจนเรื่องของการมีอานาจการถอดถอนผู้แทน ด้านความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมือง พบว่า ในภาพรวมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจดีเกี่ยวกับทางการเมืองว่า เช่น ทราบดีว่ารัฐสภา ทาหน้าที่ ในการตรากฎหมายขึ้น
เพื่อใช้ในประเทศ ทราบดีว่าระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และทราบดี
เกี่ย วกับ เรื่องของการเลื อกตั้ง เป็ นต้น และด้านการเปิดรับข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง พบว่า ใน
ภาพรวมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ มักติดตามข่าวสารทางการ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1417

เมืองผ่ านทางอิน เตอร์เน็ ต บางท่ านติดตามการประชาสัมพั นธ์ข่าวสารทางการเมืองจากการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ดูจากโทรทัศน์ รับฟังจากวิทยุ/วิทยุชุมชน และบางท่านติดตามข่าวสารทางการเมืองจาก
ผู้นาหมู่บ้าน เพื่อนบ้าน หรือคนรู้จัก เป็นต้น
2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง
ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
จากการศึ กษาวิจั ยเรื่อ ง พฤติก รรมการมี ส่ ว นร่ว มทางการเมื องของประชาชน :
กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการให้ความสนใจติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง พบว่า ในภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ด้าน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ในภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ด้าน
การเป็นสมาชิกและสนับสนุนองค์กรทางการเมือง ในภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อยู่ ในระดับ น้ อยที่สุ ด และด้านการให้ คาวิพากษ์ วิจารณ์ ต่อการดาเนินงานของพรรคการเมือง ใน
ภาพรวมมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาในภาพรวมที่ ได้ ส รุ ป มาข้ า งต้ น นี้ ได้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
นั กวิช าการหลายๆท่ าน ดังต่อ ไปนี้ สอดคล้ อ งกับ ผลการศึกษาของ จเร บิ นลอย (2552 : 82-84)
ศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่ วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตาบลคลองใหญ่
อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตตาบลคลองใหญ่ อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนายสมพิศ สุขแสน (2552 : 103-109) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสนใจกิจกรรมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านการร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมโดยตรงตามบทบัญญัติโดยภาพรวมอยู่
ในระดับ น้ อย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อุ ต รดิ ต ถ์ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ นางสาวจั น ทิ ม า พิ จ ารณ์
(2551 : 34-35) ศึ กษาวิจั ย เรื่ อง การมีส่ ว นร่ว มทางการเมื องของผู้ ห ญิ งในอ าเภอแม่ อาย จังหวัด
เชีย งใหม่ มีผ ลการศึก ษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี การเข้าร่ว มทางการเมืองในอาเภอแม่ อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการศึกษาวิจัยพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวังลพบุรี ในด้านของการเป็นสมาชิก
พรรคและสนับสนุนองค์กรทางการเมือง ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่ในประเด็นของ
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อเรื่องการมีส่ว นร่วมทางการเมือง ให้ประชาชนได้ทราบ
และเข้าใจในอีกหลายประเด็น ที่ป ระชาชนอาจไม่คุ้น เคย เพื่ อให้ ป ระชาชนรู้สึ กว่าการมีส่ ว นร่ว ม
ทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
1.2 ควรมีการส่งเสริมให้นาหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
ให้ประชาชนรู้สึกคุ้นเคยกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เช่น การนาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการ
ประชาคมหมู่บ้าน การลงมติในที่ประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่ วนร่วมทางการ
เมื อ งของประชาชน ที่ น อกเหนื อ จากที่ ศึ ก ษามาแล้ ว เพื่ อ ที่ จ ะได้ เห็ น ถึ ง ความหลากหลายของ
ผลการวิจัย และนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้ งต่อไปควร
ศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะได้รู้ถึงทัศนคติ และ ข้อเสนอแนะ ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
2.3 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแค่เพียงแค่ระดับหมู่บ้าน ในการศึกษา
วิจัยครั้งต่อไป ควรขยายเขตพื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมในระดับตาบล หรือระดับอาเภอ
2.4 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
และ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซับยาง ตาบลหัวลา
อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ตลอดจนควรศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุค
ปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้ เป็นวิจัยเชิงปริม าณ มี วัตถุป ระสงค์ 1. เพื่อศึก ษาระดับ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ เปรียบเที ยบจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลปลายกลัด
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจ จัยด้านองค์ก ารกั บ จริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
ปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม จานวน 34 ชุด ผลการวิจัย พบว่า (1) ในภาพรวมของระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดับ มาก พบว่าข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ แรก คือ การยึดมั่ นในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองลงมาคือ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่ เลือ กปฏิบัติ , การยึดมั่ นในคุณธรรมและจริยธรรม และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถู ก
กฎหมาย (2) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตาบลต่อการปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (3) ในภาพรวมปัจจัยด้านองค์การกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
สัมพันธ์กัน
คาสาคัญ
จริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
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ABSTRACT
The objectives of this quantitative research were 1. to study the level of
ethics in the performance of members of Plai Klat Sub-district Administrative
Organization, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 2. to compare the
ethics in the performance of the sample, classified by personal factors, and 3. to
study the relationship between organizational factors and ethics in the performance
of the sample. Data were collected by distributing 34 copies of questionnaire. The
results of this research indicated that) overall the ethic level of the sample was at a
high level. When individual aspects were considered, an aspect with the highest
mean was adherence to the democratic regime of government with the king as head
of state, followed by public service provision in a fast, friendly, and nondiscriminatory manner, adherence to morality and ethics, adherence to professional
ethics of the organization, respectively. An aspect with the lowest mean was
adherence to doing the right, fair, and legal action. (2) The comparison in the level of
opinion towards ethics among the sample in the performance of members of Plai
Klat Sub-district Administrative Organization, Bang Sai District, Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province, classified by different personal factors, was not different. (3) The
organizational factor was generally related to the ethics in the performance of the
sample.
Keywords
Ethics in the performance, Members of Sub-district Administrative
Organization
บทนา
สถานการณ์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น นั้ น มี ก ารมุ่ ง พั ฒ นาด้ า นปั จ จั ย ภายนอกเป็ น อย่ า งมาก
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและเห็นได้ชัด โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้พัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม
ด้านจริยธรรม และด้านจิตใจ จึง ก่ อให้เกิ ดปัญ หาที่ ส่งผลกั บ คุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของคนใน
ประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญ หาทางสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การลักขโมย
การทุ จริต การใช้แรงงานเด็ก ปัญ หาสิ่งแวดล้อม ปัญ หาอุบัติเหตุก ารจราจร และปัญ หาทางกาย
ทางจิตใจ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่มาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านวัตถุ และ
ด้านเทคโนโลยีที่ขาดการพัฒนาทางจิตใจของคนในประเทศ
คาว่าจริยธรรม แยกออกเป็น จริย + ธรรม ซึ่งคาว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือ
กิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคาว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี , หลักคาสอนของ
ศาสนา, หลัก ปฏิบั ติ เมื่ อ น าคาทั้ ง สองมารวมกั น เป็น “จริยธรรม” จริยธรรมเป็ นพื้นฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตและในการปฏิบัติงานที่ดีงาม (รัตนวดี โชติกพนิช) และมีแบบ
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แผนตามวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ การที่จะประสบความสาเร็จทั้งในด้านการดาเนินชีวิตและในการ
ปฏิบัติงานได้นั้น จะต้องยึดถือหลักจริยธรรมไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ แต่ในทางกลับกันถ้า
บุคคลใดขาดจริยธรรมที่ควรยึดถือไว้ก็อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีทั้งต่อตนเอง รวมไปถึงสังคมและอาชีพ
ของตนเองได้ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มี การกาหนดหลักจริยธรรม
ภายในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท าการศึกษาถึง ปัญ หาและ
แนวทางในการพัฒ นาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลว่าเป็นไปใน
ทิศทางใด ซึ่ง ผลการวิจัยที่ ได้ในครั้งนี้ส ามารถนาไปใช้ในการส่งเสริม และพัฒ นาทั้ ง พัฒ นาตัวของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ ต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาถึง ปัญ หาและแนวทางในการพัฒ นาจริยธรรมในการปฏิ บัติง านของสมาชิ ก
องค์การบริหารส่วนตาบลว่าเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒ นาทั้งตัวของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล และองค์การบริห ารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนามาสร้างเป็น
แบบสอบถามฉบับร่าง นาแบบสอบถามฉบับร่า งนี้ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามฉบับร่างตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยได้แนะนา จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่ได้ทาการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย โดยวิธีการ
IOC (Index of Item Congruence) คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5
ขึ้นไป ส่วนคาถามที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อแบบสอบถาม
มี ความเที่ ยงตรงแล้ว น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) เพื่ อตรวจสอบความถูก ต้อง โดย
นาไปใช้กั บ กลุ่ม ตัวอย่าง คือ สมาชิก องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัด

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1423

พระนครศรีอยุธยา จานวน 30 คน แล้วจึง นาแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปใช้กับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง คื อ สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปลายกลั ด อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 34 คน โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัย
ตารางแสดงค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ
จริย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปลายกลั ด อ าเภอบางซ้ า ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
N = 34
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ
ความคิดเห็น

̅
𝒙

S.D.

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
รับผิดชอบ
3. ก ารยึ ด ถื อ ป ระโย ชน์ ขอ งป ระเท ศชาติ
เห นื อ ก ว่ า ป ร ะ โย ช น์ ส่ ว น ต น แ ล ะ ไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

4.03
4.00

0.66
0.69

มาก
มาก

3.98

0.76

มาก

3.90

0.75

มาก

4.10

0.74

มาก

4.00

0.72

มาก

3.98

0.77

มาก

4.30

0.74

มากที่สุด

4.03

0.76

มาก

รวม

4.03

0.73

มาก
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1. ในภาพรวมของระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก คือ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองลงมาคือ
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , การยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ดุ
คือ การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตาบลต่อการปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม
ในการปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปลายกลั ด อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลายกลัด อาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามระยะเวลาการทางาน โดยภาพรวม พบว่า พนักงานส่วนตาบลขององค์การ
บริห ารส่วนตาบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ มีระยะเวลาการทางาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลาย
กลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน
จาแนกตามส่วน โดยภาพรวม พบว่า พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ มีส่วนงานต่างกั น มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน
3. ในภาพรวมปัจจัยด้านองค์การกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมสัมพันธ์กัน
ด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์กับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านการประสานงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์กับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อภิปรายผลการวิจัย
1. ในภาพรวมของระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
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อันดับแรก คือ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองลงมาคือ
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , การยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ดุ
คือ การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับมัลลิกา สุวรรณไตรย์
(2559) ศึก ษาเรื่อ ง จริยธรรมในการปฏิบัติง านต่อองค์ก รของบุคลากรสังกั ดมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า บุคลากรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเที ยบระดับ ความคิดเห็นจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม
พบว่า พนั ก งานส่ ว นต าบลขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปลายกลั ด อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จัง หวัดพระนครศรีอยุ ธยา ไม่ แตกต่างกั น
จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ มี ระดับ การศึก ษาต่างกั น มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย
จัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา ไม่ แตกต่างกั น จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน โดยภาพรวม พบว่า
พนั ก งานส่ ว นต าบ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปลายกลั ด อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุธ ยา ที่ มี ร ะยะเวลาการท างาน ต่ างกั น มี ความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน จาแนกตามส่วนงาน โดยภาพรวม พบว่า พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริห ารส่วน
ตาบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ มี ส่วนงานต่างกั น มี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับมัลลิกา สุวรรณไตรย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
จริยธรรมในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อจริยธรรมในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน
3. ในภาพรวมปัจจัยด้านองค์การกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปลายกลัดอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณา
ในรายด้ านพบว่า ด้านโครงสร้างองค์ก าร, ด้านการประสานงาน และด้านวัฒ นธรรมองค์ก าร มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ จริย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลปลายกลั ด
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลควรมี การทดสอบจริยธรรมพื้นฐานกับ สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและพนักงานส่วนตาบลในองค์การ โดยการใช้แบบสอบถามในการทดสอบจริยธรรม
พื้นฐานรายบุคคล เพื่อนาผลการทดสอบที่ได้ไปปรับใช้กับนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวบุคคล
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และตัวองค์การ ทั้งนี้องค์การควรมีการจัดอบรมทางด้านจริยธรรมให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและพนักงานส่วนตาบลในองค์การด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่ งศึกษาเฉพาะเพียงจริยธรรมในการปฏิบัติง านของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เท่านั้น การวิจัยใน
ครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตด้านสถานที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ ด้วย รวมถึงในการวิจัย
ครั้งต่อไปควรทาวิจัยแบบเชิงคุณภาพร่วมด้วยจะทาให้ได้รับข้อมูลและปัญหาในเชิงลึก จะทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวองค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเพียงความคิดเห็นของพนักส่วนตาบลต่อจริยธรรมใน
การปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปลายกลั ด อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในการวิจัยครั้ง ต่อไปควรศึก ษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ๆ ด้วย
บรรณานุกรม
คณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง และสานักงานสภาพัฒนา
การเมื อ ง. (2555). ประมวลจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานราชการต่ า ง ๆ. กรุ ง เทพฯ:
สานักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
มั ล ลิ ก า สุ ว รรณไตรย์ . (2559). จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
รัตนวดี โชติกพนิช. (ม.ป.ป.). จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู. เข้าถึงได้จาก
http://e-book.ram.edu/e-book/c/CU503/CU503-1.pdf.
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นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44 และผลกระทบของนโยบาย
POLICY OF ANTI-CORRUPTION ON PERSONNEL ADMINISTRATION OF LOCAL
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS UNDER THE COMMAND OF NATIONAL COUNCIL FOR
PEACE AND ORDER OF SECTION 44 AND IMPACT OF THE POLICY
วิสานท์ แสวงหา สุพจน์ ทรายแก้ว สาธิต วงศ์อนันต์นนท์
Visan Sawangha Supot Saikaew Satit Wongananon
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
e-mail : Sawangha2521@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ง นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1) วิเคราะห์ ส ภาพการณ์ และสาเหตุ ในการใช้คาสั่ ง
ภายใต้ คสช. มาตรา 44 2) ศึกษาบุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอนโยบายฯ และ 3)
ศึกษาผลกระทบของการใช้นโยบายว่าด้วยการป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้คาสั่ง คสช. มาตรา 44 ผู้ให้ข้อมูลคือ บุคลากรตัวแทน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น จ านวน 24 คนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสั มภาษณ์ เชิงลึก ทาวิเคราะห์ และ
ตีความเป็นการสร้างข้อสรุปเนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการณ์และสาเหตุในการ
ใช้คาสั่งภายใต้ คสช.มาตรา 44 พบว่า กฎหมายบัญญัติให้อานาจในการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหาร
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มากเกิ น ไป โดยองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เป็ น หน่ ว ยงานที่ ถู ก
ร้องเรีย นมากที่สุ ดทั้ง เรื่องการใช้ตาแหน่งหาประโยชน์ เช่น การสอบเลื่อนตาแหน่ง การเลื่ อนขั้น
เงินเดือนในทุกวงการราชการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น แม้จะมีองค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบ ก็ ไม่
สามารถควบคุ ม ตรวจสอบการใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ 2) บุ ค คล/องค์ ก ร/
หน่วยงานที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอนโยบายเกิดจากทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการ
ปปท. ปปช. เพราะทาหน้าที่ปราบปรามทุจริตเป็นคนเสนอแนะให้กับกระบวนการการรวบรวมข้อมูล
ประกอบนโยบาย และคนที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบโดยตรง (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) ตลอดจนประชาชน
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ส่วนที่มีส่วนได้เสีย ทาให้เกิดการก่อตัวหรือก่อรูปนโยบายในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้ว คสช. จึงใช้
อานาจในการบริหารราชการแผ่นดินประกาศใช้นโยบายในรูปคาสั่ง คสช. ในที่สุด และ 3) ผลกระทบ
ของการใช้น โยบายฯ ท าให้ เกิดความรวดเร็วในการดาเนินการป้องกันการทุจริต ทาให้ ระบบการ
ทางานรวดเร็ว แต่ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่
จะบรรจุ และแต่ งตั้งได้ตามนโยบายได้ ทาให้ ท้องถิ่นขาดความอิส ระ ผู้ บริห ารไม่ส ามารถกาหนด
นโยบายหรือข้าราชการท้องถิ่นได้ ซึ่งในอนาคตควรให้หน่วยงานกลางเป็นผู้จัดสอบให้เป็นมาตรฐาน
เดียว ควรให้ กพ. เป็นศูนย์ในการคัดสรรบุคลากรในส่วนของภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หลังจาก
นั้นท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้คัดสรรบุคลากรตามที่หน่วยงานนั้นต้องการจัดการสอบตาม
อัตรากาลังที่ต้องการ
คาสาคัญ การก่อตัวของนโยบาย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คาสั่ง คสช. มาตรา 44

ABSTRACT
The purpose of this study is to: 1) analyze the conditions and causes of the
use of orders under the NCPO Section 44 2) study the persons who have a role and
are involved in the proposed policy and 3) study the impact of The use of the policy
on the prevention of corruption and misconduct in personnel management of local
government organizations under the NCPO Section 4 4 . Information providers are
Personnel representing the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC)
and personnel of local government organizations, totaling 24 people, collecting data
by in-depth interviews. Do analysis and interpret as a summary of descriptive
content. The results of the study showed that 1) the situation and causes of the use
of orders under the NCPO Section 44 found that the law provided the authority to
manage personnel for the administrators of local administrative organizations too
much. By the local administrative organization being the most complained about the
use of positions such as promotion, promotion Salary promotion in all government
sectors, both central and local Even if there is an organization or inspection agency
Can not fully control the use of the power of local administrators 2 ) individuals /
organizations / agencies that have a role and are involved in policy proposals arising
from all sectors Government agencies, PTT, NCC, because they are responsible for
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suppressing corruption, suggesting the process of collecting information for policy.
And related people who have a direct impact (Local officials) as well as the public
with interests Resulting in the formation or formation of policies in solving short-term
problems, therefore the NCPO uses the power of the administration of the
government to announce the policy in the form of the NCPO statement in the end
and 3 ) the impact of policy implementation The Causing the speed of fraud
prevention Makes the system work fast But the local government organization is
unable to conduct the recruitment and selection of persons to be packed and
appointed according to the policy Causing local lack of independence Executives
cannot set policies or local government officials. In the future, the central agency
should be the one to be a standardized test provider, should be the center for
personnel selection in the general knowledge sector. After that, local or various
agencies Is the recruitment of personnel according to the organization that wants to
test examinations at the desired manpower
Key words: Policy Formation , local government organizations, NCPO orders, Article
44
บทนา
การปราบปรามการทุจริตถือเป็นหนึ่งนโยบายสาคัญของรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้การนาของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับตั้งแต่
รั ฐ ประหารล้ ม รั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร การให้ ค วามส าคั ญ ดั ง กล่ าวของ คสช. สะท้ อ นได้ จ าก
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 35 ที่บัญญัติถึงขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ที่จะต้องวางหลักการเกี่ยวกับการปราบโกงเอาไว้ด้วย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกใน
การกากับและควบคุมให้การใช้อานาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่ วนรวมของประเทศชาติ คสช. เอาจริง
กับการเรื่องนี้ด้วยโยกย้ายข้าราชการที่ถูกตั้งข้อสงสัยออกจากตาแหน่งที่เป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้เข้า
มายุ่งเกี่ยวกับหลักฐานในคดี
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
คาสั่ง คสช.ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริห ารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป คือเมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 ลงนามโดย
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หั วหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. โดยมีประเด็นที่ สาคัญคือ คาสั่ง
ฉบับนี้ ระบุว่า ที่ในปัจจุบันปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้ม
เพิ่ มมากขึ้น อัน เนื่ องมาจากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบแข่งขัน การเลื่ อนตาแหน่ง การโอน
และการย้าย รวมถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อมิให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดความเสียหาย
ต่อระบบการบริห ารงานบุ คคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง ตามพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาทาหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก
การคัดเลือก และการโอนข้าราชการ จากการทบทวนคาสั่งของหัวหน้า คสช. พบว่ามีการใช้คาสั่งให้
การโยกย้ายข้าราชการทั้งหมด 6 ฉบับคาสั่งในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งหมด 10 ฉบับและคาสั่ง
ในการตรวจสอบการทุจริตทั้งหมด 6 ฉบับ จากปัญหาดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิจัย
เรื่อง การก่อตัวของนโยบายป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริห ารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยแง่มุม
ของรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ส ามารถศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นแนวความคิ ด เรื่ อ งการทุ จ ริ ต
(corruption) แนวความคิ ด เรื่ อ งการบริ ห ารบุ ค คลขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (local
administration) แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (public policy) และแนวความคิดเรื่องการก่อ
ตัวและกาหนดนโยบายสาธารณะ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์และสาเหตุในการใช้คาสั่งภายใต้ คสช.มาตรา 44 เพื่อป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาบุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอนโยบายว่าด้วยการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้คาสั่ง คสช.
มาตรา 44
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้นโยบายว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้คาสั่ง คสช. มาตรา 44
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ส นใจศึกษาด้วยวิธีการที่
เป็ น วิท ยาศาสตร์ ซึ่งประเภทของการวิจั ยสามารถจ าแนกได้เป็ นการจาแนกเป้ าหมายในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การจาแนกเป้าหมายทางวิชาการ และการจาแนกตามปรัชญาพื้นฐานใน
การแสวงหาความจริ ง (ศุ ภ ชั ย ยาวะประภาษ, 2544) ผู้ ให้ ข้อ มู ล คื อ บุ ค ลากรตั ว แทนส านั ก งาน
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น จานวน 24 คน ผู้ ให้ ข้อมูล หลั กคือบุคลากรบุคลากรตัว แทนส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)จานวน 1 คน ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการกลางท้องถิ่น จ านวน 1 คน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จานวน 1 คน ตัวแทนนายกเทศบาล จานวน 5 คน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 5 คน และตัวแทนปลัดเทศบาลและปลัด อบต. จานวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth interview) และการวิพ ากษ์ ท าวิ เคราะห์ แ ละตี ค วามเป็ น การสร้า ง
ข้อสรุปเนื้อหาเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
สภาพการณ์และสาเหตุของนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44
จากการศึกษาข้อมูลคดีทุจริต พบว่า คดีทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่มีความถี่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การเรียกรับเงินของผู้มีอานาจในการ
บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมักจะมีผู้ร่วมกระทาการ
หลายคน ทั้งฝ่ายคนที่ต้องการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง คนกลางที่ช่วยติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจใน
การบรรจุแต่งตั้ง โดยส่วนใหญ่ จะมีการยื่นข้อเสนอผ่านคนกลางและมักจะได้รับการสนองจากผู้ ที่
ต้องการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจบรรจุแต่งตั้งหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สามารถใช้ช่องทางเพื่อเรีย กรับผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องได้ง่ายปัญหาการทุจริตในการ
บริหารงานบุคคลของ อปท. มีความรุนแรงและกว้างขวางมาก สาหรับการทุจริตในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นข่าวโด่งดังนั้น คือ กรณี การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล ใน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณี ก.อบต.มหาสารคาม ใน อ.
เมือง จ.มหาสารคาม ระหว่างปี 2556-2557 โดยพบว่า การจัดสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุบุคคลเป็ น
พนั ก งานส่ ว นต าบล มี การเปลี่ ย นคะแนนผู้ ส อบได้ และมี ก ารปลอมลายเซ็น มหาวิท ยาลั ยที่ เป็ น
หน่วยงานกลางในการจัดสอบ มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายก อบต. ในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม รวมถึง
อาจารย์ประจาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวข้องรวม 34 รายและนอกเหนือจาก
จ.มหาสารคาม แล้ว ยังมีอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายจังหวัด ที่มีพฤติการณ์ใกล้เคียงกับใน
พื้นที่ จ.มหาสารคาม โดยพบว่า มีการทาหนังสือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ง
ต่าง ๆ ถึงสานั กงานท้องถิ่น โดยระบุชื่อและลาดับที่ของผู้ส อบขึ้นบัญ ชีบางราย ให้ ถูกแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยเท่าที่ตรวจสอบพบ

1442

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขณะนี้มีประมาณ 73 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีทั้งตาแหน่ง รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และข้าราชการใน อบต.
เป็นต้น จังหวัดที่ดาเนินการลักษณะเดียวกับพื้นที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม หลายจังหวัดทั่วประเทศ
เช่ น จ.ลพบุ รี และพื้ น ที่ อื่ น ๆ ในภาคกลาง และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง ป.ป.ช. มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการไต่สวน ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทาให้ คสช. และ สนช. ไม่สามารถอยู่เฉยได้
จึงจาเป็นต้องรีบจัดการแก้ไข เนื่องด้วยระเบียบกฎเกณฑ์การคัดเลือก การสอบแข่งขัน เป็นไปตาม
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อิสระเต็มที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัด
ดั งนั้ น สภาพปั ญ หาจึ งเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ส าคั ญ ที่ ท าให้ เกิ ด การก่ อ ตั ว ของนโยบายเป็ น การรวบรวม
วิเคราะห์ ทางเลื อก และร่างนโยบายเพื่อการนาไปปฏิบัติให้ เป็นรูปธรรม เป็นการดาเนินการของ
หน่วยงานอิสระคือ ปปช. ปปท. ร่วมกับคณะทางานของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คสช. โดย
คสช. เป็นผู้นาในการขับเคลื่อนและขอข้อมูลจากหน่วยงานอิสระ รวมถึงคาพิพากษาของศาลในคดี
การทุจริตของ อปท
บุคคล/องค์กร/หน่วยงานที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอนโยบายว่าด้วย
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44
บุคคล/องค์กร/หน่วยงานที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอนโยบายน่าจะเป็น ซึ่ง
น่าจะเกิดจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ ปปช. เพราะทาหน้าที่ปราบปราม
ทุ จ ริ ต เป็ น คนเสนอแนะให้ กั บ กระบวนการการรวบรวมข้ อ มู ล ประกอบนโยบาย ที ม ที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรี และคณะทางานของ คสช. ซึ่งมีอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีคาสั่ง
คสช. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ น่ าจะเป็น ไปได้ให้ อนุ กรรมการกลุ่ มนี้ให้ ข้อมูล และออกมาเป็ น
นโยบาย โดยการก่อตัวหรือก่อรูปนโยบาย (policy formation) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ 1) การ
พิจารณาลั กษณะของปั ญ หาการทุจริตการบริห ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็ น
ปัญหาระดับชาติ มีความสาคัญสูง การรับรู้และตระหนักในปัญหากว้างขวางมาก เมื่อคณะทางาน
คสช. กาหนดเป็นประเด็นนโยบาย (policy issues) แล้ว จึงศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดและจัดทา
การกาหนดวาระ (agenda setting) และวาระนโยบาย (policy agenda) 2) การออกแบบนโยบาย
(policy design) ดาเนินการโดยคณะทางานของ คสช. และทีมกฎหมายของรองยายกรัฐมนตรี นาย
วิษณุ เครืองาม เมื่อได้ทางเลือกและข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้ว คสช. จึงใช้อานาจในการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยการตั ด สิ น ใจนโยบาย (policy decision-making) สุ ด ท้ า ยคื อ การ
ประกาศใช้นโยบาย (policy adoption) ในรูปคาสั่ง คสช. ในที่สุด
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ผลกระทบของการใช้นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44
ผลกระทบที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริหารการบุคคล โดยตรง คือ 1) สามารถ
ระงับยับยั้งการซื้อขายตาแหน่งระหว่างผู้สอบแข่งขันกับข้าราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรร
หาได้2) สามารถป้องกันการทุจริตในการบริหารงานบุคคลในระดับหนึ่ง 3) สามารถเป็นหลักประกัน
ว่าจะได้คนดีมีความสามารถ เกิดความเสมอภาคยุติธรรม 4) การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม และ 5) สังคมและประชาชนยอมรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ในส่วนผลกระทบ
ทางลบ ประกอบด้ ว ย 1) อาจท าให้ เกิ ด การขาดแคลนบุ ค ลากรบางต าแหน่ ง งานบางช่ ว งเวลา
เนื่องจากความล่าช้าในการสอบแข่งขันทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่จะบรรจุและแต่งตั้งได้ตามนโยบายของแต่ละหน่วยงานได้ 2) อาจมีการหลบหลีก
หรือเบี่ยงเบนไปสู่การทุจริตอื่นๆ ที่ทาได้ง่ายกว่าและ3) อาจเกิดการทุจริตระดับกรม หรือตัดตอนการ
ทุจริตไปสู่หน่วยปฏิบัติ เช่น หน่วยออกข้อสอบ หรือตัวผู้สมัครสอบเองดังนั้นหน่วยงานกลางเป็นผู้จัด
สอบให้เป็นมาตรฐานเดียว ไม่จาเป็นว่าต้องให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ ทุกส่วน
ราชการทุกส่วน ควรให้ กพ. เป็นศูนย์ในการคัดสรรบุคลากรในส่วนของภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป หลังจากนั้น ท้องถิ่นหรือหน่ วยงานต่างๆ เป็นผู้คัดสรรบุคลากรตามที่ห น่วยงานนั้นต้องการ
จัดการสอบตามอัตรากาลังที่ต้องการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษานโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44ประเด็นที่คนพบ
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการศึกษาพบว่า สภาพการณ์การทุจริตในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ และมักเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน/กระบวนการของการดาเนินการ
ตั้งแต่การออกระเบียบเพื่อการสอบแข่งขัน การกาหนดคุณสมบัติของตาแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง
การโยกย้าย การจ่ายเงินโบนัส ฯลฯ จากการศึกษาข้อมูลคดีทุจริต พบว่า คดีทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่มีความถี่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การเรียกรับ
เงินของผู้มีอานาจในการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มักจะมีผู้ร่วมกระทาการหลายคน ทั้งฝ่ายคนที่ต้องการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง คนกลางที่ช่วยติดต่อ
และเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการบรรจุแต่งตั้ง โดยส่วนใหญ่จะมีการยื่นข้อเสนอผ่านคนกลางและมักจะ
ได้รับการสนองจากผู้ที่ต้องการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจบรรจุแต่งตั้งหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล สามารถใช้ช่องทางเพื่อเรียกรับผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องได้ง่าย จึง
ทาให้เกิดนโยบายป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบด้านการบริห ารงานบุคคลของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวง
หทัย อินทะชัย (2552) ศึกษากระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่ วนท้องถิ่น
รวมถึงรูปแบบและพฤติกรรม ตั้งแต่การกินตามน้า ทวนน้า สมยอมกันทุกฝ่าย เอาหูไปนาเอาตาไปไร่
ไม่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย มีการจ่าย
ผลประโยชน์รูปตัวเงินเป็นหลัก ทากันเป็นกระบวนการทั้งระบบจนกลายเป็นประเพณี และเป็นที่รู้กัน
ระหว่างกลุ่มที่ต้องเข้ามาบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานงานท้องถิ่น และกลุ่มผู้มีอานาจ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ก็
ต้องการเรียกรับผลประโยชน์จากการบรรจุแต่งตั้งเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่ากระบวนการทุจริต
คอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ 3 ฝ่าย คือ นักการเมือง
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และพนั กงานส่ วนท้องถิ่นกระบวนการที่ นิยมใช้ คือ มีการเรียกจ่ายเงินใน
ตาแหน่ งต่างๆ โดยมีนายหน้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนในการเข้าไปตกลงกับผู้ที่ต้องการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดยมีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้บรรจุในตาแหน่งนั้นๆ หลักแสนขึ้นไป ประกอบกับผู้ต้องการที่จะได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งมีความเชื่อและศรัทธาในอาชีพรับราชการ ต้องการได้มาซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีสังคม และ
อาชีพที่มั่นคง จึงพร้อมที่จะหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงการใช้ระบบอุปถัมภ์เป็น
สะพานเชื่อมโยงเข้าไปสู่ตาแหน่งที่ต้องการ จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมการรอรับความช่วยเหลือ เกิดค่านิยม
ในการยกย่องผู้มีอานาจหรือผู้มีเงิน และยังพบอีกว่าการสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ มีน้ อย และบางคนทางานในบริษัทเอกชนที่ไม่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจก็ต้องการสอบบรรจุเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น แต่หน่วยงานรับได้ในจานวนจากัดจึงเกิดการแข่งขันแย่งชิงตาแหน่งต่างๆ เกิดขึ้น
นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการที่กฎหมายเปิดช่องให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอานาจที่จะบรรจุแต่งตั้งหรือไม่บรรจุแต่งตั้งได้ ซึ่ งผู้ มีอานาจ
ดังกล่าวมาจากการเลือกตั้งที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการเข้าสู่ตาแหน่ง จึงได้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองใน
การถอนทุนคืนก่อนหมดวาระ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอานาจการตรวจสอบถ่วงดุลของภาคประชาชนในพื้นที่
อ่ อนแอขาดความเป็ นเอกภาพนั่ น เองและศิ ริ ว รรณมนอั ต ระผดุ ง (2555) ศึ ก ษาสถานการณ์ ก าร
คอร์รัป ชั่น ของประเทศไทยพบว่า การทุจริตการคอร์รัปชั่นได้ฝั งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองในรูปแบบสมบูรณายาสิทธิราชที่สร้างความสัมพันธ์เชิงอานาจสังคม
แนวดิ่งระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง (Vertical Relations)มีการเอื้อเฟื้อเอื้อประโยชน์จุนเจือ
กัน ในวงญาติ (Nepotism) ซึ่ งเป็ น สาเหตุ ส าคัญ ให้ เกิ ดการคอร์รัป ชั่น ในสั งคมไทยการคอร์รัป ชั่ น
เปรียบเสมือนโรคเรื้อรังกัดกินการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด
จากผลการศึ กษาบุ ค คล/องค์ กร/หน่ ว ยงานที่ มีบ ทบาทและมี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งในการเสนอ
นโยบายน่าจะเป็นซึ่งน่าจะเกิดจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ ปปช. เพราะ
ทาหน้าที่ปราบปรามทุจริตเป็นคนเสนอแนะให้กับกระบวนการการรวบรวมข้อมูลประกอบนโยบาย
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ทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะทางานของ คสช. ซึ่งมีอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมีคาสั่ง คสช. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ น่าจะเป็นไปได้ให้อนุกรรมการกลุ่มนี้ให้ข้อมูลและออกมา
เป็นนโยบาย โดยการก่อตัวหรือก่อรูปนโยบาย ในรูปคาสั่ง คสช. ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับชูชัย ศุภวงศ์
(2540) กล่าวว่า ในการกาหนดโยบายสาธารณะมีผู้ มีส่ วนร่วม 2 ฝ่าย คือ ผู้ มีส่วนในการกาหนด
นโยบายอย่ างเป็ น ทางการ นั้ น คือฝ่ ายการเมือง (ฝ่ายบริห าร ฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติ) ส่ วนผู้มีส่ วนในการ
กาหนดโยบายอย่างไม่เป็นทางการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ภาคราชการ หมายถึง
หน่วยงานที่มีรูปแบบซึ่งจัดเป็นกระทรวง ทบวง กรม กอง ฝ่าย ฯลฯ 2) ภาคประชาสังคม หมายถึง
การที่ผู้ คน สั งคม สภาพการณ์ หรือสภาพปัญ หาในสั งคมที่ สลั บ ซับซ้อนยากแก่การแก้ไข การ
รวมตัวกัน ทั้งภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม(ประชาชน) ในลักษณะเป็นทุนร่วมกัน
เพื่อแก้ปัญหาหรือกระทาการบางอย่าง และ 3) พรรคการเมือง
จากการศึกษาผลกระทบของการใช้นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ คาสั่ง คสช. มาตรา 44 พบว่า
ผลกระทบที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริหารการบุคคล โดยตรง คือ 1) สามารถระงับ
ยับยั้งการซื้อขายตาแหน่งระหว่างผู้สอบแข่งขันกับข้าราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาได้2)
สามารถป้องกันการทุจริตในการบริหารงานบุคคลในระดับหนึ่ง 3) สามารถเป็นหลักประกันว่าจะได้
คนดีมีความสามารถ เกิดความเสมอภาคยุติธรรม 4) การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม
และ 5) สังคมและประชาชนยอมรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ในส่วนผลกระทบทางลบ
ประกอบด้วย 1) อาจทาให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรบางตาแหน่งงานบางช่วงเวลา เนื่องจากความ
ล่าช้าในการสอบแข่งขัน ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุ ค คลที่ จ ะบรรจุ และแต่ งตั้ งได้ ต ามนโยบายของแต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ 2) อาจมี ก ารหลบหลี ก หรื อ
เบี่ ยงเบนไปสู่การทุจริตอื่นๆ ที่ทาได้ง่ายกว่าและ3) อาจเกิดการทุจริตระดับกรม หรือตัดตอนการ
ทุจริตไปสู่หน่วยปฏิบัติ เช่น หน่วยออกข้อสอบ หรือตัวผู้สมัครสอบเอง ดังนั้นหน่วยงานกลางเป็นผู้จัด
สอบให้เป็นมาตรฐานเดียว ไม่จาเป็นว่าต้องให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจั ดสอบ ทุกส่วน
ราชการทุกส่วน ควรให้ กพ. เป็นศูนย์ในการคัดสรรบุคลากรในส่วนของภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป หลังจากนั้น ท้องถิ่นหรือหน่ วยงานต่างๆ เป็นผู้คัดสรรบุคลากรตามที่ห น่วยงานนั้นต้องการ
จัดการสอบตามอัตรากาลั งที่ต้องการซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรพงษ์ แสงเรณู (2559)
ศึกษาผลกระทบการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว่า ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ผลกระทบต่อ
องค์กร เป็นการสูญเสียงบประมาณเพื่อแลกกับการได้บุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถ เกิดปัญหา
ภาวะคนล้นงาน เกิดภาวะความขัดแย้งในองค์กรระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น
กลายเป็นวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กรที่ผิดในการยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริ หาร
ท้องถิ่นเป็นเรื่องธรรมดา 2)ผลกระทบต่อพนักงานส่วนท้องถิ่น ทาให้ขาดความก้าวหน้ารายได้และ
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ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและหนี้สิน ส่งผลต่อภาวะความเครียด ขาดขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความทุ่มเท ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดการพัฒนาตนเอง ขาดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และสาคัญที่สุดคือนาไปสู่การทุจริตต่อหน้าที่เพื่อให้ได้เงินหรือค่าตอบแทนอื่น
และ 3) ผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ขาด
การมีส่วนร่วม ขาดความโปร่งใสและความเสมอภาค
ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรมีการกาหนดกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริตประพฤติมิช อบด้านการบริห ารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ล าพั งอาศัย
ข้าราชการการเมืองระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติห รือข้าราชการไม่สามารถระงับยับยั้งการทุจริตการ
บริหารงานบุคคลของ อปท. ได้ เช่นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การเพิ่มบทลงโทษ การมีศาล
ทุจริต การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนของข้าราชการเองต้องรวดเร็ว ยุติธรรม การยึดทรัพย์สิน โดย
กรมสอบสวนคดี พิ เศษ ปปง. หรื อ อื่ น ๆ รวมถึ งมาตรการส่ งเสริม ให้ ก าลั งใจ รางวั ล ประชาชน
หน่วยงาน ที่กล้าเปิดโปงการทุจริต และมาตรการด้านสังคม ควรมีการดาเนินการเสริมสร้างการให้
การศึกษา และการระแวดระวังของภาคประชาชน
2. ควรมีการการปรับแก้กฎหมายการบริหารงานบุคคล จัดระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ใช้อานาจของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงปรับแก้โครงสร้างองค์กรกลางในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติการตรวจสอบได้อย่างจริงจังและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
3. นโยบายนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างรวดเร็ว ในระยาวควรมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลตามนโยบายการกระจายอานาจ ซึ่งควรมีการหามาตรการป้องกันการทุจริตในทุก
ระดับ โดยอาจมีคณะกรรมการหลายๆ ฝ่ายในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง
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๒. สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิฎิรัตน์ พิมลศรี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คำภีรภำพ อินทะนุ
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำตรี พนเจริญสวัสดิ์
๕. อำจำรย์ ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ว

๖. ดร.เจด็จ คชฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรศิริ นำควัชระ
๒. อำจำรย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
๓. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ เวชกำมำ
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ สุนทรโชติ
๔. อำจำรย์ ดร.รุจิภำส ภูธนัญนฤภัทร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นเรศ ยะมะหำร
๓. อำจำรย์ ดร.ดุสิตธร งำมยิ่ง

๔
หน้าที่
๑. กำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนวิจัยที่จะนำเสนอแบบปำกเปล่ำและแบบโปสเตอร์
๒. เป็นกองบรรณำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำ กลั่นกรอง ประเมินเนื้อหำและรูปแบบของ
บทควำมที่มีคุณภำพทำงวิชำกำร และตรวจสอบ กำรแก้ไขบทควำมให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์
๓. ดำเนินงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
สั่ง ณ วันที่

มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

- สำเนำ (อำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

