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สาสนจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
หลักสําคัญในการจัดการศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ เชน
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) และ การปฏิรูปประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน เปนตน และควรผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st
century skills) ที่พรอมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุค World Disruption
นอกจากนั้น ควรผลิตบัณฑิตทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตรที่
ตรงกับความตองการของสังคม
คณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร เป น 1 ใน 7 คณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย ที่มี
พั น ธกิ จคื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และทํ า วิ จัย ด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สัง คม
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ อีกทั้งยังมี
ยุทธศาสตรเพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภาครัฐและ/หรือเอกชน
ทั้งภายในประเทศและ/หรือตางประเทศ ดังนั้น การที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและเครือขาย
วิชาการไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงถือวาไดดําเนินตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะฯ
โดยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญา
ตรี ครั้ ง ที่ 1 (NAC-HUSOC I: The 1st National Conference and Exhibition on Humanities and
Social Sciences) ในครั้ ง นี้ จ ะเป น การสร า งเวที ให กั บนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได แ สดงผลงาน
วิชาการและงานสรางสรรคตางๆ และไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
และก อ ใหเกิ ดองค ความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการด านมนุษ ยสังคมศาสตร นําไปสู ก ารพั ฒ นาชุม ชน
สังคม และประเทศชาติตอไป
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ขอขอบคุณองคปาฐก ผูรวมเสวนา ผูเชี่ยวชาญที่พิชญ
พิจารณบทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และ ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เปนเจาภาพจัดการประชุม
ในครั้งนี้
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สุดทายนี้ ขอใหการดําเนินงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1” เปนไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวจงทุกประการ

(รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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สาสนจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจสําคัญ 5 อยางคือ 1) ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 2) ทําการวิจัย 3) บริการวิชาการแกสังคม 4) ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 5) สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ และมีแผนยุทธศาสตร 7 ประเด็น ดังตอไปนี้คือ 1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและ
บุคลากรใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล 3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยชุมชนสู
มาตรฐานสากล 4) ยกระดับการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชนทองถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 5) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) 6) สืบสาน ทํานุบํารุง อนุรักษและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอีสานใตสูสากลและสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ และ 7)
สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับ
ปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (NAC-HUSOC I: The 1st National Conference and Exhibition on
Humanities and Social Sciences) ในครั้งนี้ก็ดวยตองการทําใหพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะฯ
ปรากฏผลเปนเชิงประจักษและสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริงเปนประโยชนทางวิชาการดาน
มนุษยสังคมศาสตรตอชุมชนทองถิ่น สังคม และประเทศชาติได นอกจากนั้น การจัดประชุมครั้งนี้ก็เปน
การสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยที่เปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และนโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาประเทศที่ตองคํานึงถึงแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) เปนตน
การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับ
ปริญญาตรี ครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งแรกโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
รวมกับสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อเปนเวทีของนิสิตนักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และผูที่สนใจ ไดเผยแพรผลงาน
วิชาการ 2) เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทางวิชาการ และ 3) เพื่อสรางเครือขาย
ทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา
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ในการจัดประชุมครั้งนี้ระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ตามกําหนดการเดิมนั้นมีกิจกรรมทาง
วิชาการตางๆ มากมาย เชน การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การเสวนา และ การแขง
ทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตร เปนตน แตเกิดสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) จึงตองมีการยกเลิกบางกิจกรรมวิชาการและปรับการนําเสนอ
ผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอรทั้งหมดเปนแบบออนไลน ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันการแพร
ระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผูเ ขารวมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผูใหความสนใจ
สงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งสิ้น จํานวน 109 บทความ โดยแบงเปนการนําเสนอภาคบรรยาย
จํานวน 78 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 31 บทความ
ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมาลิณี
จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยที่ไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจ
และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนยิ่ง ขอขอบพระคุณ องคปาฐก ผูรวมเสวนา ผูเชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณ
บทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา นักวิจัย
นักวิชาการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน สุดทาย ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุก
สวนฝายของคณะฯที่ไดรวมดวยชวยกันจนทําใหการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในปนี้

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครพนท เนื้อไมหอม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
(NAC-HUSOC I: The 1St National Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตหัวขอ

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
วันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
-----------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญใน
การจัดการศึกษาซึ่งประกอบดวยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความ เทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for education)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผลิตกําลังคน
รองรับ New S-Curve ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหเปนแหลงเรียนรูของคนในทุกชวงวัย รวม
ทั้งปรับเปาหมายการรับผูเรียนใหม ใหมีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และคนสูงอายุ ดวยรูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิต
พันธุใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยังคงสังคมศาสตร มนุษยศาสตรที่สมดุลและคํานึงถึงการ
พัฒนาคนวัยทํางาน ดังนั้น การเรียนการสอนหรือการถายทอดองคความรูของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองคํานึงถึงจุดเปลี่ยนสําคัญซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ไดแก
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0)
ตลอดถึงการเขามาของยุค Disruption ที่เปนทั้งการทําลายและสรางโอกาสที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เชน
Technological Disruption, Viral (Covid-19) Disruption เปนตน ดังนั้น จึงควรสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปนอาจารยมืออาชีพ และ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองโดยตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่เปดสอน ทั้งนี้เพื่อทําใหผูเรียน
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บรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) ทักษะศตวรรษที่ 21 จะชวยเตรียมความพรอมใหผูเรียนรูจักคิด
เรียนรู ทํางาน แกปญหา สื่อสาร และสามารถนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ซึ่งทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยการเรียนรู 3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ การอาน (Reading) การเขียน (Writing)
ทักษะทางคณิตศาสตร (Arithmetic) สวนทักษะ 7Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
การแกปญหา (Critical thinking and problem solving) ทักษะดานการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
(Creativity & innovation) ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Crosscultural understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration,
teamwork & leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (Communication,
information & medial literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT literacy) และ ทักษะดานอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career & learning selfreliance) ทักษะเหลานี้มีความสําคัญตอผูเรียนทุกคน ผูเรียนสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได เชน
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว ความเปนผูนําและการ
เรียนรูขามวัฒนธรรม (ชนุกร แกวมณี, 2562)
ด ว ยความสํ า คั ญ ของข อ มู ล เหตุ ผ ล และหลั ก การต า งๆ ข า งต น คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และเครือขายวิชาการ จึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (NAC-HUSOC I:
The 1st National Conference and Exhibition on Humanities and Social Sciences) โ ด ย มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางโอกาสและสรางเวทีใหกับนิสิตนักศึกษา คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย
ตลอดถึ ง ผู ที่ ส นใจจากสถาบั น การศึ ก ษาและองค ก รต า งๆ ได มี โอกาสเผยแพร ผ ลงานวิ ช าการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อันจะไปสูความรวมมือดานตางๆ และกอใหเกิดองคความรูสูความเปนเลิศทาง
วิชาการดานมนุษยสังคมศาสตรนําไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเวทีของนักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และผูที่สนใจ ไดเผยแพรผลงานวิชาการ
2. เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทางวิชาการ
3. เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา
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กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมโครงการ
1. นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย จํานวน 100 คน
2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่ลงนามความรวมมือ (MoU)
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลผูสนใจทั่วไปจํานวน 100 คน
ผลผลิต
1. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ไดนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
2. นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และนั ก วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย ได แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู กั บ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ผลลัพธ
1. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลภายนอกที่สนใจ
มีผลงานวิจัยและวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
2. นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดสรางเครือขายทางวิชาการ
กับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ภายในประเทศ
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กําหนดการ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
(NAC-HUSOC I: The 1St National Conference and Exhibition on Humanities
and Social Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตหัวขอ

“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
วันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
-----------------------------------------------------------------วันที่ 7 มกราคม 2564
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ดานหนาหองประชุมวิชชาอัตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
09.00-09.15 น. พิธีเปดการประชุมฯ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
09.15-10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “University & Community Engagement with the
King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive
World” โดย ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
10.00-12.00 น. เสวนา เรื่อง “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยาง
ยั่งยืน” โดย ผูทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา (รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) / รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร [NIDA]) / พอคําเดื่อง ภาษี (ประธานเครือขาย
ปราชญชาวบานจังหวัดบุรีรัมย) / คุณพรทิพย อัษฎาธร (ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผูจัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รี
สอรท จํากัด) / ดร.นงรัตน อิสโร (ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอมจังหวัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) / นายเกรียงศักดิ์ แผวพลสง (นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโสน)

(14)

และดําเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม
(คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย)
(พักรับประทานอาหารวางภายในหองประชุม)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. การนําเสนอภาคโปสเตอรและภาคบรรยายระดับชาติที่อาคาร 25
(พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก
ผูนําเสนอภายในหองนําเสนอผลงาน)
วันที่ 8 มกราคม 2564
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
09.00-09.15 น.
กลาวเปดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1
โดย รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กลาวรายงานโดย ผศ.ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
09.15-10.45 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ
ใหมในยุค Viral Disruption” โดย คุณพรทิพย อัษฎา
ธร ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ The Bright Group
และกรรมการผูจัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอรท จํากัด
10.45-12.00 น.
เสวนาศิษยเกา HUSOC เรื่อง “เหลียวหลังแลหนาสูความทาทาย
บัณฑิตดานมนุษยสังคมศาสตรในยุค Viral Disruption” โดย
วิทยากรคือ นายสาคร มูลโพนงาม (ศิษยเกาสาขาวิชาการพัฒนา
สังคม) / นายไชยศักดิ์ โชติกวณิก (ศิษยเกาสาขาวิชานิติศาสตร)
/ นายภูดิศ อุนไธสง (ศิษยเกาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) / นายณัฐ
พล สิงหทอง (ศิษยเกาสาขาวิชาภาษาไทย) และดําเนินการเสวนา
โดย นางสาวศุภลักษณ สุขประโคน (ศิษยเกาสาขาวิชาดนตรี)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

(15)

13.00-14.00 น.

14.00-16.30 น.
16.30-17.00 น.

เสวนาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร “การพัฒนา
หลักสูตรดานมนุษยสังคมศาสตรในยุค World Disruption:
โอกาสและความทาทาย”
แขงทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตร
มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขันทักษะวิชาการดานมนุษย
สังคมศาสตร

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(16)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 1 หมายเลข 250601 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยสิทธิศักดิ์ พงผือฮี และอาจารย ดร.สมศักดิ์ พันธศิริ
*******
ที่
1
2

3

รหัส
HS-0104
HS-0105

เวลา
10.00-10.15
10.15-10.30

ชื่อ – สกุล
พนิดา กุลวงษ
เอกภพ บุญอาจ

ชื่อเรื่อง
ภาพพจนในบทเพลงลูกทุงของตาย อรทัย
วิเคราะหตัวละครฝายชายในวรรณกรรมรวมเรื่องสั้น
สิงโตนอกคอก

HS-0110

10.30-10.45

พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร Anxieties in English Public Speaking and

Anxiety Reductions of Business English Major
Students, Buriram Rajabhat University
4

HS-0114

10.45-11.00

วริษฐา รัตนวโรภาส

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

5

HS-0113

11.00-11.15

รสมน พานดวงแกว

Factors in Student Selection to Participate in
Language and Culture Exchange Project of
Buriram Rajabhat University

Link หองนําเสนอ

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

(17)

ที่
6

รหัส
HS-0116

เวลา
11.15-11.30

ชื่อ – สกุล
จันทรสุดา บุญตรี

7

HS-0119

11.30-11.45

พรภวิษย ชะนวนชัย

8

HS-0040

11.45-12.00

จิรัสยา พุทธสอน

9

HS-0042

13.00-13.15

ศุภณัฐชา พัฒน
ประสิทธิ์ชัย

10 HS-0043

13.15-13.30

วรท โพธิ์ศรี

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
Attitudes towards the Use of Mobile Phone
Applications in Learning English Language of
Business English Major Students
Factors Influencing Presentation Techniques of
Business English Major Students at Buriram
https://meet.google.com/arj-oequ-xjw
Rajabhat University
วัดญวนสะพานขาว: ศาสนสถานกับการธํารงคชาติพันธุ
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
สุสานบานนาจอก: การเมืองเรื่องพื้นที่และภาพสะทอน
สถานภาพทางสังคมคนเวียดนาม จังหวัดนครพนม
ชุดกวยจั๊บอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนําเสนออัต
ลักษณทางวัฒนธรรมบนอาภรณ

(18)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 2 หมายเลข 250603 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยสันติภาพ ชารัมย และผูชวยศาสตราจารยอุทิศ ทาหอม
*******
ที่
1

รหัส
HS-0046

เวลา
ชื่อ – สกุล
10.00-10.15 สุจิตตรา เงินสงา

2

HS-0117

10.15-10.30

3

HS-0001

10.30-10.45

4
5
6

HS-0022
HS-0003

10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30

7

HS-0004

11.30-11.45

8

HS-0007

11.45-12.00

HS-0026

ชื่อเรื่อง
อาหารโบราณ มะเหง: อัตลักษณคนญวนเกา
ชุมชนสะพานขาว
รัตนา ชะรุงรัมย การสรางตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทยกัมพูชา
ภานุกร คะเลรัมย แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
เขตหามลาสัตวปาเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย
โยษิตา ตัดสมัย
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
รัชนก ฤกษรัตน การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปมิกา เจริญสุข ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ราชทัณฑจังหวัดสระบุรี
สุพจน วรรณโอสถ ทัศนคติของประชาชนผูมาใชบริการ และคุณภาพ
การใหบริการของสถานีตํารวจ
ธนากร ขันธจิตต การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลในการ
ปองกันการแพรกระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019

Link หองนําเสนอ

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

(19)

ที่
9

รหัส
HS-0008

10 HS-0009

เวลา
ชื่อ – สกุล
13.00-13.15 วรท รุจิเรข

13.15-13.30 สายรุง อิ่มอัมพร

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
บทบาทของนักปกครองทองที่ในการปองกันการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)
https://meet.google.com/ddu-iohx-qpf
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่มี
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดานการ
จัดการเลือกตั้งระดับชาติ

(20)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 3 หมายเลข 250604 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยนพดล ธีระวงศภิญโญ / ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ
*******
ที่
1

รหัส
HS-0013

2

HS-0017

3

HS-0021

4

HS-0024

5

HS-0025

เวลา

ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
10.00-10.15 ศุภชัย ชาญประไพร การศึกษาความสัมพันธที่ดีระหวางตํารวจกับแรงงาน
ตางดาว สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
10.15-10.30 กฤชลัช ดีประเสริฐ การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไข
ปญหาการปลนรานทอง กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธร
พระอินทรราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.30-10.45 อภิสิทธิ์ ชวงชัย
การคุมครองเด็กจากการคาประเวณีผานชองทาง
ออนไลน
10.45-11.00 มาริษา อุมรูปงาม
ภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ประเทศไทย
11.00-11.15 วันมณี อินโต
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหาร
จัดการสวัสดิการผูสูงอายุของไทย

Link หองนําเสนอ

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

(21)

ที่
6
7
8
9
10

รหัส

เวลา

HS-0027
HS-0028
HS-0029
HS-0030
HS-0032

11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
13.00-13.15
13.15-13.30

ชื่อ – สกุล
วรรณจรี โอโน
สุกฤตา จีนน้ําใส
ปณิตา พงษบัว
ยุพาวดี คําทอง
ศรัณยพร ไกรทอง

ชื่อเรื่อง
ปจจัยที่กอใหเกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ
หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองสวนทองถิ่น
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษยยุคดิจิทัล
ธรรมภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน
บทบาทของเจาหนาที่ทรัพยากรมนุษยภาครัฐในยุค 4.0

Link หองนําเสนอ

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

(22)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 4 หมายเลข 250606 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารยสากล พรหมสถิตย / อาจารย ดร.ธนพัฒน จงมีสุข
*******
ที่
1

รหัส
เวลา
ชื่อ – สกุล
HS-0039 10.00-10.15 ชเยนร กันทะวงค

2

HS-0044 10.15-10.30 สิริวิมล แสงศรี

3

HS-0045 10.30-10.45 อธิกานต มาลัยสนั่น

4

HS-0049 10.45-11.00 สุวรรณา สุดา

5

HS-0057 11.00-11.15 เดือนนภา โพธิ์คํา

ชื่อเรื่อง
นโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพคนญวนในชวง
ตนกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3
(พ.ศ.2325-2394)
เรา(ไม)ทิ้งกัน: บทเรียนจากมาตรการเยียวยา 5,000
บาท (3 เดือน) เพื่อนําไปสูดิจิทัลไอดี (Digital ID)
ที่ยั่งยืน
การประยุกตใชสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคกร
การเปลี่ยน(ไม)ผานสูความเสมอภาคทางเพศของ
คูรัก LGBTQ ในประเทศไทย : วิเคราะหผานราง
พระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ...
Smart City for Smart Living การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะสูความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

Link หองนําเสนอ

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

(23)

ที่
6

รหัส
เวลา
ชื่อ – สกุล
HS-0066 11.15-11.30 อรัญญา เรืองณรงค

7

HS-0112 11.30-11.45 ณัฎฐา แพงคําตา

8

HS-0012 11.45-12.00 เพชราพร จรมา

9

HS-0014 13.00-13.15 สุพรรษา สินมาก

10 HS-0015 13.15-13.30 รุงนภา ทองออน

ชื่อเรื่อง
คนไรรัฐ ไรสัญชาติ: ปญหาทางกฎหมาย ทางออก
เกี่ยวกับสัญชาติ และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ทศพิธราชธรรม : จริยธรรมที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของผูบริหาร
การปรับตัวดานการสื่อสารและวัฒนธรรมของ
แรงงานตางดาวในตําบลทาทราย อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาแนวทางปองกันการใชบุหรี่ไฟฟาของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
การเตรียมความพรอมรับมือกับปญญาประดิษฐ (AI)
ของพนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี

Link หองนําเสนอ

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

(24)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 5 หมายเลข 250608 (อาคาร 25 ชั้น 6) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร.มนูญ สอนโพนงาน / อาจารย ดร.ธิติ ศรีใหญ
*******
ที่
1

รหัส
HS-0018

เวลา
ชื่อ – สกุล
10.00-10.15 พงศวรรณ แกวสี่ดวง

2

HS-0019

10.15-10.30

3

HS-0031

10.30-10.45

4

HS-0033

10.45-11.00

5

HS-0034

11.00-11.15

ชื่อเรื่อง
การบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
ของเทศบาล
กันยารัตน พวงยอย ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่มีตอ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
มนตธนาทิพย พุฒซอน การสรางการมีสวนรวมในการปองกันไวรัสโควิด19 ในองคการบริหารสวนตําบล
อวิกา สุขบัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุค
ประเทศไทย 4.0
สุดารัตน โตใหญ
เด็กนั่งดริ้ง กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

Link หองนําเสนอ

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

(25)

ที่
6

รหัส
HS-0035

เวลา
ชื่อ – สกุล
11.15-11.30 วีรดา มั่นเหมาะ

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
บทบาททางสังคมและการนําเสนออัตลักษณของ
คนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี:
กรณีศึกษาผานเฟซบุกสมาคมคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามจังหวัดอุดรธานี Social Role
อชิตพล เข็มพันธุ
การจัดการความรูทุนทางสังคมดานเกษตรทฤษฎี
ใหม : หลักการ แนวคิด และการนําไปประยุกตใช
กัญญารัตน นันฝน การทําแซนดวิชเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและ
https://meet.google.com/pwj-vjyj-zzh
สรางแรงบันดาลใจในการ ประกอบอาชีพของ
เยาวชน 4 ชุมชน
กฤดิกันต กันยาทอง โครงการหนึ่งชีวิต หนึง่ หัวใจ เชื่อมสายใย เราพี่
นองกันศูนยสรางโอกาสเด็กจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พสุ วรรณสุทธ
การศึกษาสภาพปญหาของเยาวชนไทยและการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพ

7

HS-0048

11.30-11.45

8

HS-0070

11.45-12.00

9

HS-0072

13.00-13.15

10

HS-0073

13.15-13.30

(26)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 6 หมายเลข 250701 (อาคาร 25 ชั้น 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เมินดี / อาจารย ดร.กัลยาณี ธีระวงศภิญโญ
*******
ที่
1
2

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

HS-0078

10.00-10.15

โชติกา ปติทานันท โครงการพัฒนาชุมชนตําบลหนองสามวัง สูความยั่งยืน

HS-0129

10.15-10.30

กาญจนา ตอรบรัมย ความพึงพอใจของผูบริโภคลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย

3

HS-0130

10.30-10.45

ปติพล มีอินทร

4

HS-0131

10.45-11.00

กษิดิศ ชอบธรรม

5

HS-0133

11.00-11.15

ธนพล สุภาพ

6

HS-0134

11.15-11.30

อลิสา ชินวดี

ชื่อเรื่อง

ภูมิปญญาการทําไขเค็มใบเตยของกลุมสัมมาชีพ
ชุมชนบานดอนหวาย ตําบลกระสัง
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวับุรีรัมย
ภูมิปญญาการทําผาหมักโคลนบารายพันป ชุมชน
บานโคกเมือง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย

Link หองนําเสนอ

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

ศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําของนักศึกษาหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย
การสรางสรรคโมชันกราฟกเรื่องปญหาโรค
ซึมเศราในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

(27)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 7 หมายเลข 250703 (อาคาร 25 ชั้น 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา จะนันท / อาจารย ดร.จตุพร ดอนโสม
*******
ที่
1

รหัส

เวลา
ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
HS-0135 10.00-10.15 นครินทร บุญทอง การสรางสรรคจิตรกรรมดิจิทัลความเชื่อผาโฮล บานเมืองฝาง
จังหวัดบุรีรัมย
โลกของพลาโมเดล : มายาคิตของชีวิตและวัฒนธรรมของผูคน
ในสังคมรวมสมัย
การเรียนออนไลนกับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา

2

HS-0136 10.15-10.30

ธนพล รามฤทธิ์

3
4

HS-0023 10.30-10.45
HS-0071 10.45-11.00

วรากร ศรีโสม
อัชชมา สมบูรณ

6

HS-0107 11.15-11.30

7

HS-0132 11.30-11.45

ปญหาในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ
วันเฉลิม ปนแกว ศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

5

Link หองนําเสนอ

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

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน มูลนิธิเด็กออนใน
สลัมฯ บานเสือใหญ
HS-0075 11.00-11.15 คุณานนต ศิริเขตร โครงการฝกประสบการณในหนวยงาน ศูนยสรางสุขทุกวัยวัด
ดอกไม ภายใตการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ฐิตินันทน ผิวนิล

(28)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 8 หมายเลข 250705 (อาคาร 25 ชั้น 7) ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยชลทิชาลินี แกนสนท / อาจารย ดร.ภัทรพล ทศมาศ
ที่
1

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

HS-0036

10.00-10.15 ปนัดดา พิมพศรี

2

HS-0037

10.15-10.30 วิลาวัณย ศรีษะเสือ

3

HS-0038

10.30-10.45 ปยะมาต สิงหโตทอง

4

HS-0067

10.45-11.00 กัญญารัตน สวางชาติ

5

HS-0020

11.00-11.15 นฤมล บุญครอบ

6

HS-0138

11.15-11.30 AtipornSassanasupin/
NapasonDamree/
TipsudaKaewkamjun

ชื่อเรื่อง

Link หองนําเสนอ

แนวคิดและปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
https://meet.google.com/psu-tjgh-vjz
หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
ของไทย
Affecting Factors to develop a community
enterprises in Thailand
An Error analysis of English Writing in Present
Simple Tense of 2nd Year English Major
Students, Faculty of Humanities and Social
Sciences BuriramRajabhat University

(29)

ที่
7

รหัส
HS-0140

8

HS-0137

9

HS-0139

10

HS-0141

เวลา

ชื่อ – สกุล

11.30-11.45 ณัชชา สิมาจารย /
ภาวารินทร เฉียดไธสงค /
มนทิรา สัชชานนท

11.45-12.00 Niramon Kulthon/
PakjiraNarkprakhon/
IntiraThianpet

12.00-12.15 Nattakan Nakathorn/
Ditsayanee Surites/
Pattaratida Duangklang

12.15-12.30 Pawnthip Tongjath/
Suratwadee Molairak/
Soranee Nielsen

ชื่อเรื่อง

Link หองนําเสนอ

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความหมายของคํา
ในนวนิยายเรื่อง “ไฮดี้”
Semantics Analysis of Hyponymy in The
Novel “HEIDI”
An Analysis of Spoken Words and Idioms
Found in Frozen II Movie
https://meet.google.com/psu-tjgh-vjz
Problems in English Speaking in
Communication of the Third Year in English
Major Students, Buriram Rajabhat University
Students’ Satisfaction towards Online
Learning at Buriram Rajabhat Uniersity

(30)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ณ บริเวณหองโถง 1 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 25 ชั้น 1) เวลา 10.00 น. เปนตน
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยศุภกิจ ภูวงศ/ อาจารย ดร. สินทรัพย ยืนยาว
*******
ที่
1

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล
HS-0055 10.00 - 10.12 อมิตา ทาปลัด

2

HS-0083

10.12 – 10.24 Kanjana

Jaenprakhon
3

HS-0060

10.24 – 10.36 สายพิณ เพียร

นอก

4

HS-0065

10.36 – 10.48 ธนัชพร สมใจเรา

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
An Ability in Using Collocation of the Third-Year Englishmajored Students, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Buriram Rajabhat University
Attitudes toward the Use of YouTube to Improve English https://meet.google.com/tsv-vacp-dfp
Listening and Speaking Skills of Business English Major
Students at Buriram Rajabhat University
Effective English Reading Strategies of the Third Year
English Program Students, Faculty of Humanities and
Social Sciences, Buriram Rajabhat University
An Analysis of Spoken Words, Idioms, Metaphors and
Similes in Aladdin Movie

(31)

ที่
5
6
7
8
9

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

HS-0102

10.48 – 11.00 สุชาดา กันนุลา

คติความเชื่อในละครเรื่องนาคี (Beliefs in Drama Nagi)

HS-0106

11.00 – 11.12 สุจิตา บุญจรัล

ลีลาการใชภาษาในแอกเคานตคําคมยิ้มแฉง

HS-0103

11.12 – 11.24 ภัทราภรณ ขุนศิริ

พฤติกรรมดานมืดของตัวละครในละครโทรทัศนเรื่องกรงกรรม

HS-0109

11.24 – 11.36 ศุภรักษ กลาหาญ

HS-0111

10 HS-0118
11 HS-0128
12 HS-0142
13 HS-0101
14 HS-0091
15 HS-0092
16 HS 0093

Link หองนําเสนอ

การศึกษาภูมิทัศนภาษาศาสตรของปายราน ถนนบุลําดวน อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย
11.36 – 11.48 ตติยา ทะนวนรัมย
Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
11.48 – 12.00 นวมินทร ประชานันท Problems on English Oral Presentation Skills of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
13.00 – 13.12 Chalida Chantanan The Study of the Word Guessing Skill of English Senior Students https://meet.google.com/tsv-vacp-dfp
of BRU to the Word Guessing Game
13.12 – 13.24 Chontichalinee
Resumé Writing Awareness and Satisfaction toward Canva
Kaenson
Website of Business English Major Students
13.24 – 13.36 กฤษณะ ไกรพงษ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอกระบวนการการจัดการในอําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย
13.36 – 13.48 กีรติ ไทวะกิรติ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
13.48 – 14.00 กําชัย รักเพื่อน
การมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นของประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
กระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
14.00 - 14.12 จิรพลธ ศรีชุมแสง
การมีสวนรวมภาคประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

(32)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
“21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
ณ บริเวณหองโถง 2 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 25 ชั้น 1) เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารยธงชัย สีโสภณ / อาจารย ดร.สําราญ ธุระตา
*******
ที่
รหัส
17 HS-0094

เวลา
10.00 - 10.12

ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
พัฒนพล ทองประสาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานขององคการ

18 HS-0095

10.12 – 10.24

ทรงเกียรติ นันกระโทก

19 HS-0096

10.24 – 10.36

ชนายุทธ ทองรักศรี

20 HS-0097

10.36 – 10.48

เกดวิพาดา บุดดา

21 HS-0098

10.48 – 11.00

คุณากร ชินพาษ

22 HS-0099

11.00 – 11.12

กิตติสาร วูประโคน

23 HS-0063

11.12 – 11.24

อารีญา พันธสุวรรณ

บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ
ความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการแกปญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรมั ย
การมีสวนรวมอนุรักษและการสืบสานการทอผาไหมของชุมชน
สายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอการ
ใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
ลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน กรณีศึกษา ตําบลหินโคน อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

Link หองนําเสนอ

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

(33)

ที่
รหัส
24 HS-0086

เวลา
11.24 – 11.36

ชื่อ – สกุล
รัฐพงษ คําแพง

25 HS-0088

11.36 – 11.48

ปริญญา ไทยสืบชาติ

26 HS-0089

11.48 – 12.00

กฤษฏา บุญรอด

27 HS-0100

13.00 – 13.12

เสกสรร หมั่นนอก

28 HS-0090

13.12 – 13.24

มนตรี พิรุณ

29 HS-0002
30 HS-0064

13.24 – 13.36
13.36 – 13.48

กิตติศักดิ์ เจริญรัมย
ธนิดา นันกวน

31 HS-0108

13.48 – 14.00

อารยา มุสิกา

ชื่อเรื่อง
Link หองนําเสนอ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ของเทศบาลตําบลบานบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดมาตรการปองกันใน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในยุคโควิด19 หมูบาน
โคกใหญ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการน้ําประปา ใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
https://meet.google.com/agq-yntf-qia
การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชุมชนกรณีศึกษา องคการ
บริหารสวนตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
การศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ใน
เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษยในยุค 2020 ตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน กรณีศึกษา นักศึกษาทรัพยากร
มนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
การศึกษาอาหารเสริมตางชนิดกันที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของเห็ดฟางในตะกรา

(34)

สารบัญ
หน้ า
ภาคบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
Attitudes toward the Use of YouTube to Improve English Listening and
Speaking Skills of Business English Major Students at Buriram
Rajabhat University
Kanjana Jaenprakhon / Benjaporn Bangtho /
Narawadee Patikanang / Rungnapa Moendee
ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทัย
Figure of Speech in the Thai Country Song of Tai Orathai
พนิดา กุลวงษ์
Phanida Kunwong
วิเคราะห์ตวั ละครฝ่ ายชายในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก”
Analysis of Male Characters in the Collection of Short Story Heretic
Lion
เอกภพ บุญอาจ
Ekkaphop Bun-at
Anxieties in English Public Speaking and Anxiety Reductions of
Business English Major Students, Buriram Rajabhat University
Kornkanok Wongsupan / Suwannee Jakram /
Puttachart Limsiriruengrai
Factors in Student Selection to Participate in Language and Culture
Exchange Project of Buriram Rajabhat University
Wassana Kiram / Kritsana Chuchoetcuea /
Rosesamon Panduangkaew

2

15

27

44

59

(35)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่ อ)
Attitudes towards the Use of Mobile Phone Applications in Learning
English Language of Business English Major Students
Darika Vanpakea / Attapon Tonjan / Jansuda Boontree /
Sasimapon Wongtimarat
Factors Influencing Presentation Techniques of Business English Major
Students at Buriram Rajabhat University
Prapassara Punpanit / Phornpawitch Chanuanchai
An Analysis of Spoken Words and Idioms Found in Frozen II Movie
Niramon Kulthon / Pakjira Narkprakhon / Intira Thianpet
Surachai Piyanukool / Suphakit Phoowong
An Error analysis of English Writing in Present Simple Tense of 2nd
Year English Major Students, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Buriram Rajabhat University
Atiporn Sassanasupin/ NapasonDamree / TipsudaKaewkamjun /
Saowarot Ruangpaisan / Somyong Som-In
Problems in English Speaking in Communication of the Third Year in
English Major Students, Buriram Rajabhat University
Nattakan Nakathorn / Ditsayanee Surites /
Pattaratida Duangklang / Sittisak Pongpuehee

69

81

91

106

118

(36)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่ อ)
Semantics Analysis of Hyponymy in the Novel “HEIDI”
Natcha Simachan / Pawarin Chiadthaisong / Montira Satchanon /
Akkarapon Nuemaihom / Thitaporn Putklang
Students’ Satisfaction towards Online Learning at
Buriram Rajabhat University
Pawnthip Tongjath / Suratwadee Molairak / Soranee Nielsen
ชาติพนั ธุ์
ศาสนสถานกับการธํารงค์ชาติพนั ธุ์ชาวไทยเชือสายเวียดนาม:
กรณี ศึกษาชุมชนสะพานขาว เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
Religious Place and Vietnamese – Thai Ethnicity: A Case Study of
Yuan Sa Phan Khao Temple, Sa Phan Khao Community, Bangkok,
Thailand
จิรัสยา พุทธสอน / หนึงฤทัย จันทรคามิ
Chiratsaya Phudthasorn / Nuengruethai Chantharakhami
สุ สานบ้านนาจอก: การเมืองเรื องพืนทีและภาพสะท้อนสถานภาพทาง
สังคมคนเวียดนาม จังหวัดนครพนม
Ban Na Chok Cemetery: The Politics of Space and Social Status of the
Vietnamese – Thai, Nakhon Phanom Province
ศุภณัฐชา พัฒนประสิ ทธิชัย / หนึ งฤทัย จันทรคามิ
Supanatcha Patthanaprasitchai / Nuengruethai Chantharakhami

133

148

164

179

(37)

สารบัญ
หน้ า
ภาคบรรยาย
ชาติพนั ธุ์ (ต่ อ)
ชุดกวยจับอุบล จังหวัดอุบลราชธานี: การนําเสนออัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมบนอาภรณ์
Kuay Chab Ubon, Ubon Ratchathani: Cultural Identity through
Clothing
วรท โพธิศรี / หนึงฤทัย จันทรคามิ
Warot Phosri / Nuengruethai Chantharakhami
อาหารโบราณ “มะเหง่”: อัตลักษณ์คนญวนเก่า ชุมชนสะพานขาว
Ma - Ngae: Ancient Food of the Vietnamese in Sapankhao
สุ จิตตรา เงินสง่า / หนึ งฤทัย จันทรคามิ
Sujitta Ngoensanga / Nuengruethai Chantharakhami
การสร้างตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา
The Construct Identity of Isan People in Border Communities of
Thai- Cambodian Border Area
รัตนา ชะรุ งรัมย์ / ศรัณรัตน์ รัตนาลัย / ภัทราวดี สุ รินทร์ /
ยลดา เจือจันทร์ / วริ ศรา ขาวงาม / สาวิตรี กล้าแข็ง /
วิภาวนี เลียนรัมย์ / ภาณุพงษ์ เพือนสงคราม / จตุพร ดอนโสม
Rattana Chungram / Saranrat rattanalai /
Phuttrawadee surin / Yonlada jueajan / Waritsara khaongam
Sawitree Klakhaeng / pawinee lianram /
Panupong Phueansongkram / Jauporn Donsom

194

208

219

(38)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การท่ องเทียว
แนวทางการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
Promotion Guidelines Ecotourism in the Area No Hunting Area Jungle
Kaokradong Buriram Province
นําชัย อาจอ / ภานุกร คะเลรัมย์ / ฟ้าประทาน เติมขุนทด
Namchai Arjo / Panukorn Kharelam / Fapathan Themkuntrod
การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน
Sustainable Ecotourism
โยษิตา ตัดสมัย / จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
Yosita Tatsamai / Jarunee Mumbansao
การพัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
Development of Cultural Tourism
รัชนก ฤกษ์รัตน์ / จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
Ratchanok Roekrat / Jarunee Mumbansao
กฎหมายและการเมืองการปกรอง
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จงั หวัดสระบุรี
The Stress on the Performance of Correctional Officers in
Saraburi Province
เปมิกา เจริ ญสุ ข / ปิ ยะ กล้าประเสริ ฐ
Pemika Charoensuk / Piya Klaprasert

230

242

256

270

(39)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่ อ)
ทัศนคติของประชาชนผูม้ าใช้บริ การ และคุณภาพการให้บริ การของสถานี
ตํารวจ
Attitude of the People Who Use the Service and Service Quality of the
Police Station
สุ พจน์ วรรณโอสถ / ปิ ยะ กล้าประเสริ ฐ
Supoj Wannaosod / Piya Klaprasert
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในพืนทีเทศบาล ในการป้องกันการ
แพร่ กระจายของโรคไวรัสโคโรนา
Participation of People in the District Municipality in Preventing the
Spread of Coronavirus Disease 2019
ธนากร ขันธจิตต์ / ปิ ยะ กล้าประเสริ ฐ
Thanakorn khanthjit / Piya Klaprasert
บทบาทของนักปกครองท้องทีในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโร
นา
(Covid- ) ในเขตตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
The Role of Local Governor in Protection Epidemic of Coronavirus2019 Rahaeng Tambon Lat Lum Kaeo District, Patumtanee Province
วรท รุ จิเรข / ปิ ยะ กล้าประเสริ ฐ
Warot Rujirek / Piya Kraprasert

280

292

304

(40)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่ อ)
ความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ
Public Confidence in the Performance of Duties Election Administration
for National Election Commission
สายรุ ้ง อิมอัมพร / ปิ ยะ กล้าประเสริ ฐ
Sairung Imumporn / Piya Klaprasert
การศึกษาความสัมพันธ์ทีดีระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว
สถานีตาํ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
A Study the Good Relationship between Police and Migrant Workers
Muang Samut Sakhon Police Station
ศุภชัย ชาญประไพร / รัฐชาติ ทัศนัย
Supachai Chanparpai / Rattachart Thatsanai
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้น
ร้านทอง: กรณี ศึกษาสถานี ตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
Public Participation in the Prevention and Resolution of Robbery of
Gold Shops: Case Study of the Provincial Police Station Indra Raja Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province
กฤชลัช ดีประเสริ ฐ / รัฐชาติ ทัศนัย
Kritcharat Deeprasert / Rattachart Thatsanai
การคุม้ ครองเด็กจากการค้าประเวณี ผา่ นช่องทางออนไลน์
อภิสิทธิ ช่วงชัย / นิ ชานันท์ ปิ นแก้ว / ศุภธัช ศรี วิพฒั น์
Aphisit Chuangchai / Nichanun Pinkaew / Suphatut Srivipatana

319

329

341

355

(41)

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่ อ)
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของประเทศไทย
Executive Leadership of Local Administrative Organization in Thailand
มาริ ษา อุ่มรู ปงาม / ดาวราย ลิมสายหัว
Marisa Umroopngam / Daorai Limsaihua
บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการบริ หารจัดการสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุของไทย
The Role of Local Government Organizations in Managing the Elderly
Welfare in Thailand
วันมณี อินโต / ดาวราย ลิมสายหัว
Wanmanee Into / Daorai Limsaihua
ปัจจัยทีก่อให้เกิดหนีสิ นของพนักงานภาครัฐ
Factors Causing the Financial Burden of Government Employees
วรรณจรี โอโน / รัฐชาติ ทัศนัย
Wanjaree Ono / Rattachart Thatsanai
หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่ วนท้องถิน
Principles of Good Governance and Local Government
สุ กฤตา จีนนําใส / จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
Sukitta Jeennamsai / Jarunee Mumbansao
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทลั
Recruitment and Selection of Human Resources in the Gigital
ปณิ ตา พงษ์บวั / วิไลลักษณ์ เรื องสม
Panita Pongbua / WiIaiIuk Ruangsom

366

385

403

420

433

(42)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่ อ)
ธรรมาภิบาลในงานบริ การของภาคเอกชน
Good Governance in Services of the Private Sector
ยุพาวดี คําทอง / วิไลลักษณ์ เรื องสม
Yuphawadee Khamthong / WiIaiIuk Ruangsom
บทบาทของเจ้าหน้าทีทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐในยุค .
Roles of Public Human Resources Officers in the Era 4.0
ศรัณย์พร ไกรทอง / วิไลลักษณ์ เรื องสม
Saranphon kaitong / WiIaiIuk Ruangsom
นโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพคนญวนในช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที -รัชกาลที (พ.ศ. -2394)
Siam Feudal Policy and the Status of Vietnamese People in the Early
Rattanakosin Period from King Rama 1 to King Rama 3 (1782-1851)
ชเยนร์ กันทะวงค์ / หนึงฤทัย จันทรคามิ
Chayen Kantawong / Nuengruethai Chantharakhami
เรา(ไม่)ทิงกัน: บทเรี ยนจากมาตรการเยียวยา , บาท ( เดือน)
เพือนําไปสู่ ดิจิทลั ไอดี (Digital ID) ทียังยืน
We (don't) Leave Each Other: Lessons from Remedial Measures 5,000
Baht (3 months) to Lead to a Sustainable Digital ID
สิ ริวิมล แสงศรี / กมลวรรณ แก้วเจิม / ณัฐวรรณ สุ ดศรี ดา /
ไททัศน์ มาลา
Siriwimon Sangsee / Kamonwan Keawjaem /
Nutthawan Sudsrida / Titus Mala

448

460

475

487

(43)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่ อ)
การประยุกต์ใช้สมรรถนะเพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
Application of Competencies for Human Resources
Development in the Organization
อธิกานต์ มาลัยสนัน / ดวงพร อุไรวรรณ
Atikan Malaisanan / Duangporn Auraiwan
การเปลียน(ไม่)ผ่านสู่ ความเสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQ ใน
ประเทศไทย: วิเคราะห์ผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....
(Non)Transition to Gender Equality of LGBTQ Couples in Thailand:
Analysis through the Couple of Life Act B.E. ....
สุ วรรณา สุดา / ไททัศน์ มาลา
Suwanna Suda / Titus Mala
การพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะสู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
The Developing Smart City for People’s Life and Assets Safety
เดือนนภา โพธิคํา / ไททัศน์ มาลา
Duennapha Pokam / Titus Mala
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ: ปัญหาทางกฎหมาย ทางออกเกียวกับสัญชาติ
และสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทย
Stateless People: the Legal Issues, Solutions Related to Nationality and
Human Rights in Thailand
อรัญญา เรื องณรงค์ / ไททัศ มาลา
Aranya Ruengnarong / Titus Mala

499

514

527

539

(44)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
กฎหมายและการเมืองการปกรอง (ต่ อ)
ทศพิธราชธรรม : จริ ยธรรมทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของ
ผูบ้ ริ หาร
Tossapitrajdhamma: Ethics that Affect the Performance of Executives
ณัฎฐา แพงคําตา / ปิ ยภรณ์ บุญเศษ / ศุภรดา เสี ยงเสนาะ /
สถาพร วิชยั รัมย์
การพัฒนาสั งคม
การปรับตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าว
ในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Adjustment of Communication and Culture of Foreign Workers
in Tambon Tha Sai, Amphur Muang, Samut Sakhon Province
เพชราพร จรมา / รัฐชาติ ทัศนัย
Petcharaporn Jonma / Rattachart Thatsanai
การศึกษาแนวทางป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรณี ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
A Study on Guidelines and Protect to Using E-cigarettes for Higher
Education: Case Study Valaya Alongkorn Rajabhat University under the
Royal Patronage
สุ พรรษา สิ นมาก / รัฐชาติ ทัศนัย
Supansa Sinmark / Rattachart Thatsanai

550

567

580

(45)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสั งคม (ต่ อ)
การเตรี ยมความพร้อมรับมือกับปั ญญาประดิษฐ์(AI) ของพนักงานราย
เดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
Artificial Intelligence Preparedness for Monthly Employees in Bangkadi
Industrial Estate, Pathum Thani Province
รุ่ งนภา ทองอ่อน / รัฐชาติ ทัศนัย
Rungnapa Thongoon / Rattachart Thatsanai
การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมีมีประสิ ทธิ ภาพของเทศบาล
The Efficiency of Municipality Emergency Medical Service
พงศ์วรรณ แก้วสี ดวง / รัฐชาติ ทัศนัย
Pongwan Kaewseeduang / Rattchart Thatsanai
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID- ทีมีต่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
The Impact Situation of Covid-19 on the Students of Valayaalongkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage in Pathumthani
กันยารัตน์ พวงย้อย / บุญอนันต์ บุญสนธิ
Kanyarut Paungyoy / Boonanan Boonsonth
การสร้างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด- ในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล
Creating a Contribution to the Prevention of COVID-19 in the SubDistrict Administrative Organization
มนต์ธนาทิพย์ พุฒซ้อน / รัฐชาติ ทัศนัย
Montanatip Putsorn / Rattachart Thatsanai

594

607

621

633

(46)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสั งคม (ต่ อ)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในยุคประเทศไทย .
Improving People's Quality of Life in the Era of Thailand 4.0
อวิกา สุ ขบัติ / จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
Awika Sookbat / Jarunee Mumbansao
เด็กนังดริ ง: กรณี ศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Bargirl: A Case Study of Khlong Luang District in Pathum Thani
Province
สุ ดารัตน์ โตใหญ่ / บุญอนันต์ บุญสนธิ
Sudarat Toyai / Boonanan Boonsonth
บทบาททางสังคมและการนําเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชือสายเวียดนาม
ในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษาผ่านเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชือสาย
เวียดนามจังหวัดอุดรธานี
Social Roles and Identities of Vietnamese - Thai in Udon Thani: A Case
Study of Vietnamese - Thai Association in Udon Thani Reflected
through Facebook Page
วีรดา มันเหมาะ / หนึ งฤทัย จันทรคามิ
Weerada Manmao / Nuengruethai Chantharakhami
การจัดการความรู ้ทุนทางสังคมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่: หลักการ แนวคิด
และการนําไปประยุกต์ใช้
Social Capital Knowledge Management in Agriculture New Theory:
Principles, Concepts and Applications
อชิตพล เข็มพันธุ์ / ไททัศน์ มาลา
Achitphol Kaempun / Titus Mala

648

664

673

687

(47)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสั งคม (ต่ อ)
การทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพของเยาวชน ชุมชน
Making Sandwiches to Develop Career Skills and Inspire Youth Careers
in 4 Communities
กัญญารัตน์ นันฟั น / กัญญารัตน์ เมืองเกษม / พีรณัฐ รักเกียรติดี /
สุ กญั ญา ใจฉํา / สุ รัญญา ตังวานิ ชวรกุล / กัมปนาท บริ บูรณ์ /
เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
Kunyarut Nunphun / Kanyarat Muangkasem /
Peeranut Rakkiatdee / Sukanya Jaicham /
Suranya Tangwanitworakun / Gumpanat Boriboon /
Ekapum Jiemwittayanukul
โครงการหนึงชีวิต หนึงหัวใจ เชือมสายใย เราพีน้องกันศูนย์สร้างโอกาส
เด็กจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
One Life Project, One Heart, a Connection, We Are Brothers and
Sisters Chatuchak Children's Opportunity Center Bangkok
กฤดิกนั ต์ กันยาทอง / นิคนิษา สมผุด / วิชชุภาส อําไพลาภสุ ข /
สิ ริภากร พูลสวัสดิ
Kiddikan Kanyatong / Niknisa Sompud /
Vichupat Ampailapsuk / Siripakorn Poolsawat

700

715

(48)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสั งคม (ต่ อ)
การศึกษาสภาพปั ญหาของเยาวชนไทยและการจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
เยาวชนให้มีคุณภาพ
A Study of Thai Youth Problems and Activity Organizing for
Develop Youth Quality
เทวินทร์ ตังคํา / พงศ์พล คะรานรัมย์ / ศุภากร ผดุงเจริ ญ /
พสุ วรรณสุ ทธิ / กัมปนาท บริ บูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุ กูล
Supakorn phadungcharoen / Pongpon Kharanram /
Tewin Tangkham / Pasu Wannasut / Gumpanat Boriboon /
Ekapum Jiemwittayanukul
โครงการพัฒนาชุมชนตําบลหนองสามวัง สู่ ความยังยืน
Community Development Project in Nong Sam Wang Sub-District for
Sustainability
โชติกา ปิ ติทานันท์ / กัมปนาท บริ บูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
Chotika Pititanan / Gumpanat Boriboon /
Ekapum Jiemwittayanukul
ปัจจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย
Factors Affecting Development of a Community Enterprises in Thailand
นฤมล บุญครอบ / ดาวราย ลิมสายหัว
Naruamol Boonkhrob / Daorai Limsaihua

726

738

750

(49)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การพัฒนาสั งคม (ต่ อ)
การสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กเรื องปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
Creating a Motion Graphic on Depression at Buriram Rajabhat
University
อลิสา ชินวดี / ชินานาง สวัสดิรัมย์
Alisa Chinwadee / Chinanang sawatram
การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั ความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง
จังหวัดบุรีรัมย์
Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram
นคริ นทร์ บุญทอง / ชินานาง สวัสดิรัมย์
Nakarin Boonthong / Chinanang sawatram
โลกของพลาโมเดล : มายาคิตของชีวิตและวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคม
ร่ วมสมัย
In the World of Pla Model : Myth of People’s Life and Cultural in
Contemporary Society
ธนพล รามฤทธิ
Tanapon Ramrit

762

769

776

(50)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
การเรี ยนออนไลน์กบั การศึกษาของไทยในระดับอุดมศึกษา
Online Teaching and Thai Education
วรากร ศรี โสม / จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
Warakorn Srisom / Jarunee Mumbansao
โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กก่อนวัยเรี ยนมูลนิ ธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
บ้านเสื อใหญ่
Preschool Activities Project in Foundation for Slum Child Care at
Ban Sur Yai
ฆนาคม เรื องแสน / ศักระพี พัวพันธ์สวัสดิ / อัชชมา สมบูรณ์ /
พิจาริ น แสงเงิน
Kanakom Ruengsan / Sakraphi Puapansawad /
Achama Sombon / Pijarin Saengngern
โครงการฝึ กประสบการณ์ในหน่วยงานศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยวัดดอกไม้
ภายใต้การศึกษาเพือพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน
Summary of the Training Program at Wat Dok Mai Happiness Center
for All of Ages, under Education for Sustainable Community
Development
ปั ฐธวีภรณ์ นิมดํา / คุณานนต์ ศิริเขตร์ / นภางค์พฒั น์ แสนสุ ข /
วนิสตา ศรี สนาม / กัมปนาท บริ บูรณ์ / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกุล
Patthaweepron Nimdum / Khunnanon Siriket /
Napangpat Sansuk / Wanissata Srisanam /
Gumpanat Boriboon / Ekapum Jiemwittayanukul

795

807

818

(51)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
ปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์
Learning Problems among Mathayom Suksa 6 Students in
Huay Mek Wittayakhom School, Kalasin Province
อนุธิดา วงศ์ชารี / ฐิตินนั ทน์ ผิวนิล
Anuthida Wongchari / Titinan Pewnil
ด้ านอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับหัวข้ อหลักของการประชุ ม
แนวคิดและปัจจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน
Concept and Factors Affecting the Organization Commitment
of Operational Personnel
ปนัดดา พิมพ์ศรี / เทวพงษ์ พวงเพชร
Panudda Pimsri / Tevapong Puangpetch
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
The Competency Development of Personnel and the Performance
Effectiveness of Personnel
วิลาวัณย์ ศรี ษะเสื อ / กัมลาศ เยาวะนิจ
Wilawan Srisasuea / Kamalas Yaowanit

830

844

859

(52)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคบรรยาย
ด้ านอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับหัวข้ อหลักของการประชุม (ต่ อ)
ปัจจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อหลักสู ตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
Factors Related to the Decision to Study in Public Administration
Program
ปิ ยะมาต สิ งห์โตทอง / กัมลาศ เยาวะนิจ
PiyamadSingthothong / KamalasYaowanit
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือประสิ ทธิภาพขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน
Human Resource Development for the Efficiency of Local Government
Organizations
กัญญารัตน์ สว่างชาติ / จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า
Kanyarat Sawangchat / Jarunee Mumbansao

879

892

(53)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
An Ability in Using Collocation of the Third-Year English-majored
Students, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Buriram Rajabhat University
Sirimongkol Ropkop / Kantima Tongtidram /
Amita Tapalad / BamrungKanram
Effective English Reading Strategies of the Third Year English Program
Students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat
Universities
Drunee Klayklungmee / Paphatsawan Meanmitr /
Saipin Peannok / Surachai Piyanukool
An Analysis of Spoken Words, Idioms, Metaphors, and Similes in
Aladdin Movie
Chanoknan Loytalay / Thitiyakorn Jansricha /
Thanatphon Somchairao / Surachai Piyanukool /
Nirada Svangarrome
คติความเชือในละครเรื องนาคี
Beliefs in Drama Nag
สุ ชาดา กันนุ ลา
Suchada Kannula
ลีลาการใช้ภาษาในแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ง” บนสื อทวิตเตอร์
Use of Language Style in Account Quote of Smile on Twitter
สุ จิตา บุญจรัล
Suchita Buncharan

908

925

938

952

967

(54)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่ อ)
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม
Dark Behavior of Character in TV Drama “Karma Cage”
ภัทราภรณ์ ขุนศิริ
Phattharaphon Khunsiri
A Linguistic Landscape Study of Signage on Bulamduan Road,
Mueang District, Buriram
Suparak Klahan / Kittisak Keawpetch /
Sakdapat Ponnok / Yada Ramrit
Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
Jasmin Jatuchaue / Siriyakorn Siriaimtrakul /
Tatiya Tanuanram / Pallapa Lertcharoenwanich
An Analysis of Linking Adverbials in TED Talk: A Corpus BasedAnalysis
Kanchana Sengna / Mayuree Boonlert /
Waridtha Rattanawaropas
Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major
Students at Buriram Rajabhat University
Suphanida Deeying / Suwanan Manee /
Nawamin Prachanant

983

1002

1010

1037

1038

(55)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่ อ)
A Study of Word Guessing Skill of English Senior Students of BRU to
the Word Guessing Game
Chalida Chantanan / Napasorn Khempaka /
Mintra Phonsayom / Chaowalit Kuemphukhieo
Resumé Writing Awareness and Satisfaction toward Canva Website of
Business English Major Students
Angsuma Chaibumrung / Atitthaya Mairoddee /
Chontichalinee Kaenson
การท่ องเทียว
ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการในอําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
The Satisfaction of Tourists toward the Administrative Process of
Muang District, Buriram Province
กฤษณะ ไกรพงษ์ / ณัฐพงษ์ จะเรรัมย์ / พลวัฒน์ วัฒนาสราญลักษณ์
/ พิชญางกูร เยียมมโน / เศกสรร แก้วอะรัญ / วันวิสา ประเสริ ฐศรี
กฎหมายและการเมืองการปกครอง
ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบล
หนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The Satisfaction of the People with the Service of Nong Tat
Municipality, Muang District, Buriram Province
กีรติ ไทวะกิรติ / สหรัฐ ทองเรื อง / ชนินาถ ศรี โพนทัน /
นัทนริ นทร์ อินทร์ นอก / วิภา จูมเกตุ / ศิวริ นทร์ กําแก้ว

1048

1055

1065

1076

(56)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่ อ)
การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Participation in Local Development of People in Krasang Subdistrict
Administrative Organization in Muang District Buriram Province
กําชัย รักเพือน / สุ รเกียรติ แขนรัมย์ / เบญจพร สมหวัง /
ปฏิรักษ์ ยงค์สวัสดิพงศ์ / ศวิตา ลําไธสง / อรปรี ญา ดวงนิล /
ธนพัฒน์ จงมีสุข
Kamchai Rukpern / Surakeat Khanram / Benchaporn Somwang
Patirak Yongsawatdipong / Savita Lumthaisong /
Onpreeya Duangnil / Thanapat Jongmeesuk
การมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Public Participation in Solid Waste Management in Isan Sub-District
Municipality in Mueang District Buriram Province
จิรพลธ์ ศรี ชุมแสง / จุฬาลักษณ์ เทียนวรรณ / ณิ ชกานต์ จิวนุ ช
นิภาภัทร ศรี แก้ว / ประกายกานต์ เมืองจันทร์ / มณฑกานต์ บุญจันทร์
ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
The Satisfaction of the People towards the Operation of Nong Bua Khok
Subdistrict in Lam Plai Mat District Buriram Province
พัฒนพล ทองประสาน / จิรวรรณ จันทร์ ขาว / เปรมฤทัย สุ ดโสม /
สุ ภาพร อดุลสุ ข / ศรวณีย ์ บุราคร / อัสริ ยาภรณ์ เบ้าทอง

1092

1110

1123

(57)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่ อ)
ความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Public Satisfaction with Drug Problem Solving Process
in Isan Sub-district Municipality, Mueang District, Buriram Province
ทรงเกียรติ นันกระโทก / กฤตพร คะริ บรัมย์ / จีรภัทร แป้นทอง /
นนทนี ย ์ สี ชุมแสง / ภัทคิราห์ เพชรสี หมืน / วิภาวี อาจทวีกุล /
ศุภนุ ช พิมพ์เพราะ
ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบล
อิสาณอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
The Satisfaction of the People with the Administration of the Isan
Municipality Mueang Buriram District, Buriram Province
ชนายุทธ ทองรักศรี / ปณิ ดา แล่นโคตร / พรพิมล วิเศษธร /
รวิพร ดําเนิ นงาม / ศศิวิมล วิมลใส / ศันสนี ย ์ ศรี สมสุ ข
Chanayut Thongraksri / Panida Laenkhot / Pornphimon Wisetthon /
Rawiporn Damnoenngam / Sasiwimon Wimonsai /
Sansanee Srisomsuk
การมีส่วนร่ วมการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์และการสื บสานการทอผ้าไหมของ
ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Participation in Conservation and Weaving Sai Yao Community
in Thalung Lek Subdistrict, Mueang District, Buriram Province
เกดวิพาดา บุดดา / ธัญลักษณ์ ตุย้ ตะคุ / ชลลดา ชิดรัมย์ /
ปาณิ ศา อุตมะ / วิไลลักษณ์ ชิดนอก / สุ พตั รา เทียนจันทร์
Ketwipada Budda / Thanyalak Tuitaku / Chonlada Chidram /
Panisa Uttama / Wilailak Chidnok / Supattra Thianjan

1139

1155

1174

(58)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่ อ)
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้
บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Satisfaction of Students from the Department of Public Administration
towards Using Food Court Services of Buriram Rajabhat University
คุณากร ชินพาษ / กันตยาภรณ์ บุญกู่ / จุฑาวรรณ บุญกล้า /
ชลดา ประสิ ทธิ นอก / ณัฐฐิตา โกเมน / เยาวลักษณ์ พากเพียร
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลาย
มาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
The Satisfaction of the People with the Service of the Lam Plai Mat
Subdistrict Municipality in Lam Plai Mat District, Buriram Province
กิตติสาร วูประโคน / เกรี ยงศักดิ เสาะรัมย์ / ชนะภัทร เทพบุตรดี /
ณัฐพล ฐิติมโนวงศ์ / พชร ทาซ้าย / อัษฎาวุฒิ ทองสุ ข
ปัจจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษา ตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
Factors Affecting the Performance of Public Health Volunteers: The
Case Study of Hin Khon Subdistrict in Lam Plai Mat District, Buriram
Province
อารี ญา พันธ์สุวรรณ / เปรมมณี ฉวีวงษ์ / ธนกฤต พินยั รัมย์ /
ณัฐชา วงษ์สงจันทร์ / รพีพรรณ พงษ์อินทร์ วงศ์ / กิตติกร ฮวดศรี /
ชนินาถ ทิพย์อกั ษร
Ariya Pansuwan / Pemmanee Chaweewong / Thanakrit Phinairam
Natcha Wongsongchan /Rapheephan Phonginwong /
Kittikorn Huadsri/ Chaninat Thipaksorn/ Teerarat Sonnoy

1200

1217

1234

(59)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
กฎหมายและการเมืองการปกครอง (ต่ อ)
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี
ของเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
People's Opinions on the Good Governance of Ban Bua Sub-district
Municipality in Mueang District, Buriram Province
รัฐพงษ์ คําแพง / ปวีณา หมากชมภู / พรพิมล ริ วงศ์ /
วจีพรรณ นนทะศรี / วันวิสา ปานใจนาม / เหมือนฝัน ตุ๊ดกัน
ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด หมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The Satisfaction of the Parents with the Organization of Preventive
Measures in the Management of Teaching and Learning of Schools in
COVID-19 of the Village of Khok Yai, Tambon Samet, Mueang
District, Buriram Province
ปริ ญญา ไทยสื บชาติ / กัญญารัตน์ ดาดไทสงค์ / ชลธิชา ภูเวียง /
ปาริ ชาติ ไพรชัฎ / พัชรี โยชน์รัมย์ / รัฐนิตา ตุลยานนท์
การศึกษาความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
A Study of Satisfaction in Water Supply Management in
Buriram Municipality, Buriram Province
กฤษฎา บุญรอด / ณัฐพงศ์ หาญสุ วรรณ / ทวีศกั ดิ สังฆวาที /
ปั ญญา เคนคําภา / พุฒิพงศ์ ชาญประไพร / วรุ ตม์ พวงพัวเพชร

1246

1260

1279

(60)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
การพัฒนาสั งคม
การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนกรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Applying the Sufficiency Economy to the Community: Case Study of
Huai Rat Subdistrict Administrative Organization,
Huai Rat District, Buriram Province
เสกสรร หมันนอก / ภักดีวงศ์ มบขุนทด / ปรเมศวร์ สมหวัง /
นันทนา เจริ ญรัมย์ / ปิ ยะพร ถาวร / พรนภา โนนติวาลย์
การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Study of the Social Welfare Needs of the Elderly in Phlapphlachai SubDistrict Municipality in Phlapphlachai District Buriram Province
มนตรี พิรุณ / อภิสิทธิ นันตะเคน / กิตติยา สุ ปัญญารัตน์ /
จุฑาธิ ป แจ่นประโคน / ดวงกมล ชัยชนะ / ศักดิสิ ทธิ บุตรอุดร
Montree Pirun / Apisit Nantaken / Kittiya Supanyarat /
Jutatip Chanprakhon / Duangkamon Chaichana /Saksit Butudon
ถอดบทเรี ยน Young Smart Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์
Remore Lesson Young Smart Farmer in Buriram Province
กิตติศกั ดิ เจริ ญรัมย์ / ภานุ กร คะเลรัมย์ / นําชัย อาจอ /
ฟ้าประทาน เติมขุนทด
Kittisak Charoenram / Panukorn Khareram / Namchai Arjo /
Fapathan Themkuntrod

1294

1307

1322

(61)

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
ด้ านอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับหัวข้ อหลักของการประชุ ม
คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุ ษย์ในยุค
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน กรณี ศึกษา นักศึกษาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study behavior toward the used of YouTube to improve
English listening and speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat
University, 2) to investigate the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and
speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University, and 3) to
compare the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of
Business English major students at Buriram Rajabhat University which classified by year level. The
population of this study was 330 students majoring in Business English at Buriram Rajabhat
University. The samples were 181 students majoring in Business English who use YouTube to
improve English listening and speaking skill at Buriram Rajabhat University. They were selected by
using the table of Krejcie and Morgan (1978) and sample random sampling technique. The research
instruments for data collection included the questionnaire and interview. The statistic for data analysis
included frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA, while the
qualitative data was analyzed through content analysis.
The result showed that most of Business English students use YouTube to improve their
English listening and speaking skills at 89.50% and they choose to learn and improve their English
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listening and speaking skills through music from YouTube at 96.70%, respectively. Accordingly,
Business English students had the positive attitude toward the use of YouTube to improve their
English listening and speaking skills at high level, followed by motivation can help students
successfully in improving English listening and speaking skills. However, the results found that there
were a statistically significant difference at ≤ 0.05 levels between group of the second year and the
third year on attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills.
Keywords: English listening skill, English speaking skill, YouTube, Attitude,
Business English students
Introduction
Presently, English is very important in daily life and also used as an international language in
many countries. Sansuthee (2016) mentioned that there is 1/3 of population around the world use
English to communicate on trade, business, education, and so on. Thailand government is awareness
on language ability of Thai students that is still the problem. Consequently, the government has a
policy of learners’ ability development in English language for communication. (Department of
Curriculum Development.2000).
Communication skills are essential in the workplaces which are related to listening, speaking,
reading, and writing skills. Nevertheless, when we learn English language, first we listen, we speak,
then we read, and finally we write. Listening and speaking skills are needed to be clear and developed
before reading and writing skills. Accordingly, Angwattanakal (1994) stated that listening and
speaking skills considered as an important and is used as a basic skill in learning other skills and the
learners must listen to understand first in order to have the ability to respond. It is also related to
Bowen, Madsen, and Hilferty (1985) discussed the suitability of the language skills learning ranking
of a second language learners. Firstly, it is listening skill, secondly speaking skill, then reading and
writing skills. Therefore, listening and speaking skills are important that can help learners to improve
English.
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Nowadays, digital media technology is considered to be used in teaching English and plays a
very important role in education and communication all around the world. YouTube is one of the
most popular and has more than one billion users in 91 countries use to enhance English ability
(Himmelshbach.2019). The learners are able to enhance their English learning thorough the use of
YouTube website. However, learning through YouTube still must have learners’ attitude to help
learner successful in learning English language which Brown (2002) identify the coincidence as a
learner’s attitude factor is one of the most important factors in language learning as it related to
positive attitude, negative attitude and motivation. Consequently, the researchers are interested to
study the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of
Buriram Rajabhat University students.
Research Objectives
This study designed to achieve the following objectives:
2.1 To study behavior toward the used of YouTube to improve English listening and
speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University.
2.2 To investigate the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening
and speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University.
2.3 To compare the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening
and speaking skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University which
classified by year level.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 The population of this study was 330 Business English major students who use
YouTube to learn English listening and speaking skills. They were 1 st - 4 th year Business English
major students at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020.
3.1.2 The samples for quantitative data were 181 Business English major students
who use YouTube to learn English listening and speaking skills at Buriram Rajabhat University in
4

the first semester of academic year 2020. They were selected by using the table of Krejcie and
Morgan (1978) and simple random sampling technique.
The samples for qualitative data were 16 Business English major students who used YouTube to
learn English listening and speaking skills at Buriram Rajabhat University in the first semester of
academic year 2020. They were selected by purposive sampling technique. In addition, the samples
were divided into four levels of Business English major students; there are four students from the
first year, four students from the second year, four students from the third year, and four students
from the fourth year.
3.2 Research Instruments
The research instruments of this study consisted of the Attitudes Toward the Use of
YouTube to Improve English Listening and Speaking Skills questionnaire and interview. The
statistics for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way
ANOVA, while the qualitative data was analyzed through content analysis.
3.3 Data Collection
3.3.1 Questionnaire
After sending the questionnaire to the Business English major students, they were
required to fill out the questionnaire. The researchers collected the data by themselves at Buriram
Rajabhat University during October 2020.
3.3.2 Semi-structured Interview
The final version of semi-structured interview guide was administered to 16 students
in Business English majoring. Thai interview version was used to interview the Business English
major students classified by year level of the students. Each interviewee was interviewed for
approximately 5 minutes. Each interview was audio-taped to ensure that all the information was
recorded and reviewed afterwards. After the interview had completed, the audiotapes were
transcribed.
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3.4 Data Analysis
3.4.1 Questionnaire
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly
focusing on the descriptive statistics analysis i.e. alpha coefficient,
frequency, percentage, mean, one-way ANOVA and standard deviation. The statistical
devices employed in this study were as follows:
3.4.1.1 Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of
questionnaire.
3.4.1.2 Frequency (f) and percentage (%) was used to calculate the data of the personal
information of the samples.
3.4.1.3 Mean (x̄) and standard deviation (S.D) were used to investigate attitudes towards
the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of Business English major
students.
3.4.1.4 The one-way ANOVA compared the means among the groups of samples and
determined whether any of those means are statistically significantly different from each other.
3.4.1.5 Content analysis technique was used to analyze the data from the open-ended
form Business English major students.
3.4.2 Semi-Structure interview
The data from the semi-structure interview was analyzed by content analysis
technique.
Research Results
The results were presented according to the research objective as follows:
4.1 English Listening and Speaking Behavior through YouTube of Business English Major
Students at Buriram Rajabhat University were shown in Table 1:
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Table 1
English Listening and Speaking Behavior through YouTube of Business English Major Students at
Buriram Rajabhat University
No.
1.

2.

3.

4.

English Listening and Speaking Behavior
Samples (n = 181)
Through YouTube
Frequency
Percentage
Do you learn English listening and Speaking skills through YouTube?
Yes
179
98
No
2
1.10
How often do you use YouTube to learn English listening and speaking skills?
Everyday
35
19.30
5-6 days a week
23
12.70
3-4 days a week
50
27.60
1-2 days a week
73
40.30
Do you prefer using YouTube to learn English?
Yes
178
98.30
No
3
1.70
What type of YouTube that you choose to learn?
Music
175
96.70
Natural or Science Documentary
19
10.50
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Table 1(Cont.)
No.

English Listening and Speaking Behavior
Through YouTube
News
Movies and Animations

5

Samples (n = 181)
Frequency
Percentage
48
26.50
118

65.20

Arts and Humanities Documentaries

7

3.90

Comedy

50

27.60

TV Shows

57

31.50

Politics

23

12.70

Advertisements

11

6.10

Series

1

0.60

Entertainment

121

66.90

Improve English listening and speaking skills

162

89.50

Inspiration

59

32.60

Learn more about History or Biography

12

6.60

What are the reasons for watching YouTube in English?

As shown in Table 1, it revealed that Business English major students learn English listening
and speaking skills through YouTube at the highest (98.90%) and They use YouTube to learn English
listening and speaking skills for 1- 2 days a week at the highest (40.30%), followed by 3-4 days a
week (27.60%), and 5-6 days a week at the least (12.70%). However, most students prefer learning
English listening and speaking skills on YouTube at the highest (98.30%).
A Type of YouTube that most students used to learn English listening and speaking skills was
music (96.70%), followed by movies and animations (65.20%) and series at the least (0.60%). In
addition to the students watch YouTube in English because they would like to improve English
listening and speaking skills at the highest (89.50%), followed by Entertainment (66.90%). However,
they used YouTube in English because they want to learn more about history and biography at the
least (6.60%).
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4.2 Attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of
Business English major students at Buriram Rajabhat University were shown in Table 2.
Table 2
Attitudes toward the use of YouTube to Improve English Listening and Speaking Skills of Business
English Major Students at Buriram Rajabhat University
No.
Categories
x̄
S.D.
Meaning
Positive Attitude
4.24
0.73
High
1. My listening and speaking skills are improved
4.98
0.70
The highest
after learning through YouTube.
2. I learn more vocabulary, slang, and idioms
4.25
0.71
High
automatically while I am using YouTube.
3. Using YouTube helps to improve English
4.03
0.75
High
communication with foreigners.
4. I can improve English listening and speaking
4.09
0.69
High
skills through YouTube.
5. I understand unfamiliar accents of foreigners
3.85
0.82
High
better from watching YouTube.
Negative Attitude
2.12
0.91
Low
I am satisfied with my listening and speaking
6.
2.56
1.02
Moderate
skills.
I think YouTube cannot improve my English
7.
2.01
0.90
Low
listening and speaking skills.
I feel unhappy when learn English listening and
8.
1.98
0.92
Low
speaking skills through YouTube.
I think learning English listening and speaking
9.
2.19
0.91
Low
skills trough YouTube is difficult.
I think learning English listening and speaking
10.
1.90
0.81
Low
skills in classroom is enough.
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Motivation
11. I feel more relaxed when I learn English listening
and speaking skills through YouTube.
12. Learning English listening and speaking skills
through YouTube is easy and fun.
13. Varieties of channels in YouTube are interesting
and help to improve English listening and
speaking skills.
14. Learning English listening and speaking skills
through YouTube is more interesting than in the
classroom.
15. I am motivated to improve English listening and
speaking skills through YouTube.

4.15

0.74

High

4.29

0.77

High

4.20

0.74

High

4.01

0.74

High

4.10

0.73

High

4.19

0.76

High

As shown in Table 2, it revealed that the attitude toward the use of YouTube to improve
English listening and speaking skills was high level. When considering in attitude categories, most of
Business English students agreed with the positive attitude at high level (x̄ = 4.24), followed by
motivation at high level (x̄ = 4.15), and negative attitude at low level (x̄ = 2.12).
Positive attitude revealed that in overall was at the high level which considering in each item,
it was revealed that the most item found that “I feel more relaxed when learning English through
YouTube.” at highest level (x̄ = 4.98), followed by “When using YouTube, I learn more vocabulary,
slang and idioms automatically.” at high level (x̄ = 4.25). However, the least item was “I can
understand unfamiliar accents of foreigners better from watching YouTube.” at high level (x̄ = 3.85).
Motivation revealed that in overall at the high level which considering in each item was
revealed that the most item was “I feel more relaxed when learning English through YouTube” at
high level (x̄ = 4.29), followed by “Learning English listening and speaking skills through YouTube
is easy and fun” at high level (x̄ = 4.20). However, the least item was “Varieties of channels in
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YouTube are interesting and help to improve English listening and speaking skills.” at the high level
(x̄ = 4.01).
Negative attitude revealed that in overall was low level which considering in each item was
revealed that the most item was “I am satisfied with my listening and speaking skills.” at moderate
level (x̄ = 2.56), followed by “I think learning English listening and speaking skills trough YouTube
is difficult.” at low level (x̄ = 2.19), However, the least item was “I think learning English listening
and speaking skills in classroom is enough.” at low level (x̄ = 1.90).
4.3 The comparison on Attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and
speaking skills of Business English Students in terms of year levels revealed the comparisons of
attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and speaking skills of Business
English major students in terms of class levels. The findings point out that there were statistically
significant differences among the attitudes toward the use of YouTube to improve English listening
and speaking skills at 0.01 level between group of 1st year 2nd year and group of 1st and 3rd in item 1
“My listening and speaking skills are improved after learning through YouTube”. In item 2 “When
using YouTube, I learn more vocabulary, slang and idioms automatically”, there were statistically
significant differences at 0.05 levels between group of 1st year and 3rd year. In item 6 “I am satisfied
with my listening and speaking skills.”, there were statistically significant differences at 0.01 level
between among group of 1st year and 2nd year, and group of 2nd year and 3rd year group of 2nd year and
4th year. In item 11 “I feel more relaxed when learning English through YouTube.”, there was
statistically significant difference at 0.05 level between group of 2nd year and 3rd year.
4.4 The collected data of semi-structured interview was analyzed in terms of qualitative data
via content analysis. The sound recorder was also analyzed by using transcription and interpretation.
The following points were discussed:
The result found that most of students use YouTube to learn English listening and speaking
skills and the students use YouTube to learn English listening and speaking skills on a regular basis.
Type of YouTube channel, there were most students chose to use music, movies, TV shows,
animation and documentaries to learn English listening and speaking skills because it's a kind of
YouTube that makes you relax. In addition gaining knowledge, it is also funny and after using
11

YouTube the students can be improve their English listening and speaking skills. In terms of any
suggestions, the students learning through YouTube must have intention and inspire learning,
choosing type of YouTube genre that you can learn more and relax.
Discussion
As reflected in the findings, it can be inferred that the behavior of Business English students
which used YouTube to improving English listening and speaking skills about 1-2 days a week and
the reason that they used YouTube was improving English listening and speaking skills on listen to
music, followed by watch the movies and animation, respectively. Accordingly, Oxford (2004)
defined technology enhanced language learning reflected a growing and developing language skills;
listening, speaking, reading and writing of the learners who interested in foreign language and second
language acquisition. In addition to Suwanprasert (2001) supported that that learning is a process by
which each learner can accept what is learned as his or her new behavior. This behavior can be
observed from the practice of each learner while learning. In the same way with behavior of Business
English major students that when to want improve of English listening and speaking skills there were
new behaviors to practice in accordance with the objectives.
The result showed that Business English major students have a positive attitude to use
YouTube for improve their English listening and speaking skills at high level which most students
were encouraged their English listening and speaking skill through YouTube and their can learn more
vocabulary, slang and idioms automatically from YouTube. At the same time, motivation is one of
Busines English major students’ learning and improving English listening and speaking skills.
Accordingly, Gardner and Lambert (1972) mentioned that the positive attitude and motivation will
help the students successfully in learning language which conform to Savignon (1972) stated that the
people who has a positive attitude there will be better language learning while the people who have a
negative attitude will be poor language learning. Therefore, this study confirmed that YouTube can be
used to learn and improve English skills as well and attitude and motivation help students
successfully in learning language.
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The differences of attitudes toward the use of YouTube to improve English listening and
speaking skills of Business English major students classified by year level. The findings point out that
there were statistically significant differences the attitudes toward the use of YouTube to improve
English listening and speaking skills according to significant difference at ≤ 0.05 and ≤ 0.01 level
which correspond with Wenden, (1991) and Matsuda (2000) showed that there are having three
things in common aligns thinking in the same direction were 1) belief, idea, intellect or opinion about
a particular thing, 2) emotions or feelings of the learners towards something, and 3). Behavior to learn
the language that mean the Business English major students have different attitudes because there
were not to the same three things 1) belief, idea, intellect or opinion about a particular thing, 2)
emotions or feelings of the learners towards something, and 3). Behavior to learn the language.
Which the cause of why students in some years had different thinking.
Conclusion
The samples used YouTube to improve their English listening and speaking skills and they
wanted to learn for improving their English listening and speaking skills through music from
YouTube, respectively. Accordingly, Business English students had the positive attitude toward the
use of YouTube to improve their English listening and speaking skills at high level, followed by
motivation can help students successfully in improving English listening and speaking skills.
However, the results found that there were a statistically significant difference at ≤ 0.05 levels
between group of the second year and the third year on attitudes toward the use of YouTube to
improve English listening and speaking skills.
Recommendations
The following are some recommendations based on the research results:
7.1 The results showed that the majority of students had positive attitude
the researchers would like to recommend studying with students had negative attitude.
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7.2 This research had been compared the attitudes toward the use of YouTube to improve
English listening and speaking skills, classified by year levels. The researchers would like to
recommend classified by GPA.
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื อวิ เคราะห์ การใช้ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่ าย อรทัย
จํานวนทังสิ น อัลบัม เพลง เพือนํามาศึกษาโดยการใช้พรรณนาวิเคราะห์
จากการศึกษาพบว่า บทเพลงทีขับร้ องโดย ต่าย อรทัย จํานวนทังหมด อัลบัม จํานวน บท
เพลง มีการใช้ภาพพจน์ ประเภท ได้แก่ . ภาพพจน์อุปมา จํานวน เพลง, . ภาพพจน์ อุปลักษณ์
จํานวน เพลง, . ภาพพจน์บุคลาธิ ษฐาน จํานวน เพลง, . ภาพพจน์อติพจน์ จํานวน เพลง, .
ภาพพจน์สัทพจน์ จํานวน เพลง, . ภาพพจน์สัญลักษณ์ จํานวน เพลง, . ภาพพจน์ปฏิพจน์ จํานวน
เพลง, . ภาพพจน์ ป ฏิ ปุ จฉา จํา นวน เพลง บทเพลงที ไม่ มี ภ าพพจน์ ป รากฏ จํา นวน เพลง
ภาพพจน์ทีพบทังหมด ประเภท ล้วนเป็ นศิลปะการใช้ภาษาทีมีความสละสลวย ลึกซึ งกินใจผูฟ้ ั งของ
ผูป้ ระพันธ์ ซึ งสามารถถ่ ายทอดอารมณ์ และความรู ้ สึกจากผูป้ ระพันธ์ และผูข้ บั ร้อ งไปยังผูฟ้ ั งได้เป็ น
อย่างดี บทเพลงของ ต่าย อรทัย จึงเป็ นทีนิยม และสร้างความประทับใจให้แก่ผฟู ้ ัง
บทนํา
บทเพลงเป็ นมรดกที สื บทอดกันมาตังแต่ อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน มีจังหวะ ถ่ ายทอดออกมาทาง
อารมณ์ และนําเสี ยง สื อเรื องราวไปพร้ อมกับท่ วงทํานอง จังหวะของเสี ยงดนตรี ทีไพเราะ พร้ อมตี แผ่
ชีวิตของคนในสังคมผ่านเสี ยงร้ องของศิลปิ นผูถ้ ่ายทอดเรื องราว ไหลซึ มผ่านหู เข้าสู่ อารมณ์ ความรู ้ สึก
ของผูฟ้ ั ง จนกล่ าวได้ว่า เพลง คือสื อกลางของความรู ้ สึก เนื อหาของบทเพลงอาจจะมี แนวคิดมาจาก
เหตุการณ์ทางสังคม ประสบการณ์การดํารงชีวิต ทรรศนะ และอารมณ์ของนักประพันธ์ ทําให้เกิดความ
ไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผฟู ้ ั ง
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บทเพลงคือถ้อยคําทีนักประพันธ์เรี ยงร้ อยหรื อเรี ยบเรี ยงขึน ซึ งประกอบด้วยเนื อร้ อง ทํานอง
จังหวะทําให้เกิ ด ความไพเราะสร้ างความเพลิ ด เพลินให้แก่ ผูฟ้ ั ง มีคุณค่าด้านวรรณศิ ลป์ ทังด้านการ
เลือกสรรคําทีใช้ในการแต่งการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้โวหาร อีกทังเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ ง
ทีมนุ ษย์สร้างขึนเพือสื ออารมณ์ ความรู ้สึก เนื อหาของบทเพลงอาจจะมีแนวคิดมาจาก เหตุการณ์ ทีพบ
ทางสังคม ประสบการณ์การดํารงชีวิต ทรรศนะ และอารมณ์ของนักประพันธ์ นอกจากเพลงจะให้ความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิ น ผ่อนคลายอารมณ์ แล้ว ยังสามารถใช้เป็ นสื อกลางในการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์ทีจะ
ปฏิ บตั ิ ตนในสั งคมได้ ดังที ดนู จี ระเดชากุล (
: 110) นักจิ ตวิทยาชาวไทยได้กล่าวถึ งคุ ณค่าของ
เพลงและเสี ยงดนตรี ไว้ว่า เป็ นสิ งทีมีผลต่อพัฒนาการของเด็กในด้านต่ าง ๆ คือทางด้านร่ างกายอีกทัง
เสี ยงเพลงและเสี ยงดนตรี ยงั สามารถกระตุน้ ให้เด็กมีการเคลือนไหวให้เข้ากับจังหวะเพลง เช่น การเต้น
และแสดงท่าทางต่ าง ๆ ทางด้านโสตประสาทเด็กจะฝึ กหัดฟั งเสี ยงเพลงและเสี ยงดนตรี รู้จักแยกแยะ
เสี ยงร้ อ ง และเสี ยงอุ ป กรณ์ ด นตรี ต่ า ง ๆ และยัง พยายามที จะฝึ กหั ด ร้ อ งตามส่ ว นทางด้า นอารมณ์
เสี ยงเพลง และเสี ยงดนตรี ทีจะสามารถขับกล่อมเปลียนแปลงอารมณ์ของตนเอง
บทเพลงเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ในการบรรจงถ่ายทอดเนื อสารด้วยถ้อยคําทีมี
ความหมายกินใจ สามารถนึ กภาพตามและทําให้เกิดอารมณ์ร่วมได้ โดยการนําถ้อยคําเหล่านันมาจัดร้อย
เรี ยงให้มีความคล้องจองต่อเนื องกันเป็ นเรื องเดียว และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเนือหาทีต้องการจะ
สื อภายใต้ขอบเขตของระยะเวลาทีจํากัดของบทเพลง ทําให้เพลงกลายเป็ นวิธีการสื อสารทางวัจนภาษา
อย่างหนึ งทีมี สีสันและทรงพลัง เพราะเสน่ ห์ของการสื อสารด้วยเพลงอยู่ทีความสามารถในการรับส่ ง
อารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ถึ ง กัน ระหว่ า งผู ้ร้ อ งกับ ผูฟ้ ั ง ได้อ ย่า งเต็ ม ที จากถ้อ ยคํา ที มี ค วามลึ ก ซึ ง และ
กลันกรองออกมาจากคําพูดทีมีอยูใ่ นความคิด หรื อทีเก็บซ่ อนไว้อยูใ่ นหัวใจ ดังนันการสื อสารด้วยเพลง
ที มี ถ้อ ยคํา เพี ย งไม่ กี คํา จึ ง สามารถทํา หน้ า ที เป็ นตัว แทนคํา พู ด ที มี อ ยู่ม ากมายได้ ส่ ง ผลให้ ใ นบาง
สถานการณ์ทีการสื อสารจําเป็ นต้องใช้อารมณ์และความรู ้สึกเข้ามาเป็ นส่ วนเกี ยวข้องนัน การใช้เพลง
เป็ นสื อในการสื อสารอาจเป็ นตัว เลื อ กที ดี แ ละมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากกว่ าวิ ธีก ารพู ด ตามปกติ เช่ น ใน
สถานการณ์การสารภาพรักทีไม่ กล้าสารภาพรั กตรง ๆ อาจใช้การร้ องเพลง เพือให้เนื อหาในเพลงทํา
หน้าทีบอกรักแทนได้ เป็ นต้น
เพลงลูกทุ่ง คือเพลงทีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย มีท่วงทํานอง คํา
ร้อง สําเนี ยง ลีลาการร้ อง การบรรเลง ที เป็ นแบบแผนมีลกั ษณะเฉพาะ ซึ งให้บรรยากาศของความเป็ น
ลูกทุ่ง โดยเฉพาะการเอือนทีใช้ลูกคอ และมีการใช้ภาษาทีง่าย ๆ บรรยายเรื องราวของชี วิตสภาพสังคม
และวัฒนธรรม ซึ งเน้นชีวิตของชาวชนบท โดยผูแ้ ต่งมักนําเอาความคิด ความเชือ ค่านิ ยม และเหตุการณ์
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ทีเกิดขึนจริ งในสังคมมาร้อยเรี ยงผ่านท่วงทํานองและส่ งต่อไปยังผูฟ้ ั งอย่างรวดเร็ ว ทําให้เพลงลูกทุ่งใน
ปัจจุบนั เข้าถึงผูฟ้ ังได้หลายกลุ่ม และมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัยเพือให้ทนั ต่อเหตุการณ์ของสังคม
กิ งแก้ว อัต ถากร (
: ) ได้ ก ล่ า วเกี ยวกับ วิ ว ัฒ นาการเพลงไทยไว้ว่ า “เพลงไทยมี
วิวฒั นาการเป็ นเวลาอันยาวนาน นับแต่เพลงพืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพลงพวงมาลัย เพลงสงฟาง เพลง
เกี ยวข้าว เพลงเต้นกํารําเคียว เพลงลําตัด เพลงหมอลําหมอแคน เพลงบอก จนกระทังถึ งเพลงลู กทุ่ ง
สมัยใหม่ หรื อเพลงไทยเดิ ม จนกระทังถึงเพลงลูกกรุ ง” จะเห็ นได้ว่า เพลงไทยในช่วงเริ มต้นนัน เป็ น
การร้ องโดยไม่มีดนตรี ประกอบ และมีเนื อหาทีสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต่อมาจึงมีการร้อง คลอไป
กับดนตรี และเริ มมี การนํา ดนตรี สากลเข้ามาประกอบ เพลงไทยจึ งมี หลายลักษณะ เช่ น เพลง ลู กทุ่ ง
เพลงลูกกรุ ง และเพลงไทยสากล
ขวัญใจ บุญคุม้ (2559 : 9) ได้ให้ความหมายของเพลงลูกทุ่งไว้ว่า “เพลงลูกทุ่ง เป็ นเพลงทีแต่ง
ขึนโดยใช้ถอ้ ยคําที เรี ยบง่ าย ฟั งได้ทุกเพศทุ กวัย เนื อหาของเพลงเน้นการสะท้อนชี วิตและสังคมเป็ น
หลัก นอกจากจะสะท้อนถึงสังคมไทยและวิถีชีวิตยังมีเนือหาบรรยายถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของ
ชนบทไทย การประกอบอาชีพเกษตรกรรม บุคคลทีถูกกล่าวถึงในเพลงมักเป็ นชาวชนบทหรื อไม่กเ็ ป็ น
คนยากคนจน บรรยายถึงความรั ก การประกอบอาชี พ ลักษณะบ้านเรื อนที อยู่อาศัย การแต่ งกาย การ
บริ โภคอาหาร สิ งบันเทิงและในบางครังเพลงลูกทุ่งยังสะท้อนถึงระบบความเชืออีกด้วย
ชลธี ธารทอง (2542 : ) นักแต่ งเพลงลูกทุ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า เพลงลูกทุ่งเปรี ยบเสมือน
การบอกเล่าวิญญาณ มีทงสนุ
ั กเศร้าสร้อย และยังมีอีกหลายสิ งหลายอย่าง การทําให้บทเพลงแต่ละเพลง
มีความหมาย จะต้องอาศัยประสบการณ์และความรอบรู ้ทีตนมี อย่างไรก็ตามเพลงลูกทุ่งจะมีเอกลักษณ์
และลีลาการร้องทีเป็ นธรรมชาติ เสี ยงดังฟังชัด ขับเสี ยงร้องออกมาอย่างเต็มที มีนาเสี
ํ ยงเสน่ ห์ทีน่ าฟัง มี
ลูกคอทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เพลงไทยลูกทุ่งแนวเพือชี วิตเป็ นแนวเพลงที เกิดจากการผสมผสานระหว่างลูกทุ่งแบบเก่ากับ
บทเพลงเพือชี วิต ซึ งแนวเพลงยอดนิ ยมตามยุคตามสมัย แต่ยงั คงกลิ นอยู่ความเป็ นลูกทุ่ งอยู่แม้จะไม่
เข้มข้นเหมื อ นเพลงลู กทุ่ งยุคดังเดิ ม จุ กเด่ นของบทเพลงแนวนี คือ สะท้อนชี วิตของคนปั จจุ บนั อย่าง
เข้มข้นชัดเจนตรงกับความเป็ นจริ ง เนือหาทีนําเสนอหลากหลายสอดคล้องไปกับยุคสมัย มีขอ้ น่ าสังเกต
ว่าเป็ นการจําลองชีวิตตามจริ งของคนชนบทในแถบถินนัน ๆ ไว้ในเนือเพลงด้วย
ภาพพจน์ คือ ภาพที เกิ ดขึนในความรู ้ สึกนึ กคิดหรื อจิ นตนาการอันเป็ นผลมาจากการใช้ภาษา
ความสําคัญ ของภาพพจน์ ส รุ ปได้ว่าภาพพจน์ มี ความสําคัญ คื อ ทํา ให้ งานประพันธ์มี อรรถรส เกิ ด
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ความรู ้สึกนึ กคิดและจิ นตนาการได้ลึกซึ งกว่าการเขียนแบบธรรมดา ทําให้เกิ ดความซาบซึ งและสร้าง
ความประทับใจในงานเขียนนัน เกิดความไพเราะสละสลวยทังในด้านเสี ยงและความหมาย
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2554 : 126) อธิ บายความหมายของภาพพจน์ไว้ว่า “ภาพพจน์ คือถ้อยคําที
เรี ยบเรี ยงอย่างใช้โวหาร ไม่ กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ทังนี มีเจตนาเพือให้มีประสิ ทธิ ผลต่อความเข้าใจ
และต่อความรู ้สึกยิงขึนกว่าการใช้ถอ้ ยคําบอกเล่าตามธรรมดา”
กาญจนา นาคสกุล และคณะ (
: ) กล่ าวถึ งความหมายของภาพพจน์ไว้ว่า “ภาพพจน์
(figure of speech) คือคําหรื อกลุ่มคําทีเกิดจากกลวิธีการใช้คาํ เพือให้เกิดภาพทีแจ่มชัดและลึกซึ งขึนใน
ใจของผูอ้ ่ านและผูฟ้ ั ง คําสามารถสื อให้เห็ นภาพได้ แต่คาํ ทีสื อภาพเหล่ านี ไม่เรี ยกว่าภาพพจน์ เพราะ
ภาพพจน์เป็ นผลของการใช้คาํ อย่างมีศิลปะ โดยกลวิธีการเปรี ยบเทียบซึ งมีต่าง ๆ กัน”
บทเพลงลูกทุ่งทีขับร้ องโดย ต่าย อรทัย นันล้วนเป็ นบทเพลงทีมีเนื อหาเกียวกับความเป็ นอยู่ที
เรี ยบง่ ายของคนอีสาน ความยากจน ทังเรื องความรั ก ความแตกต่ างของสังคมอีสานกับสังคมในเมื อง
หลวง ตลอดจนการต่อสู ้ดินรนหาเช้ากินคําเพือความอยูร่ อดของตนเอง บทเพลงลูกทุ่งเป็ นการสะท้อน
ถึงเรื องราวความเป็ นจริ งของสังคมได้อย่างเด่นชัด มีความหมายทีทําให้ผฟู ้ ั งเกิดความซาบซึ ง ประกอบ
กับนําเสี ยงอันไพเราะและมีเอกลักษณ์ของ ต่าย อรทัย จึงทําให้มีผูต้ ิดตาม และเป็ นทีชืนชอบทัวประเทศ
ด้วยเหตุนีทําให้ผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้ องโดย ต่าย อรทัย เพือให้ทราบถึง
กลวิธีในการใช้ภาพพจน์ทีปรากฏอยูใ่ นบทเพลง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งของต่าย อรทัย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั งนี ผูว้ ิจัยได้ใช้ขอ้ มูลบทเพลงลู กทุ่ งของต่าย อรทัย จํานวนทังหมด 7 อัลบัม
จํานวน 70 เพลง ดังนี
อัลบัมชุดที ดอกหญ้าในป่ าปูน (พ.ศ.2545)
อัลบัมชุดที ขอใจกันหนาว (พ.ศ.2547)
อัลบัมชุดที 3 คนใกล้เมือไกลบ้าน (พ.ศ.2548)
อัลบัมชุดที 4 ส่ งใจมาใกล้ชิด (พ.ศ.2549)
อัลบัมชุดที 5 มาจากดิน (พ.ศ.2550)
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อัลบัมชุดที 6 คนในความคิดฮอด (พ.ศ.2551)
อัลบัมชุดที 7 ฝันยังไกล ใจยังหนาว (พ.ศ.2553)
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการใช้ภ าพพจน์ จ ากเพลงลู ก ทุ่ ง ของ ต่ า ย อรทัย อัล บัมที 1-7 พบว่ า มี การใช้
ภาพพจน์ ดังนี
1. อุปมา (Simile) หมายถึง การเปรี ยบเทียบของสิ งหนึ งให้เหมือนหรื อคล้ายกับอีกสิ งหนึ ง โดย
เพ่งเล็งทีคุณสมบัติหรื อลักษณะเป็ นสําคัญ โดยใช้คาํ เปรี ยบเทียบต่าง ๆ เป็ นคําเชือม เช่น กล ดัง ดัง ดุจ
ประดุ จ ประหนึ ง เล่ ห์ ประเล่ ห์ เพี ยง ถนั ด ละม้า ย เหมื อ น เฉก เฉกเช่ น ราว ราวกับ เป็ นต้น จาก
การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย อรทัย อัลบัมชุดที 1- 7 พบว่ามีการใช้อุปมา ดังตัวอย่าง
“เป็ นผูร้ ับใช้จนชิน
หูได้ยนิ แต่คาํ สังงาน
แต่ยงั ยิมได้
เพราะใจเหมือนดอกหญ้าบาน
ถึงอยูใ่ นทีตําชัน
แต่กบ็ านได้ทุกเวลา
(ดอกหญ้าในป่ าปูน, 2545)

จากข้อความข้างต้น คือ เพราะใจเหมือนดอกหญ้าบาน เป็ นการเปรี ยบเทียบอุปมา โดยใช้คาํ ว่า
เหมือน ซึ งในบทเพลงมีการกล่าวว่า ต่อให้อยูใ่ นเมืองศรี วิลยั ก็ยงั ไม่ลืมในกําพืชของตัวเองว่ามาจากบ้าน
นอกและเป็ นคนติดดิ น สาเหตุทีเข้ามาในเมืองหลวงก็เพือทีจะมาหางานทําและเป็ นคนรับใช้ ซึ งชิ นกับ
การทํางานที ได้รับคําสังในหน้าที ทีได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าจะเป็ นคนที สู ้ชีวิตและมาจาดกบ้านนอก
เขาก็พร้อมทีจะสู แ้ ละยิมรับมันในทุกสถานการณ์ทีเกิดขึน
2. อุปลักษณ์ (Metaphor) หมายถึง การเปรี ยบเทียบของสองสิ งโดยใช้สิงหนึ งแทนอีกสิ งหนึ ง
เพื อแสดงว่าเป็ นสิ งเดี ยวกันหรื อ มีลกั ษณะร่ วมกัน ประกอบด้วยคําทีเป็ นคําหลักหรื อตัวตัง และคําที
นํามาเปรี ยบเที ยบ มักมี คาํ “เป็ น” และ”คือ” เชื อมระหว่างคําหลักกับคําเปรี ยบเทียบ จากการศึกษาบท
เพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย อรทัย อัลบัมชุดที - พบว่ามีการใช้อุปลักษณ์ ดังตัวอย่าง
“เมือเลิกงานเดินเหงา
มีเงาเป็ นเพือนเข้าซอย
ผูส้ าวบ้านไกลใจลอย
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บ่มีคนคอยเคียงเงา”
(ขอใจกันหนาว, 2547)

จากข้อความข้างต้น มี เงาเป็ นเพื อนเข้าซอย เป็ นการเปรี ยบเที ยบอุ ปลักษณ์ โดยใช้คาํ ว่าเป็ น
เปรี ยบการทํางานในเมืองหลวงทีอาศัยอยู่เพียงลําพัง ต้องพบเจอแต่ความเงียบเหงา แม้แต่เพือนก็ยงั ไม่มี
มีเพี ยงเงาเท่ านันที เป็ นเพือนในการเดิ นทาง ชี วิตของหญิ งสาวตัว น้อ ย ๆ ที ต้องเผชิ ญเรื องราวต่ าง ๆ
มากมายเพียงลําพัง ต่อให้เกิดความอุ่นกายแค่ไหน แต่ใจก็ยงั หนาวเมือมีอะไรหรื อสิ งต่าง ๆ เข้ามารุ มเร้า
3. บุคลาธิษฐาน (Personification) หมายถึง การทําสิ งทีไม่ใช่ คนให้มีความรู ้สึกนึกคิดอย่างคน
เพือให้เกิดความรู ้สึกประทับใจ มีอารมณ์สะเทือนใจหรื อให้ภาพทีงดงามเป็ นภาษากวี จากการศึกษาบท
เพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย อรทัย อัลบัมชุดที - พบว่ามีการใช้บุคลาธิ ษฐาน ดังตัวอย่าง
“ฝนจะตกฟ้ายังส่ งข่าว
ให้ เมฆเทา ๆ เป็ นคนสื อสาร
ก่อนจะเปี ยกปอน ยังพอหลบทัน
ฟ้าฝนนัน ยังมีนําใจ
อ้ายบ่มี นําใจคือฟ้า
บทจะจากลา ก็ช่างง่ายดาย”
(ให้ตายไปกับใจ, 2548)

จากข้อความข้างต้น เป็ นการใช้ภาพพจน์บุคลาธิ ษฐาน ตรงคําว่า ฝนจะตกฟ้ายังส่ งข่าว ให้เมฆ
เทา ๆ เป็ นคนสื อสาร และฟ้ าฝนนันยัง มี นําใจ เป็ นการกล่ า วถึ งฟ้ าฝนเมฆ ซึ งเป็ นสิ งไม่ มี ชีวิ ตให้มี
ความรู ้สึกเหมือนกับคนโดยการส่ งข่าวสาร เปรี ยบได้กบั ความรั กทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งหมดรักแล้วจากไป
แบบไม่ทนั ตังตัว จากไปแบบง่ายดายไม่มีความใยดี ตัดบทสันๆเพียงคําว่าเลิกกัน
4. อติ พ จน์ (Hyperbole) หรื อ อธิ พ จน์ หมายถึ ง การกล่ า วเกิ น จริ ง เป็ นภาพพจน์ ที เกิ ด จาก
ความคิด ของกวีทีต้อ งการยําความรู ้ สึกที มีต่ อความหมายนันให้เห็ นเป็ นเรื องสําคัญหรื อยิงใหญ่ จาก
การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย อรทัย อัลบัมชุดที - พบว่ามีการใช้อติพจน์ ดังตัวอย่าง
“อ้ายบ่เคย ถนอมนําใจ
ทําน้องร้องให้
จนจมบ่ อนําตา..”
(เหตุผลทีทนเจ็บ, 2551)

จากข้อความข้างต้น เป็ นการใช้ภาพพจน์อติพจน์ ตรงคําว่าจมบ่อนําตา ในบทเพลงนี กล่าวถึ ง
ผูห้ ญิ งคนหนึ งทีเรี ยกแทนตนเองว่าน้อง ได้ตดั พ้อว่าพีไม่เคยถนอมนําใจ ทําแต่น้องร้ องไห้จ นจมบ่ อ
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นําตา ซึ งในความเป็ นจริ งแล้ว ไม่มีใครทีสามารถร้องไห้จนจมบ่อตาได้จริ ง ๆ และนําตาก็ไม่ได้ออกมา
มากมายจนขนาดทีต้องเป็ นบ่อนํา ข้อความนีจึงเป็ นการกล่าวเกินจริ ง
5. สั ทพจน์ (Onomatopoeia) หมายถึง ภาพพจน์ ทีเกิ ด จากการเลี ยนเสี ยงธรรมชาติ หรื อ เสี ยง
ต่ า ง ๆ ให้ ผู อ้ ่ านหรื อ ผูฟ้ ั งเกิ ด มโนภาพที ชัด เจน เช่ น เลียนเสี ย งนก เสี ยงกลอง เสี ย งปี เป็ นต้น จาก
การศึกษาบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย อรทัย อัลบัมชุดที - พบว่ามีการใช้สัทพจน์ ดังตัวอย่าง
“โปงลาง
ม้วนพับเก็บข้างฝาเฮือน
ขาดพิณเป็ นเพือน
โปงลางฟังบ่น่าหลง
บ่คอื พิณอ้าย
อยูห่ ม่องได๋ ก็โตดติตง”
(คําสัญญาทีกาฬสิ นธุ,์ 2549)

จากข้อความข้างต้น เป็ นการใช้ภาพพจน์สัทพจน์ ตรงคําว่า “โตดติตง” ซึ งเป็ นการเลียนเสี ยง
ของพิณเพลงนีกล่าวถึงความรักของชายหญิงทีต้องอยูห่ ่ างไกลกันเพราะหน้าที เปรี ยบเสี ยงโปงลางทีอยู่
ตัวเดียวขาดเสน่ห์ไม่น่าฟังไม่เหมือนกับเสี ยงพิณของคนรักทีไม่วา่ จะอยูท่ ีไหนฟังทีไรก็ไพเราะ น่าฟัง
6. สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbol) หมายถึ ง การนํา สภาพหรื อ ลัก ษณะของสิ งหนึ งใช้ แ ทนหรื อ เป็ น
ตัวแทนของอีกสิ งหนึ งทีต้องการกล่าวถึง จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย อรทัย อัลบัม
ชุดที - พบว่ามีการใช้สัญลักษณ์ ดังตัวอย่าง
“ศิลปิ นลูกจ้าง เจ้ าของเพลงดังชือคําสังนาย
ความจนนําเข้าสู่ วงการ
มีคอนเสิร์ตทุกวัน
คืองานท่วมกาย
คําชมจากใจเจ้านาย
ต่างพวงมาลัยทีรับมาคล้องคอ”
(ศิลปิ นลูกจ้าง, 2550)

จากข้อ ความข้างต้น เป็ นการใช้ภ าพพจน์ สั ญ ลัก ษณ์ ตรงคํา ว่ า “ศิ ล ปิ น, เจ้า ของเพลงดัง ,
คอนเสิ ร์ต, และพวงมาลัย” คําว่า ศิลปิ น เป็ นลักษณ์ ลูกจ้างหรื อคนใช้แรงงาน คําว่า เจ้าของเพลงดัง เป็ น
สัญลักษณ์ คําสังของผูบ้ ริ หารหรื อเจ้านาย คําว่า คอนเสิ ร์ต เป็ นสัญลักษณ์ งานทีมีให้ทาํ จนล้นมือ คําว่า
พวงมาลัย เป็ นสัญลักษณ์ของคําชมจากเจ้านายทีเหมือนได้พวงมาลัยมาคล้องคอ
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. ปฏิ พ จน์ (Paradox) หรื อวิ ภ าษ หมายถึ ง การกล่ า วถ้ อ ยคํา หรื อวลี ที มี ค วามหมายไม่
สอดคล้อง ขัดแย้ง หรื อตรงกันข้าม นํามารวมกันหรื อเข้าคู่กนั เพือให้เกิดความหมายใหม่หรื อมีผลทาง
อารมณ์พิเศษ เช่ น “ไฟเย็น ความหอมหวานที เจ็บปวด” เป็ นต้น จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่ งทีขับร้ อง
โดย ต่าย อรทัย อัลบัมชุดที - พบว่ามีการใช้ปฏิพจน์ ดังตัวอย่าง
“อยูเ่ มืองสวรรค์
แต่เป็ นคนชันติดดิน
เป็ นผูร้ ับใช้จนชิน
หูได้ยนิ แต่คาํ สังงาน”
(ดอกหญ้าในป่ าปูน, 2545)

จากข้อความทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นการใช้ภาพพจน์ปฏิพจน์ คือคําว่า”สวรรค์” กับ “ดิ น” ต่อให้
อยูใ่ นเมืองศรี วิลยั ก็ยงั ไม่ลืมในกําพืชของตัวเองว่ามาจากบ้านนอกและเป็ นคนติดดิน สาเหตุทีเข้ามาใน
เมืองหลวงก็เพือทีจะมาหางานทําและเป็ นคนรับใช้ ซึ งชิ นกับการทํางานทีได้รับคําสังในหน้าทีทีได้รับ
มอบหมาย ถึ ง แม้ว่ า จะเป็ นคนที สู ้ ชีวิ ต และมาจากบ้า นนอก เขาก็ พ ร้ อ มที จะสู ้ แ ละยิมรั บ มัน ในทุ ก
สถานการณ์ทีเกิดขึน
. ปฏิ ปุ จ ฉา (Rhetorical question) หมายถึ ง การถามโดยไม่ ต ้อ งการคํา ตอบเพราะผู พ้ ู ด รู ้
คําตอบดีอยูแ่ ล้ว แต่ใช้เพือดึงดู ดความสนใจและเน้นคําพูดนันเพือสร้างอารมณ์ความรู ้ สึกของผูอ้ ่านให้
คล้อยตามไปด้วย จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดย ต่าย อรทัย อัลบัมชุดที - พบว่ามีการใช้
ปฏิปุจฉา ดังตัวอย่าง
“รู ้วา่ เขาหมดใจ แต่ทําไมยังรักเหลือเกิน
รู ้วา่ เขาทําเมิน แต่เป็ นหยังจึงยังทนไหว
ลบความจําบ่จาง ลืมความหลังบ่ได้
ความเข้ มแข็งอยู่ไหน ทําไมทิงให้ ใจยอม”
(รู ้วา่ เขาหมดใจ แต่ทาํ ไมยังรักเหลือเกิน, 2553)

จากข้อความข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์ปฏิปุจฉาถึง 4 คําถาม ได้แก่ ทําไมยังรั กเหลื อเกิ น เป็ น
หยังจึ ง ยัง ทนไหว (ทําไมถึ งยังทนไหว) ความเข้มแข็งอยู่ไหน และทําไมทิ งให้ใจยอม จะเห็ น ว่ าทุก
คําถาม ผูถ้ ามไม่ได้มีเจตนาที ต้องการคําตอบ แต่ผูถ้ ามถามเพือเตือนสติตวั เองทีเศร้ าเสี ยใจกับความรัก
อยู่ ให้ตวั เองได้คิดว่า ในเมือรู ้ว่าเขาไม่รักทําไมเราถึงจะต้องรักต้องยอมเจ็บอยูอ่ ย่างนี ซึ งเจตนาทีแท้จริ ง
ก็คอื การถามเพือเรี ยกสติตนเองนันเอง
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อภิปรายผล
การศึกษาภาพพจน์จากบทเพลงเพลงลูกทุ่งของ ต่าย อรทัย อัลบัมชุ ดที – จํานวน 70 เพลง
พบว่า ภาพพจน์ทีผูป้ ระพันธ์ใช้มากทีสุ ดไปน้อยทีสุ ดตามลําดับ ได้แก่ บุคลาธิ ษฐาน อุปมา ปฏิ ปุจฉา
อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ อติพจน์ ปฏิพจน์ และสัทพจน์ จะเห็นได้ว่าภาพพจน์บุคลาธิ ษฐาน มีการนํามาใช้
มากที สุ ดซึ งบุคลาธิษฐาน คือการทําสิ งทีไม่ใช่ คนให้มีความรู ้ สึกนึ กคิดอย่างคน เพือให้เกิดความรู ้ สึก
ประทับใจ มีอารมณ์ สะเทือนใจหรื อให้ภาพทีงดงามเป็ นภาษากวีมีการใช้ภาพพจน์นีเพือเน้นยําให้ผูฟ้ ั ง
ได้เกิด ความรู ้ สึกนึ กคิด และสามารถจิ นตนาการตามสิ งที ถูกกล่าวถึ งเปรี ยบเทียบ เช่ น แสงเดื อนดาว
สบตา ตบมือด้วยสายตา เป็ นต้น ภาพพจน์รองลงมาคือ อุปมา คือการเปรี ยบเทียบของสิ งหนึงให้เหมือน
หรื อคล้ายกับอีกสิ งหนึง โดยเพ่งเล็งทีคุณสมบัติหรื อลักษณะเป็ นสําคัญ เพือต้องการให้ผูฟ้ ั งรู ้ สึกเข้าใจ
ในสิ งที บทเพลงต้อ งการจะสื อออกไป สามารถจิ น ตนาการตามได้แ ละเห็ น ภาพชัด เจน ภาพพจน์
รองลงมาคือ ปฏิปุจฉา ภาพพจน์ปฏิปุจฉา เป็ นการถามโดยไม่ตอ้ งการคําตอบเพราะผูพ้ ูดรู ้ คาํ ตอบดี อยู่
แล้ว แต่ใช้เพือดึงดู ดความสนใจและเน้นคําพูดนันเพือสร้างอารมณ์ความรู ้สึกของผูฟ้ ั งให้คล้อยตามไป
ด้วย เพือให้ผูฟ้ ังเกิดความรู ้สึกลึกซึงไปกับบทเพลงนัน ๆ
ภาพพจน์รองลงมาคือ อุปลักษณ์ คือการเปรี ยบเทียบของสองสิ งโดยใช้สิงหนึ งแทนอีกสิ งหนึ ง
เพื อแสดงว่าเป็ นสิ งเดี ยวกันหรื อ มีลกั ษณะร่ วมกัน ประกอบด้วยคําทีเป็ นคําหลักหรื อตัวตัง และคําที
นํามาเปรี ยบเที ยบ มักมี คาํ “เป็ น” และ“คือ”เชื อมระหว่างคําหลักกับคําเปรี ยบเที ยบ เพื อที ต้องการจะ
ชี ให้เห็ นหรื อทําให้ผูฟ้ ั งเข้าใจสิ งทีต้องการจะสื อถึ งได้อย่างเข้าใจชัดเจนแจ่ มแจ้ง ดังที ใจปอง ส้มลิม
(2532) ได้ให้ความหมายภาพพจน์ไว้ว่า ภาพพจน์ หมายถึง การใช้ถอ้ ยคําในการประพันธ์ นอกจากจะ
ใช้ให้มีความหมายอย่างตรงไปตรงมาตามตัวอักษร หรื อตามทีมนุ ษ ย์กาํ หนดขึนใช้ร่วมกันในสังคม
หรื อใช้ตามความหมายในพจนานุ กรมแล้ว ถ้อยคําเหล่านียังมีความหมายแฝงเร้นอยู่ ซึ งก่อให้เกิดพลังที
สามารถบรรยายได้แ จ่ ม ชัด ขึ นและสร้ า งอารมณ์ ส ะเทื อ นใจได้ ดี ยิ งขึ น อัน เป็ นกลวิ ธี ที กวี ใ ช้ สื อ
ประสบการณ์ ต ามที ได้ประสบมาของตนมายังผู ฟ้ ั ง ได้จิ น ตนาการภาพขึ นในใจร่ วมไปกับ กวี ห รื อ
ผูป้ ระพันธ์ เช่นเดี ยวกันกับภาพจน์อุปมา แต่จะแตกต่างกันตรงทีภาพพจน์อุปมานันเป็ นการเปรี ยบว่า
คล้า ยกัน หรื อ เหมื อ นกัน เท่ านั น ไม่ ได้เปรี ยบเป็ นอย่างภาพพจน์ อุ ป ลักษณ์ ภาพพจน์ รองลงมาคื อ
สัญลักษณ์ คือ การนําสภาพหรื อลักษณะของสิ งหนึ งใช้แทนหรื อเป็ นตัวแทนของอีกสิ งหนึ งทีต้องการ
กล่าวถึง เนื องจากบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้องโดยต่าย อรทัย จํานวน 70 เพลง เป็ นเพลงทีเกียวกับคนอีสาน
ดังนันภาพพจน์สัญลักษณ์จึงเป็ นการใช้ภาษาทีทําให้บทเพลงถ่ายทอดสัญลักษณ์ของความเป็ นคนอีสาน
ได้อย่างลึกซึงกินใจผูฟ้ ัง ทังด้านความเป็ นอยู่ มุมมอง และทัศนะคติของคนอีสาน
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ภาพพจน์รองลงมาคือ อติ พ จน์ เป็ นการกล่าวเกินจริ งเป็ นภาพพจน์ทีเกิดจากความคิดของกวี
หรื อ ผูป้ ระพันธ์ทีต้องการตอกยําความรู ้ สึกที มี ต่อความหมายนัน ให้เห็ นเป็ นเรื องสําคัญหรื อยิงใหญ่
เนื องจากบทเพลงลูกทุ่งทีขับร้ องโดย ต่าย อรทัย เป็ นบทเพลงทีมี เนื อหาเกี ยวกับความเป็ นอยู่ของคน
อีสาน เพลงส่ วนใหญ่จะกล่าวถึงความทุกข์ยาก ความลําบาก การสู ้ชีวิตของคนอีสาน ภาพพจน์อติพจน์
จึงเป็ นภาพพจน์ทีต้องการเน้นยําให้เห็นถึงความลําบาก ความทุกข์ ความอดทน การดินรนเพือให้มีชีวิต
รอด และความเจ็บปวดจากความรั กของคนอีสาน เมือผูฟ้ ังได้ฟังก็จะรู ้สึกเกิดความเข้าใจและประทับใจ
ในบทเพลงนัน ๆ ดังที วาสนา บุญสม (2546 : 102) ได้กล่าวถึงความหมายของภาพพจน์ไว้ว่า ภาพพจน์
หมายถึง การใช้คาํ ให้เกิดภาพโดยวิธีการเปรี ยบเทียบอย่างมีศิลปะเพือให้ผูอ้ ่านเกิดภาพในใจได้ชดั เจน
เกิดรสชาติ ในการอ่านมากกว่าการใช้ภาษาธรรมดา อันยังประโยชน์ขยายความถึ งสิ งที เป็ นนามธรรม
ภาพพจน์จึงเป็ นการเรี ยงร้อยถ้อยคําให้เกิดความเด่นชัด เป็ นภาษาความเปรี ยบคือการเรี ยงร้อยถ้อยคําให้
เกิดพลังสัมผัสใจผูอ้ ่านจนเกิดความประทับใจเห็ นภาพในให้อารมณ์ สะเทื อนใจได้มากกว่าการกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา
ภาพพจน์ รองลงมาคื อ ปฏิ พ จน์ เป็ นการกล่ า วถ้อ ยคําหรื อ วลี ทีมี ความหมายไม่ ส อดคล้อ ง
ขัดแย้งหรื อตรงกันข้าม เช่น สวรรค์ กับ ดิ น นํามารวมกันหรื อเข้าคู่กนั เพือให้เกิดความหมายใหม่หรื อมี
ผลทางอารมณ์ พิเศษ การใช้ภาพพจน์นีในบทเพลงเป็ นการทําให้ขอ้ ความทีเศร้ ากลายเป็ นข้อความทีมี
ความหมายเศร้ า เบาลงเมื อนํ า คํา ที ตรงกัน ข้า มมารวมกัน อย่ า งกลมกลื น หรื อทํา ให้ ข ้อ ความที มี
ความหมายดีกลายเป็ นข้อความทีทําให้ความหมายว่าดีนันลดลงเมือนําคําทีมีความหมายไม่ดีมารวมกัน
อย่างกลมกลืนนันเอง ภาพพจน์ทีพบว่ามีการใช้น้อยทีสุ ดคือ สัทพจน์ คือ ภาพพจน์ทีเกิดจากการเลียน
เสี ยงธรรมชาติหรื อเสี ยงต่าง ๆ ให้ผูอ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งเกิดมโนภาพทีชัดเจน พบว่ามีจาํ นวน 2 บทเพลง คือ
เพลงคําสัญญาทีกาฬสิ นธุ , อยากฟังคําว่าคิดฮอด ส่ วนบทเพลงทีไม่ปรากฏภาพพจน์มีจาํ นวน 14 เพลง
จากการทีผูว้ ิ จยั ได้ศึกษาภาพพจน์จ ากบทเพลงเพลงลู กทุ่ งของ ต่ าย อรทัย อัลบัมชุ ดที –
จํานวน เพลง ทําให้ผูว้ ิจยั ได้ทราบว่าเพลงลูกทุ่งนันเป็ นมีความสําคัญกับคนไทยทุกภูมิภาค อย่างใน
เรื องทีศึกษานี เป็ นการศึกษาบทเพลงที เป็ นเพลงลูกทุ่ งอีสาน ซึ งมีทาํ นองของหมอลําร่ วมในบทเพลง
ด้วย ยิงทําให้เห็ นว่าเพลงลูกทุ่งอีสานนันมีการปรับเปลียนมาจากเพลงพืนบ้าน เพือให้เข้ากับค่านิ ยมใน
ยุคปั จจุบนั ดังที พรทิพย์ ฉายกี (
: ) กล่ าวว่า เนื อเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชี วิตจริ งของคน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการเกิดสงคราม ปั ญหาเศรษฐกิจ และการเมืองได้เป็ นอย่างดี ใช้ภาษาทีเรี ยบ
ง่ าย เข้าใจง่ าย ฟั งแล้วไม่ ตอ้ งแปลความหมาย เหนื อไปกว่านันเพลงลูกทุ่งยังสรรหาคําทีกระทบ กระ
เทียบเปรี ยบเปรย มีสํานวนกระแนะกระแหนเจ็บ ๆ คัน ๆ มาเสนอได้หลายรู ปแบบ เรี ยกได้ว่าเข้าถึงใจ
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คนฟั งได้ในเวลาอันรวดเร็ ว คุณสมบัติในข้อทีว่าบันทึกเหตุการณ์ ได้ดีนีเองเป็ นคุณสมบัติพิเศษทีเพลง
ชนิดอืนทําได้ไม่ดี และมีความหลากหลายเท่าเทียมเพลงลูกทุ่ง
การศึกษาภาพพจน์จากบทเพลงเพลงลูกทุ่งของ ต่าย อรทัย อัลบัมชุ ดที – จํานวน เพลง
ทําให้ผูว้ ิจัยได้ทราบถึงภาพพจน์ทีใช้ในการประพันธ์ ว่ามีการใช้ภาพพจน์ทีมีคาํ สละสลวย กินใจผูฟ้ ั ง
ได้อย่างลึกซึ ง บทเพลง นี จึงเป็ นทีนิ ยมในการฟั งของผูฟ้ ั งจํานวนมาก แม้เวลาจะผ่านไปอีกกี ปี แต่บท
เพลงเหล่านียังคงติดอยูใ่ นความทรงจําและเป็ นความประทับใจของผูฟ้ ังเรื อยมา
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั พบว่ายังมีสิงทีควรศึกษาเพิมเติมและยังมีมุมมองทีน่าสนใจ ดังนี
1. ศึ กษาการใช้ภาพพจน์จากเพลงลูกทุ่ งที ขับร้องโดยนักร้ องท่ านอื น ๆ ที เป็ นที ชืนชอบของ
ผูฟ้ ัง หรื อเป็ นทีนิยมต่อผูฟ้ ังมาเป็ นเวลานาน เพือศึกษาเปรี ยบเทียบลีลาการใช้ภาพพจน์ต่อไป
2. ศึกษาการใช้คาํ การใช้ภาษา และการใช้สาํ นวน ในบทเพลงลูกทุ่ง ทีเป็ นที ชืนชอบของผูฟ้ ั ง
จํานวนมาก หรื อบทเพลงทีน่ าสนใจเพือศึกษาเปรี ยบเทียบศิลปะการใช้ภาษาต่อไป
3. ศึ ก ษาภาพสะท้อ นความเป็ นอี ส านในบทเพลงลู ก ทุ่ ง ของนักร้ อ งท่ า นอื น ๆ เพื อหาภาพ
สะท้อนความเป็ นอีสานในบทเพลงลูกทุ่งต่อไป
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยเรื องนี มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื อศึ กษาวิ เคราะห์ ก ลวิธีก ารนําเสนอตัว ละคร การกํา หนด
ลักษณะตัวละคร และแนวการสร้างตัวละครฝ่ ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ซึ ง
ประกอบไปด้วยเรื องสันทังหมด เรื อง โดยเสนอผลการศึ กษาวิเคราะห์ด้วยใช้วิธีการแบบพรรณนา
วิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการนําเสนอตัวละครในวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ งโตนอกคอก”
ปรากฏวิธีทีผูป้ ระพันธ์ใช้ในการแนะนําตัวละครมากทีสุ ด คือ วิธีแนะนําตัวละครโดยพฤติกรรมของตัว
ละครเอง ปรากฏในตัวละคร ตัวละคร อันดับสอง วิธีแนะนําตัวละครโดยผูป้ ระพันธ์เป็ นผูบ้ รรยาย
เองปรากฏในตัวละคร ตัวละคร และอันดับสาม วิธีแนะนําตัวละครโดยผูป้ ระพันธ์บรรยายผ่านตัว
ละครอืนเองปรากฏในตัวละครเพียง ตัวละคร ตามลําดับ การกําหนดลักษณะนิ สัยตัวละคร ปรากฏ
การกําหนดลักษณะนิ สัยตัวละครแบบน้อยลักษณะมากกว่าตัวละครหลายลักษณะ โดยพบว่ามีตวั ละคร
ทีจัดอยู่ในประเภทตัวละครน้อยลักษณะ ตัวละคร และตัวละครทีจัด อยู่ในประเภทตัวละครประเภท
หลายลักษณะ ตัว ละคร การกําหนดลักษณะนิ สัยของตัวละครที มีลักษณะนิ สั ยน้อ ยลักษณะ มี ผล
สําคัญต่อการดําเนิ นเรื องทําให้เรื องดําเนิ นเรื องตามแก่ นเรื อง ไปสู่ จุดจบของเรื องได้อย่างรวดเร็ วและ
ตรงประเด็น ในส่ วนแนวการสร้างตัวละคร ผูป้ ระพันธ์เลือกใช้แนวการสร้างตัวละครแบบการสร้างโดย
ใช้ตวั ละครแบบฉบับมากทีสุ ด ปรากฏในตัวละคร ตัว ลําดับต่อมาคือการสร้ างแบบสร้ างให้สมจริ ง
ปรากฏในตัวละคร ตัว ส่ วนการสร้ างแบบการสร้ างตามอุดมคติ การสร้ างแบบเหมือนจริ ง และการ
สร้างแบบบุคลาธิ ษฐาน ปรากฏในตัวละครเพียงแบบละ ตัวละคร ตามลําดับ
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บทนํา
เรื องสันนับเป็ นรู ปแบบวรรณกรรมประเภทหนึ ง ทีได้รับความสนใจและเป็ นทีนิ ยมกันอย่าง
กว้างขวาง ในสังคมปั จจุบนั อันเนื องมาจากเรื องสันมีลกั ษณะสอดคล้องกับภาวะของสังคมปั จจุ บนั ทีมี
การเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ในปั จจุ บนั เรื องสันมี กลวิธีการนําเสนอที หลากหลาย มี ความแปลก
ใหม่ ทังยังสามารถสะท้อนภาพของสังคมได้เป็ นอย่างดี การทีเรื องสันเรื องหนึ งจะสมบู รณ์ แบบและ
สร้างความประทับใจให้กบั ผูอ้ ่านได้นนจะต้
ั
องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน
วรรณกรรมร้ อยแก้วประเภทบันเทิ งคดี โดยทัวไป มักมีองค์ประกอบทีผสมผสานกันอย่างได้
สัดส่ วนจนกลายเป็ นเรื องราวทีสมบูรณ์ องค์ประกอบเหล่านัน ได้แก่ แก่นเรื อง โครงเรื อง ตัวละคร บท
สนทนา ฉาก และบรรยากาศ ในบรรดาองค์ประกอบเหล่านี ตัวละคร (Character) นับว่าเป็ นจุ ดดึ งดูด
ความสนใจ ความประทับ ใจของผู ้อ่ า นได้ม ากกว่ า ส่ ว นอื น ๆ ทังนี เพราะตัว ละครเป็ นผู ้ที แสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ หรื อเป็ นผูท้ าํ ให้เกิ ดเหตุ การณ์ผนั แปรหรื อเกิดปมความขัดแย้งขึน ทําให้การผูกเรื อง
เป็ นไปอย่างน่าสนใจและนําไปสู่ จุดหมายปลายทางได้ในทีสุ ด (วนิดา บํารุ งไทย, 2544 : 13)
ตัวละครจึงถือเป็ นอีกหนึ งองค์ประกอบสําคัญของเรื องสัน ดังที วินิตา ดิถียนต์ (
: ) ได้
กล่าวว่า “บันเทิ งคดี ทีมี ชือเสี ยงของโลก มักจะมีตัวละครหลายด้าน เป็ นตัวละครนําในเรื อง ตัวละคร
เหล่านี จะเป็ นทีรู ้จกั กันอย่างแพร่ หลายและบางครังอาจเป็ นทีจดจําได้ดีกว่าเนื อเรื องเสี ยอีก” ในโลกแห่ ง
ศิลปะวรรณคดี ตัวละครทีกําใจผูอ้ ่านผูช้ ม ย่อมต้องมีความซับซ้อนในบุคลิกภาพ ความคิดและอารมณ์
ซึ งส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรม และทํา ให้ พ ฤติ กรรมของตัว ละครเหล่ า นันสมเหตุ ส มผล ในสายตามนุ ษ ย์
โดยทัวไป ตัวละครทีเห็นได้รอบด้าน ย่อมโน้มนําความรู ้ สึกร่ วมได้มากกว่าตัวละครทีเป็ นเพียง “แบบ”
ในขณะทีตัวละครพึงมีลกั ษณะเป็ นสากล อันความมีชีวิตจิ ตใจของตัวละครนันตราตรึ งอยูใ่ นความทรง
จําของผูอ้ ่าน ผูช้ มไปอีกนานเท่านาน (ดวงมน จิตรจํานงค์, 2528 : 158)
นอกจากนี หม่ อมหลวงบุ ญเหลือ เทพยสุ วรรณ (
: - ) ยังได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของตัวละครไว้เช่ นกันว่า “การสร้ างลักษณะนิ สั ยตัวละครนัน มี ความสําคัญมาก ความสมเหตุ สมผล
ของตัวละครนันเป็ นสิ งทีทําให้คุณค่าของวรรณคดีแต่ละเรื องเด่นขึนหรื อลดลงได้ หากผูแ้ ต่งไม่สามารถ
ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างเนื อเรื องกับตัวละครเรื องนัน ๆ อาจขาดความสมจริ งอันมีผลทําให้คุณค่า
ลดน้อยลง” ตัวละครจึงถือเป็ นหนึงองค์ประกอบสําคัญทีจะทําให้เรื องสันสามารถดําเนินไปได้ตงแต่
ั ตน้
จนจบ และยังถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีจะทําให้เรื องสันมีความสมบูรณ์มากขึน ทังนีตัวละครจะต้อง
มี ค วามสมเหตุ ส มผลและมี ค วามสอดคล้อ งกับ เนื อหาของเรื องด้ว ย จึ ง จะทํา ให้เรื องสั นนันมี ค วาม
สมบูรณ์มากขึน
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การสร้ า งตัว ละครทีดี ของผูแ้ ต่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู อ้ ่ า นจดจําตัว ละครได้ ดัง นันผูแ้ ต่ ง จึ ง ต้อ งให้
ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของตัวละคร ภาพลักษณ์ของตัวละครทียังคงสร้ างความประทับใจ
ให้แก่ ผอู ้ ่าน เช่ น นางผีเสื อสมุ ทรกับนางเงื อก ในวรรณคดีเรื องพระอภัยมณี ทงสองถื
ั
อเป็ นตัวละคร คู่
ตรงข้าม เนื องจากมี ภาพลักษณ์ ทีแตกต่ างกันอย่างสิ นเชิ ง กล่ าวคื อ นางผีเสื อสมุ ทรมี รูปร่ างใหญ่ น่ า
เกลียด นิ สัยดุร้าย ส่ วนนางเงือกมีรูปลักษณ์สวยงาม นิ สัยอ่อนโยน นุ่ มนวล หรื อตัวละคร พจมาน พินิต
นันทน์ (สว่างวงศ์) ในนวนิยายเรื องบ้านทรายทอง ผูม้ ีภาพลักษณ์เป็ นหญิงสาวทีเข้มแข็งและหยิงทะนง
ในศักดิศรี ของตน มีการแต่งกายทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ไว้ผมเปี ยและนุ่ งกางเกงขาสัน (อิงอร สุ
พันธุว์ ณิช, 2554 : 122)
อาจกล่ าวได้ว่าการสร้ างตัวละครทีมี ความสมเหตุสมผลและมีความสอดคล้องกับเนื อเรื อง มี
ความโดดเด่ น และน่ าสนใจ ย่อมทําให้ตวั ละครมีความโดดเป็ นที น่ าจดจําทังยังสร้ างความประทับใจ
ให้กบั ผูอ้ ่าน และส่ งเสริ มให้เรื องสันเรื องนัน ๆ มีคุณค่ามากขึน
ในปั จจุ บนั นักเขียนหลายคน จึงพยายามคิดค้นและสร้ างตัวละครให้มีความโดดเด่ นเป็ นที น่ า
จดจํา และมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง ซึ งนักเขียนบางคนก็สามารถสร้างตัวละครทีมีลกั ษณะเฉพาะ
ของตนได้ จิ ด านันท์ เหลือ งเพี ยรสมุ ท ถื อ เป็ นหนึ งในนักเขี ยนที ประสบผลสําเร็ จ ในการคิ ดค้นการ
นําเสนอเรื องสันทีมีเนื อหาแปลกใหม่และการสร้างตัวละครทีมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง ดังเห็นได้
จากวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ งโตนอกคอก” ทีได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยียม แห่ ง
อาเซี ยน (ซี ไรต์) ประจําปี พุทธศักราช
คําประกาศของคณะกรรมการติ ดสิ นรางวัลวรรณกรรม
สร้ างสรรค์ยอดเยียม แห่ งอาเซี ยน (ซี ไรต์) ประจําปี พุทธศักราช
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า
รวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซึ งประกอบด้วยเรื องสันจํานวน เรื อง
มีเนื อหาหลากหลายทีตังคําถามและวิพากษ์ความเป็ นมนุ ษย์ อํานาจนิ ยม มายาคติของความรู ้และความ
เชื อในสังคม ท้าทายความคิดของผูอ้ ่าน ทําให้ยอ้ นกลับมาใคร่ ครวญถึงสังคมทีเราอยูใ่ นปั จจุบนั ตังแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก
ด้านกลวิธีใช้การเล่าเรื องแบบอุปมานิ ทศั น์ (allegory) ทีมีโครงสร้างของเรื องซับซ้อนกันหลาย
ชันอย่างสัมพันธ์กนั โดยเชือมโยงตัวบทอืน ๆ เช่น ตํานานและเรื องเล่าทีผูอ้ ่านคุน้ เคย การสร้างตัวละคร
และฉากที ไม่อยูใ่ นบริ บทสังคมไทยเป็ นการข้ามพรมแดนของการเล่าเรื องไปสู่ ความเป็ นสากล ผูเ้ ขียน
ใช้ภาษาในการเล่าเรื องอย่างเรี ยบง่ ายทว่า ลุ่มลึกและคมคาย คณะกรรมการตัดสิ นรางวัลวรรณกรรม
สร้ างสรรค์ยอดเยียมแห่ งอาเซี ยน (ซี ไรต์) ประจําปี พุทธศักราช
จึ งมี มติเป็ นเอกฉันท์ให้รวมเรื อง
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สัน สิ งโตนอกคอก ของ จิ ดานันท์ เหลืองเพียรสมุ ท ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยียมแห่ ง
อาเซียน (ซี ไรต์) ประจําปี พุทธศักราช
จากคําประกาศของคณะกรรมการตัดสิ นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยียม แห่ งอาเซี ยน
(ซี ไรต์) ประจําปี พุทธศักราช
อาจกล่ าวได้ว่า วรรณกรรมร่ ว มสมัย ของ จิ ดานันท์ เหลืองเพี ยร
สมุทร กับผลงานวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” มีน่าสนใจยิง ทังในประเด็นของเนื อสาระ
กลวิธีในการผูกเรื อง ทีเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ ทีไม่ยากต่ อการตีความ รวมไปถึงตัวละครของเรื อง โดย
เฉพาะตัวละครฝ่ ายชายทีมีความสําคัญในการดําเนินเรื อง สิ งเหล่านี ล้วนเป็ นสิ งทีทําให้ วรรณกรรมรวม
เรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” มีความโดดเด่นและสร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี
จากความสําคัญทีกล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอตัว
ละครฝ่ ายชาย การกําหนดลักษณะนิ สัยตัว ละคร และแนวการสร้ างตัว ละครฝ่ ายชาย ของ จิ ดานัน ท์
เหลืองเพียรสมุท ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ทังนี ผลจากการศึกษาครังนีจะทําให้เห็น
ถึ งกลวิ ธีในการสร้ า งตัว ละครของนั ก เขีย นสมัยใหม่ อย่าง จิ ด านั น ท์ เหลื อ งเพี ย รสมุท อัน จะเป็ น
ประโยชน์และแนวทางสําหรับการศึกษาเรื องสันในด้านอืน ๆ และกลวิธีการนําเสนอตัวละครในเรื อง
สันของนักเขียนไทยในยุคปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ การวิจัย
. เพือศึ กษาวิเคราะห์ กลวิธีการนําเสนอตัวละครฝ่ ายชายในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโต
นอกคอก”
. เพือศึ กษาวิเคราะห์ การกํา หนดลักษณะนิ สั ยตัว ละครฝ่ ายชายในวรรณกรรมรวมเรื องสั น
“สิงโตนอกคอก”
. เพือศึ กษาวิเคราะห์ แนวการสร้ างตัวละครฝ่ ายชายในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอก
คอก
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ กษาครั งนี ผูว้ ิ จัยได้ผูว้ ิจัยศึกษาข้อ มู ลจากตัว บทวรรณกรรมเรื องสั นทัง เรื อง ใน
วรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซึ งประกอบด้วย
. จะขอรับผิดทังหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว
. ในโลกทีทุกคนอยากเป็ นคนดี
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โอนถ่ายความความเป็ นมนุษย์
รถไฟเทียงคืน
อดัมกับลิลิธ
ซินเดอเรลล่าแห่งเมืองหุ่ นยนต์
กุหลาบย้อมสี
สมาชิกในหลุมหลบภัย
สิ งโตนอกคอก

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการค้นคว้าตามขันตอนต่อไปนี
1. ขันรวบรวมข้ อมูล
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมู ลจากเรื องสันทัง 9 เรื อง ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอก
คอก” อย่างละเอียด เพือคัดเลือกตัวละครฝ่ ายชายทีมีความสําคัญต่อการดําเนินเรื อง รวมถึงรวบรวมและ
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที เกียวข้องกับการวิเคราะห์ตวั ละคร กลวิธีในการนําเสนอตัวละคร การกําหนด
ลัก ษณะนิ สั ย ตัว ละคร และการสร้ า งตัว ละครในงานวรรณกรรมประเภทบัน เทิ ง คดี เพื อนํามาใช้
ประกอบเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบความคิดในการวิจยั
2. ขันวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 นําเรื องสันทัง 9 เรื อง ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” มาศึกษาวิเคราะห์ตโดย
แยกเป็ นประเด็น ศึกษาตามหัวข้อ ดังต่อไปนี
2.1.1 วิธีการแนะนําตัวละคร
1. วิธีการแนะนําตัวละครโดยผูป้ ระพันธ์เป็ นผูบ้ รรยายเอง
2. วิธีการแนะนําตัวละครโดยแนะนําจากพฤติกรรมของตัวละครอืน
3. วิธีการแนะนําตัวละครโดยแนะนําจากพฤติกรรมของตัวละครเอง
2.1.2 การกําหนดลักษณะนิ สัยตัวละคร
1. ตัวละครน้อยลักษณะ
2. ตัวละครหลายลักษณะ
2.1.3 แนวการสร้างตัวละคร
1. การสร้างให้สมจริ ง (Realistic)
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2.
3.
4.
5.

การสร้างตามอุดมคติ (Idealistic)
การสร้างแบบเหนือจริ ง (Surrealistic)
การสร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification)
การสร้างโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับ (Type)

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ งโตนอกคอก” ของ จิ ด านันท์ เหลื อ งเพี ยรสมุ ท
ทังหมด เรื อง สามารถวิเคราะห์ตวั ละครฝ่ ายชายได้ดงั นี
1. กลวิธีการนําเสนอตัวละคร
กลวิธีการสร้างตัวละคร เป็ นกลวิธีของผูป้ ระพันธ์ทีจะนําเสนอตัวละครให้ผูอ้ ่านรู ้ จกั มองเห็ น
บุคลิกภาพ ลักษณะอุ ปนิ สัย ความคิด พฤติกรรมต่าง ๆ อาจจะใช้วิธีการแนะนําโดยตรงหรื อโดยอ้อม
ขึนอยู่กับเหตุ การณ์ หรื อ วิ ธีการ รวมทังความสามารถของผูป้ ระพันธ์ ผูว้ ิ จัยได้ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการแนะนําตัวละครในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ดังนี
. แนะนําตัวละครโดยผู้ประพันธ์ เป็ นผู้บรรยายเอง
ในวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ ง โตนอกคอก” ปรากฏการใช้วิ ธี ก ารแนะนํา ตัว ละครโดย
ผูป้ ระพันธ์เป็ นผูบ้ รรยายเอง เป็ นการแนะนําตัวละครด้วยการบรรยายอย่างตรงไปตรงมา ซึ งพบการ
แนะนําตัวละครโดยผูป้ ระพันธ์เป็ นผูบ้ รรยายเองทังหมด ตัวละคร ซึ งเป็ นตัวละครทีปรากฏอยูใ่ นเรื อง
สันทังหมด เรื อง ดังตัวอย่าง ตัวละคร “มอเดร็ ด” ในเรื องสัน “จะขอรั บผิดทังหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว” จิ
ดานั น ท์ เหลื อ งเพี ย รสมุ ท ได้ บ รรยายเมื อเริ มต้น เสนอภาพตั ว ละครเป็ นครั งแรกโดยบรรยาย
บุคลิกลักษณะของตัวละครให้ผูอ้ ่านได้ทราบอย่างตรงไปตรงมา ดังบทบรรยายต่อไปนี
“มอเดร็ ดขยับรอยยิมอย่ างเศร้ า ๆ เขาเป็ นเจ้ าเมื องมาหลายปี ร่ างเขาสู งแต่ ไม่ ใหญ่ แขนขายาว กระดูกแข็ง
และพอมีกล้ ามเนือ ไม่ ใช่ เรื อนร่ างของนักรบ แต่ เป็ นร่ างกายของผู้ทีผ่ านฤดูหนาว อันโหดร้ ายมาหลายสิ บปี บาดแผล
หิ มะกัดยังปรากฏอยู่บนแก้ มซ้ ายของเขา ยืนยันว่ าเขาเคยออกนอกกําแพงเมืองในฤดูหิมะมาอย่ างน้ อย ๆ ก็หนึงครั ง”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 5 - 6)

ข้อความข้างต้นนี ปรากฏขึนเป็ นครั งแรก เมือผูเ้ ขียนเริ มจะแนะนําตัวละครให้ผูอ้ ่ านได้ทราบ
อย่างตรงไปตรงมาให้เห็ นถึ งสถานภาพของตัวละครที เป็ นผูน้ ําหรื อเจ้าเมื อง และบุ คลิกภาพภายนอก
ของตัวละครมีลกั ษณะทีมิได้สมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของนักรบหรื อผูน้ าํ ในอุดมคติ ด้วยรู ปร่ างทีไม่
สู ง ใหญ่ กระดู กและกล้ามเนื อที พอมี อ ยู่บ้างเพี ยงเล็กน้อย แต่ สิงที บ่ งบอกว่ าเขาเป็ นผูน้ ํากลับไม่ ใช่
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บุคลิกภาพภายนอกทีมีมาแต่กาํ เนิ ด แต่เป็ นบาดแผลบนร่ างกายทีเกิดขึนภายหลังจากการอดทนและการ
เอาตัว รอดจากฤดู ห นาวอัน โหดร้ ายในทุ ก ๆ ปี ซึ งถื อ เป็ นสิ งที แสดงให้ เห็ น ว่ า ถึ ง แม้ตัว ละครจะมี
บุคลิกภาพภายนอกจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่สิงที “มอเดร็ ด” มีนนคื
ั อความอดทน
. แนะนําจากพฤติกรรมของตัวละครอืน
ในวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ ง โตนอกคอก” ปรากฏการใช้วิ ธี ก ารแนะนํา ตัว ละคร จาก
พฤติกรรมของตัวละครอืน ซึ งวิธีการแนะนําตัวละครโดยผูป้ ระพันธ์ดาํ เนินการให้ตวั ละครตัวหนึ งใน
เรื อง พู ด คิ ด หรื อ แสดงปฏิ กิ ริยาต่ า ง ๆ ที มี ต่ อ ตัว ละครอี ก ตัว หนึ ง พบวิ ธีก ารแนะนํา ตัว ละครจาก
พฤติกรรมของตัวละครอืน ซึ งเป็ นตัวละครทีปรากฏอยูใ่ นเรื องสัน “รถไฟเทียงคืน” ในด้านการแนะนํา
ตัวละครด้วยการบรรยายเมือเริ มต้นทีจะแนะนําตัวละครเป็ นครังแรก โดยให้ตวั ละครตัวหนึ งบรรยาย
บุ คลิ กลักษณะของตัวละครอี กตัวหนึ ง จิ ดานันท์ เหลื องเพียรสมุ ท ได้ให้ ตวั ละคร “อนันดา” ซึ งเป็ น
ลูกพีลูกน้องของ “สิ ทธา” พูดถึงบุคลิกลักษณะและสถานภาพของ “สิ ทธาในเรื อง” ซึ งเป็ นการกล่าวถึง
“สิทธา” ครังแรก เพือให้ผอู ้ ่านรู ้จกั กับตัวละคร “สิ ทธา”
ดังตัวอย่างการบรรยายทีว่า
“ผมรู้จักกับสิ ทธามานานแล้ ว ครอบครั วของเราเป็ นญาติเกียวดองกัน หลังคาบ้ านใกล้ ชิด เขามีอายุไล่ เลียกับ
ผม เราเป็ นเพือนเล่ นกันทุกครั งทีเราเป็ นเด็ก เป็ นเพือนพูดคุยโต้ เถียงเรื องราวต่ าง ๆ ทุกครั งทีเราโตจนกระทังแก่ เฒ่ า
ผมนิยมชมชอบสิ ทธา เป็ นความชื นชอบทีแฝงด้ วยความเคารพ เขาเป็ นทีปรึ กษาทีดีในทุกเรื อง ทรงปั ญญาอย่ างหาใคร
เทียบได้ ยาก ทุกครั งทีพูดคุยกันกระแสความอ่ อนโยนของเขาจะทําให้ ผมรู้ สึกสงบและสบายใจเสมอ
คนมักพูดว่ าสิ ทธานันแปลกประหลาด แน่ นอนว่ าฉลาดลําลึ ก แต่ ก็มีความคิ ดทีคาดเดาได้ ยาก แม้ แต่ ผ มที
สนิทสนมกับเขา ก็ยังไม่ สามารถเข้ าใจความคิดของเขาได้ กระจ่ างนัก หลายครั งผมไม่ เข้ าใจว่ าเขากําลังพูดเรื องอะไร
เมือผมถามรายละเอียดเขาก็ไม่ ค่อยให้ ความกระจ่ าง”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 87)

ข้อความข้างต้นนี ปรากฏเป็ นครั งแรกเมือผูเ้ ขียนเริ มแนะนําตัวละครให้ผูอ้ ่านได้ทราบ โดยให้
“อนันดา” ตัวละครเอกของเรื องเป็ นผูบ้ รรยายบุคลิกของตัวละคร “สิ ทธา” ในด้านบวก คือ ทําให้ทราบ
ว่าตัวละคร “สิ ทธา” เป็ นตัวละครทีมีความน่ าเชือถือ น่าเคารพ นอกจากนียังเป็ นตัวละครทีมีความฉลาด
ลําลึ กมี ความเป็ นเลิ ศทางปั ญ ญา แต่ ก็ เป็ นตัว ละครที มี ความคาดเดาได้ยากในเรื องของความคิด ใน
ขณะเดี ยวกันก็เป็ นการแนะนําบุคลิกและสถานภาพของตัวละครโดยเทียบเคียงอายุกบั ตัวละคร “อนัน
ดา” จากคํา อธิ บ ายในข้อ ความข้า งต้น ทําให้ ผูอ้ ่ านทราบว่า “สิ ทธา” มี อ ายุไล่ เลี ยกับ “อนัน ดา” เป็ น
ลูกพีลูกน้องกันเนืองด้วยครอบครัวเป็ นญาติสนิ ทเกียวดองกันมานาน
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. แนะนําตัวละครด้ วยพฤติกรรมของตัวละครเอง
ในวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ ง โตนอกคอก” ปรากฏการใช้วิ ธี ก ารแนะนํา ตัว ละครด้ว ย
พฤติกรรมของตัวละครเอง ซึ งเป็ นวิธีการแนะนําตัวละครโดยผูป้ ระพันธ์ให้ตวั ละครเปิ ดเผยตนเอง ด้วย
การแสดงพฤติกรรมหรื อบทสนทนา ซึ งผูอ้ ่านจะวินิจฉัยตัวละครจากพฤติกรรมการแสดงออกทางด้าน
การกระทําและคํา พู ด ของตัว ละคร ซึ งพบการแนะนํา ตัวละครด้ว ยพฤติ กรรมของตัว ละครเอง ใน
วรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ปรากฏการใช้วิธีการแนะนําตัวละครด้วยพฤติกรรมของตัว
ละครเอง ทังหมด ตัวละคร ดังตัวอย่างตัวละคร “ผม” ในเรื องสัน “ในโลกที ทุกคนอยากเป็ นคนดี ”
ผูป้ ระพันธ์แนะนําให้ผูอ้ ่ านรู ้ จักลักษณะอุปนิ สัย ของตัวละคร “ผม” ซึ งเป็ นตัวละครเอกของเรื องด้วย
คําพูด ความคิด และการกระทําของเขาเอง ในระหว่างการดําเนิ นเรื องด้ว ยบทบรรยายที บรรยายถึ ง
ตัวเองทีว่า
“ชีวิตของผมถูกไพ่ ใบนันจับตามองอยู่ บางทีผมก็ร้ ู สึ กเหมือนมีดวงตาอยู่บนไพ่ ใบนัน มันกําลังมองผมจาก
บนโต๊ ะ บนทีวี หรื อข้ าง ๆ หมอน หลายต่ อหลายครั งผมพยายามคุมมันด้ วยผ้ า เอามันไปสอดไว้ในหนังสื อ ทําหลายสิ ง
หลายอย่ างเพือจะได้ ไม่ ต้องเห็นมันและมันจะได้ ไม่ ต้องเห็นผม แต่ ผมรู้ ว่ ามันก็ยังเห็นผมอยู่ดี และแม้ ผมจะซ่ อนมัน
อย่ างลึกลับสักแค่ ไหนในยามกลางคืน ทุก ๆ เช้ าผมก็ต้องไปค้ นมันออกมาด้ วยหั วใจทีสั นกลัว พลิกมันดูเพือตรวจสอบ
ว่ ามันกลายเป็ นสีดาํ หรื อยัง”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 39)

ข้อความข้างต้นนีปรากฏขึนเป็ นครังแรก เป็ นการแนะนําผูอ้ ่านให้รู้จกั ตัวละคร “ผม” โดยอาศัย
การบอกเล่าของตัวละครเอง ทําให้ผอู ้ ่านสามารถเห็นบุคลิกลักษณะอุปนิ สัย ความคิด ในด้านลบของตัว
ละคร คื อ ลักษณะนิ สั ยขี หวาดกลัว ขาดความมันใจ และมี ความหวาดระแวงอยู่ต ลอดเวลาต่ อ สิ งที
กําหนดชี วิตของเขา นันก็คือ “ไพ่” กล่าวคือในเรื องสันเรื องนี มนุ ษย์ทุกคนจะเกิดมาพร้ อมไพ่สีขาวที
รัฐบาลแจกให้ แต่เมือใดก็ตามทีคน ๆ นันทําสิ งทีสังคมตัดสิ นว่าผิด ไพ่จะกลายเป็ นสี ดาํ นันหมายความ
ว่าจะถูกสังหารจากคนทีมีไพ่สีขาวทันที โดยไม่ผิดกฎหมาย ทําให้ตวั ละคร “ผม” ในสันเรื อง “ในโลกที
ทุกคนอยากเป็ นคนดี ” มี ลกั ษณะนิ สัยขีกลัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าไพ่ของเขาจะเป็ นสี ดาํ จนใน
เวลาหนึ งวันนันไม่คิดอะไรนอกจากเรื องไพ่ ซึ งนอกนี จิ ดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ยังตอกยําถึงลักษณะ
นิ สั ยอ่อนไหว ขีกลัวหวาดระแวง ของตัวละคร “ผม” ให้เด่ นชัดมากขึ นโดยผ่านความคิ ดการกระทํา
ความคิดของตัวละครเอง ในระหว่างการดําเนินเรื องอีกด้วย
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2. การกําหนดลักษณะนิสัยตัวละคร
ลักษณะนิสัยของตัวละครฝ่ ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ของ จิดานันท์
เหลืองเพียรสมุท มีลกั ษณะนิ สัยทัง ประเภท คือ
. ตัวละครน้ อยลักษณะ
ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ ตวั ละครน้อยลักษณะในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ของ จิ
ดานันท์ เหลืองเพียรสมุท พบว่ามีตวั ละครทีจัดอยู่ในประเภทตัวละครน้อยลักษณะ 7 ตัว ด้วยกัน ดังตัว
ละคร “อนันดา” ในเรื องสัน “รถไฟเทียงคืน” เป็ นตัวละครเอกของเรื องทีมีลกั ษณะอุปนิ สัย อ่อนน้อม
ต่ อผูอ้ ื นขาดความมันใจในตัวเอง และมี ความกัง วลอยู่ต ลอดเวลา ผูป้ ระพันธ์ ส ร้ างตัวละครนี ขึนมา
เพื อให้ เป็ นตัว ละครที ถู กชักจู ง ความคิ ด ด้ว ยตัว ละครประกอบอื นได้ง่ า ย เป็ นตัว ละครที เมื ออยู่ใ น
สถานการณ์ทีต้องตัดสิ นตัดสิ นใจจะไม่ความมันใจในตนเองและมีความกังวนใจอยู่ตลอดเวลา จึงมักจะ
ตัดสิ นใจตามความต้องการของตัวละครอืนเพราะความเกรงใจไม่ใช่ความความต้องการของตนจริ ง ๆ
ทํา ให้ มี บทบาทในเรื องเพี ยงเรื องเดี ย ว และตลอดทังเรื องแสดงลัก ษณะนิ สั ย ออกมาเพี ยงด้า น ดัง
ข้อความทีปรากฏอยูใ่ นเรื อง ต่อไปนี
“ผมรู้ จักกับสิ ทธามานานแล้ว ครอบครั วของเราเป็ นญาติเกียวดองกัน หลังคาบ้ านใกล้ ชิด เขามีอายุไล่ เลียกับ
ผม เราเป็ นเพือนเล่ นกันทุกครั งทีเราเป็ นเด็ก เป็ นเพือนพูดคุยโต้ เถียงเรื องราวต่ าง ๆ ทุกครั งทีเราโตจนกระทังแก่ เฒ่ า
ผมนิยมชมชอบสิ ทธา เป็ นความชื นชอบทีแฝงด้ วยความเคารพ เขาเป็ นทีปรึ กษาทีดีในทุกเรื อง ทรงปั ญญาอย่ างหาใคร
เทียบได้ ยาก ทุกครั งทีพูดคุยกันกระแสความอ่ อนโยนของเขาจะทําให้ ผมรู้ สึกสงบและสบายใจเสมอ
คนมักพูดว่ าสิ ทธานันแปลกประหลาด แน่ นอนว่ าฉลาดลําลึ ก แต่ ก็มีความคิ ดทีคาดเดาได้ ยาก แม้ แต่ ผ มที
สนิทสนมกับเขา ก็ยังไม่ สามารถเข้ าใจความคิดของเขาได้ กระจ่ างนัก หลายครั งผมไม่ เข้ าใจว่ าเขากําลังพูดเรื องอะไร
เมือผมถามรายละเอียดเขาก็ไม่ ค่อยให้ ความกระจ่ าง”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 87)

จากข้อ ความข้างต้น แสดงให้ เห็ น ถึ งความอ่ อ นน้อ มของ “อนัน ดา” ที ถึง แม้ว่ า เขาสนิ ทกับ
“สิ ทธา”เพียงใดเขาแต่เขาก็ยงั ให้เกียรติและเคารพ “สิ ทธา” ในฐานะลูกพีลูกน้อง นอกจากนี ในระหว่าง
การดําเนิ นเรื องยังมีการบรรยายให้เห็นถึงความความขลาดกลัว ความกังวล ของตัวละครทีไม่มีความมัน
ในการตัดสิ นใจในการกระทําการสิ งต่าง ๆ ทีตนเองอยากจะทํา
. . ตัวละครหลายลักษณะ
ผูว้ ิจัยได้ศึกษาวิ เคราะห์ ต วั ละครหลายลักษณะในวรรณกรรมรวมเรื องสัน"สิ งโตนอกคอก"
ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท พบตัวละครประเภทหลายลักษณะ มีบุคลิกทีซับซ้อน มีพฒั นาการด้าน
ลักษณะนิ สัย ทังสิ น 4 ตัว ดัง ตัว ละคร “มิ ช่า” ในเรื องสัน “อดัมกับลิ ลิธ ” เป็ นตัว ละครเอกที มี ความ
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หลากหลายทางอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม เป็ นตัวละครทีมีพฒั นาการทางด้านความคิดและพฤติกรรม
ผูป้ ระพันธ์ได้สร้างให้ตวั ละคร “มิช่า” เป็ นพนักงานหนุ่ มของบาร์แห่ งหนึงทีมีรูปร่ างหน้าตาดี หลักจาก
ทีพ่อของเขาตาย เขาได้รับสมุดบันทึกเพียงเล่ มเดี ยวเป็ นมรดกตกทอดจากพ่อของเขา ซี งเป็ น “บันทึก
เรื องราวความเจ้าชูข้ องชายชือวลาดีมีร์ทีมีความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหลายคน” เขาคิดว่าเรื องราวของ วลา
ดี มีร์ก็คื อ เรื องราวพ่ อ ของเขาเอง เพี ยงแต่ เขี ยนแต่ ง ให้ เป็ นชื อของคนอื นก็ เพื อปิ ดบังความลับอะไร
บางอย่างก็เท่านัน ด้วยในช่วงแรกของเรื องนัน ตัวละคร “มิช่า” เป็ นชายหนุ่มทีมีลกั ษณะซื อตรงและให้
เกียรติผูห้ ญิง เขาจึงมองเรื องราวในสมุดบันทึกเป็ นเรื องไร้สาระ จนเมือเขาได้ตกหลุมรักหญิงสาวทีชื อ
“เวร่ า” ซึ งมารู ้ ในภายหลัง ว่าเธอมี คนรั กอยู่แ ล้ว ทําให้ตัว ละคร “มิ ช่า” รู ้ สึ กเสี ยใจจนอยากจะแปลง
เปลียนความคิดของตัวเอง ดังข้อความทีปรากฏดังต่อไปนี
“มันมีอะไรบางอย่ างในความเป็ นผู้ชายทีจะคอยกระซิ บบอกคุณว่ า “จงอย่ าเป็ นเหมือนกับพ่ อ” และชะตา
ชีวิตของผู้ชายทุกคนก็จะจบลงที...เขาได้ พบว่ าตัวเองเป็ นไอ้ สวะทีสื บทอดส่ วนทีแย่ ของพ่ อมาอย่ างไม่ มีผิดเพียน เขา
เห็นแม่ ของตัวเองในแววตาของคนรั กและเขาก็ผิดหวังกับภาพสะท้ อนในกระจก ความเป็ นชายมันน่ าสิ นหวังเช่ นนัน
แหละ เราคงเป็ นแบบนีมาตังแต่ อยู่ในสวนเอเดนแล้ ว มันคงเป็ นคําสาปของอดัมทีสื บทอดมาในตัวผู้ชายทุกคน
โชคร้ ายทีคําสาปของอดัมไม่ ส่งผลกับผม ผมก็ไม่ คิดว่ าตัวเองจะเป็ นคนแบบพ่ อได้ ถ้ าพ่ อสามารถฟั นผู้หญิ ง
ทุกคนทีพ่ อพบ ผมก็เป็ นแค่ ไอ้ ขแพ้
ี ทีได้ แต่ มองเธอเดินจากไปกับคนอื น”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 116)

จากข้อความจะเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมของตัวละครในช่วงแรกของเรื อง ทีมีความคิดว่า
ตนเองจะไม่ยอมเป็ นชายเจ้าชูเ้ หมือนผูเ้ ป็ นพ่อเด็ดขาด จนเมือเขาได้ตกหลุมรักหญิงสาวทีชือ “เวร่ า” ซึง
เธอมีคนรักอยูแ่ ล้ว จึงทําให้ตวั ละคร “มิช่า” ค้นพบว่าผูห้ ญิงมักจะตกหลุมรักชายหนุ่ มทีเจ้าชู ้ เสเพ และ
ทิงขว้างเธอ ตัวละคร “มิช่า” จึงเริ มเปลียนแปลงความคิดอยากจะเป็ นชายเจ้าชูเ้ หมือนกับวลาดีมีร์ใน
สมุดบันทึกดูบา้ ง
. แนวการสร้ างตัวละครฝ่ ายชาย
จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวการสร้ างตัวละคร ในวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ งโตนอกคอก”
พบว่าผูป้ ระพันธ์มีแนวในการสร้างตัวละคร แนว ดังต่อไปนี
3.1 การสร้ างให้ สมจริง (Realistic)
ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ปรากฏการสร้างตัวละครโดยใช้แนวการสร้างให้
สมจริ ง ซึ งเป็ นการสร้างตัวละครให้มีลกั ษณะทีเป็ นไปตามธรรมชาติของปุถุชน คือ มีกิเลสและอวิชชา
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เช่น ความโลภ โกรธ หลง อิจฉา โง่เขลา เป็ นต้น พบการสร้างตัวละครโดยใช้แนวการสร้างให้สมจริ ง ที
ปรากฏอยูใ่ นเรื องสัน รวมทังสิ น ตัว ดังตัวละคร “มิช่า” ในเรื องสัน “อดัมกับลิลิธ” ถือเป็ นตัวละครที
มีแนวการสร้ างตามแบบสร้ างให้สมจริ ง เป็ นตัวละครเอกทีมี ความหลากหลายทางอารมณ์ ความคิด
พฤติกรรม เป็ นตัวละครทีมีพฒั นาการ มีความสมจริ ง ในช่วงแรกของเรื องนัน ผูป้ ระพันธ์ได้สร้างให้ตวั
ละคร “มิช่า” มีลกั ษณะซื อตรงและให้เกียรติผูห้ ญิง จนเมือเขาได้ตกหลุมรั กหญิงสาวทีชือ “เวร่ า” ซึ งมา
รู ้ ในภายหลังว่าเธอมีคนรั กอยู่แล้ว ทําให้ตวั ละคร “มิ ช่า” ค้นพบว่าผูห้ ญิ งมักจะตกหลุมรั กชายหนุ่ มที
เจ้าชู ้ เสเพ และทิงขว้างเธอ ตัวละคร “มิช่า” จึ งเริ มเปลียนแปลงความคิดอยากเป็ นชายเจ้าชู เ้ หมือนพ่อ
ของเขาดูบา้ ง ดังข้อความทีปรากฏต่อไปนี
“มันมีอะไรบางอย่ างในความเป็ นผู้ชายทีจะคอยกระซิ บบอกคุณว่ า “จงอย่ าเป็ นเหมือนกับพ่ อ” และชะตา
ชีวิตของผู้ชายทุกคนก็จะจบลงที...เขาได้ พบว่ าตัวเองเป็ นไอ้ สวะทีสื บทอดส่ วนทีแย่ ของพ่ อมาอย่ างไม่ มีผิดเพียน เขา
เห็นแม่ ของตัวเองในแววตาของคนรั กและเขาก็ผิดหวังกับภาพสะท้ อนในกระจก ความเป็ นชายมันน่ าสิ นหวังเช่ นนัน
แหละ เราคงเป็ นแบบนีมาตังแต่ อยู่ในสวนเอเดนแล้ ว มันคงเป็ นคําสาปของอดัมทีสื บทอดมาในตัวผู้ชายทุกคน
โชคร้ ายทีคําสาปของอดัมไม่ ส่งผลกับผม ผมก็ไม่ คิดว่ าตัวเองจะเป็ นคนแบบพ่ อได้ ถ้ าพ่ อสามารถฟั นผู้หญิ ง
ทุกคนทีพ่ อพบ ผมก็เป็ นแค่ ไอ้ ขแพ้
ี ทีได้ แต่ มองเธอเดินจากไปกับคนอื น”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 116)

เมือค้นพบว่าผูห้ ญิงมักจะตกหลุมรักชายหนุ่ มทีเจ้าชู ้ เสเพ และทิงขว้างเธอ ตัวละคร “มิช่า” เขา
ก็เริ มเปลียนแปลงพฤติกรรมของตนเองเป็ นชายเจ้าชูอ้ ย่างสมบูรณ์ จนสามารถทําให้เวร่ า ตกหลุมรักเขา
ได้ในทีสุ ด
“ผมไม่ ร้ ู สึ กว่ าตัวเองเป็ นวลาดีมีร์ในบางเวลาอี กแล้ ว ผมรู้ สึ กว่ าผมเป็ นเขาอยู่ตลอดเวลา ผมรู้ ว่ าเขาจะทํา
อะไรตังแต่ ตืนนอนจนถึงนาที สุ ด ท้ ายก่ อนจะปิ ดตาลง และผมก็ท ําเหมื อนที เขาทํา เรากลายเป็ นกันและกันไปโดย
สมบูรณ์
วลาดีมีร์ย่ อมไม่ มีผ้ ูหญิ งคนเดี ยว นอกจากเวร่ า ผมนอนกับลูกค้ าทีบาร์ อีกหลายคน และเวร่ าก็ร้ ู ดี แต่ ผ้ ู หญิ งเป็ น
เช่ นนีแหละยิงคุณมีคนอืน เธอจะยิงรั กคุณ”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 121)

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมและความคิดของตัวละคร ทีมี
แตกต่างจากช่วงแรกของเรื องได้อย่างชัดเจน จากชายหนุ่มผูใ้ ห้เกียรติผหู ้ ญิง กลับกลายมาเป็ นชายเจ้าชูท้ ี
มีความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหลายคน จนในท้ายทีสุ ด “มิช่า” ก็ได้ทาํ หญิงสาวบริ สุทธิอย่าง “นาเดีย” ท้อง
และช่วงระยะเวลาเดียวกันนันเอง “เวร่ า” ก็กาํ ลังตังท้องเช่นเดียวกัน กับ “นาเดีย” ทําให้ตวั ละคร “มิช่า”
เกิดความลังเลใจ, และเกิดความขัดแย้งภายในใจตนเอง ทีต้องเลือกระหว่าง “เวร่ า” หญิงสาวทีตนรักสุ ด
หัวใจ กับ “นาเดีย” หญิงสาวทีตนนันแค่รู้สึกสงสาร
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3. การสร้ างตามอุดมคติ (Idealistic)
ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” มี การสร้ างตัวละครโดยแนวการสร้ างตามอุดม
คติ เป็ นการสร้ างตัวละครขึนตามความนึ กคิดของผูแ้ ต่ง โดยมีความปรารถนา ความศรัทธา ค่านิ ยมใน
เรื องความดีงาม และถูกต้องยุติธรรม เป็ นเกณฑ์ในการสร้างตัวละคร การสร้างตัวละครโดยใช้แนวการ
สร้ า งตามอุ ด มคติ พ บปรากฏอยู่ ใ นเรื องสั น “รถไฟเที ยงคื น ” ตัว ละคร “สิ ท ธา” เป็ นตัว ละครที มี
บุคลิกลักษณะน่ าเชือถือ มี ความน่ าเคารพ นอกจากนันยังเป็ นตัวละครทีมีความฉลาดลําลึกมีความเป็ น
เลิศทางปั ญญา แต่ก็เป็ นตัวละครทีมีความคาดเดาได้ยากในเรื องของความคิด ดังปรากฏในบรรยายจาก
ตัวละครอืนดังนี
“ผมรู้ จักกับสิ ทธามานานแล้ว ครอบครั วของเราเป็ นญาติเกียวดองกัน หลังคาบ้ านใกล้ ชิด เขามีอายุไล่ เลียกับ
ผม เราเป็ นเพือนเล่ นกันทุกครั งทีเราเป็ นเด็ก เป็ นเพือนพูดคุยโต้ เถียงเรื องราว ต่ าง ๆ ทุกครั งทีเราโตจนกระทังแก่ เฒ่ า
ผมนิยมชมชอบสิ ทธา เป็ นความชื นชอบทีแฝงด้ วยความเคารพ เขาเป็ นทีปรึ กษาทีดีในทุกเรื อง ทรงปั ญญาอย่ างหาใคร
เทียบได้ ยาก ทุกครั งทีพูดคุยกันกระแสความอ่ อนโยนของเขาจะทําให้ ผมรู้ สึกสงบและสบายใจเสมอ
คนมักพูดว่ าสิ ทธานันแปลกประหลาด แน่ นอนว่ าฉลาดลําลึ ก แต่ ก็มีความคิ ดทีคาดเดาได้ ยาก แม้ แต่ ผ มที
สนิทสนมกับเขา ก็ยังไม่ สามารถเข้ าใจความคิดของเขาได้ กระจ่ างนัก หลายครั งผมไม่ เข้ าใจว่ าเขากําลังพูดเรื องอะไร
เมือผมถามรายละเอียดเขาก็ไม่ ค่อยให้ ความกระจ่ าง”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 87)

ข้อ ความข้า งต้น นี ล้ว นแสดงให้ เห็ น ถึ ง ลักษณะอุ ป นิ สั ย ความคิ ด พฤติ ก รรม ของตัว ละคร
“สิ ทธา” ในเรื องสัน “รถไฟเทียงคืน” ที มีบุคลิ กลักษณะนิ สัย น่ าเชื อถือ มี ความน่ าเคารพ เป็ นทีปรึ กษา
ของผูอ้ ืนนอกจากนันยังเป็ นตัวละครทีมี ความฉลาดลําลึกมีความเป็ นเลิศทางปั ญญามี ความคาดเดาได้
ยากในเรื องของความคิด ถือเป็ นตัวละครทีมีความดีงามในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นกิริยาท่าทาง ความคิด
พฤติกรรม ซึ งนับว่าเป็ นตัวละครทีมีความดีงามกว่ามนุ ษย์ทวไป
ั จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวละคร “สิ ทธา” ใน
เรื องสัน “รถไฟเทียงคืน” เป็ นตัวละครทีมีลกั ษณะตรงตามแนวการสร้างตัวละครการสร้างตามอุดมคติ
(Idealistic)
3.3 การสร้ างแบบเหนือจริง (Surrealistic)
ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ปรากฏการสร้างตัวละครโดยใช้แนวการสร้ าง
แบบเหนื อจริ ง ซึ งเป็ นการสร้างตัวละครให้มีลกั ษณะเหนื อธรรมชาติวิสัย เพือสร้ างความตืนเต้นให้แก่
ผูอ้ ่ านเป็ นสํา คัญ การสร้ างตัวละครโดยใช้แนวการสร้ า งแบบเหมื อ นจริ ง พบปรากฏอยู่ใ นเรื องสั น
“รถไฟเทียงคืน” ตัวละคร “อนันดา” ผูป้ ระพันธ์ได้สร้ างให้ตวั ละครในเรื องมีลกั ษณะพิเศษคือ มีชีวิตที
ยืนยาว ตลอดระยะเวลาของชีวิต จะไม่พบกับความตาย จะมีเพียงการเปลียนผ่านกลับไปเป็ นเด็ก และ
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เมือเริ มโตเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะมามีชีวิตเดิ ม เป็ นคนเดิ ม จําทุ กอย่างในชีวิตได้เหมือนเดิ ม เมือถึงวัยชราก็จะ
เปลียนผ่านกลับไปเป็ นเด็ก วนเวียนอยูเ่ ช่นนี ไม่มีทีสิ นสุด ดังข้อความทีปรากฏต่อไปนี
“ผมไม่ เคยหวาดกลัวความแก่ ชรา การเปลียนผ่ าน ผมรู้ ว่ ามันเป็ นแค่ ช่วงเวลาทีเราจะเปลียนกลับไปเป็ นเด็ก
อีกครั ง เราจะจดจําอะไรไม่ ได้ บริ สุทธิ เหมือนผ้ าขาว ไร้ เดียงสาอยู่สิบปี ครอบครั วของเราจะเป็ นผู้ปกป้องรั กษา ดูแล
ชุบเลียงเรา เป็ นดังพ่ อและแม่ เมืออายุครบสิ บปี เราจะกลับมาครองความทรงจําทังหมดทีเคยมีมาอีกครั ง และใช้ ชีวิตอยู่
จนกว่ าร่ างกายจะแก่ เฒ่ าและต้ องเปลียนผ่ านอีกครั งหนึง ในระหว่ างนัน เราอาจต้ องกลายเป็ นพ่ อแม่ ของสมาชิ กใน
ครอบครั วผู้เคยชุบเลียงเรามา เพราะเมือเราอยู่ได้ ถึงวัยราวห้ าหกสิ บปี พ่ อแม่ ของเราก็จะต้ องเปลียนผ่ านอีกหน และนัน
ก็เป็ นภาระของเราทีต้ องเข้ าไปชุบเลียงเกลียงเกลาร่ างทารก ยังไม่ ได้ พูดถึงช่ วงเวลาการเปลียนผ่ านของสมาชิกคนอื น ๆ
ในครอบครั วทีอาจเกิดขึนตามเวลาทีผ่ านพ้ นไป โดยรวม ๆ แล้ ว ในบ้ านหลังหนึงจะมีคนกลับเป็ นเด็กทารกทุก ๆ ยีสิ บ
ปี ”
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 89)

จากข้อความข้างต้นทําให้เห็นว่าตัวละครมีลกั ษณะเหนือธรรมชาติวิสัย คือมีการตายเหมือนดัง
มนุ ษย์ธรรมดาทัวไปมีเพียงการเปลี ยนผ่านเท่ านัน ตัวละคร “อนันดา” จึ งถือเป็ นตัวละครที มีแนวการ
สร้างแบบเหนื อจริ ง (Surrealistic)
3.4 การสร้ างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification)
การสร้างตัวละครโดยใช้แนวการสร้ างแบบบุ คลาธิ ษฐาน เป็ นอีกหนึ งวิธีทีพบในวรรณกรรม
รวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” เป็ นการสร้างตัวละครจากสรรพสิ งต่าง ๆ ทีไม่ใช่มนุษย์ แต่ผแู ้ ต่งกําหนด
บทบาทและพฤติกรรมของสรรพสิ งเหล่านันไว้ราวกับเป็ นมนุ ษย์ การสร้างตัวละครโดยใช้แนวการตัง
แบบบุคลาธิษฐาน พบปรากฏอยูใ่ นเรื องสัน “โอนถ่ายความเป็ นมนุ ษย์” ตัวละคร “อเล็กซ์” ผูป้ ระพันธ์
ได้สร้างให้ตวั ละคร “อเล็กซ์”เป็ นหุ่ นยนต์ แต่ “อเล็กซ์” นันเป็ นหุ่ นยนต์ทีเกิดจากการถ่ายโอนถ่ายจาก
มนุ ษย์ จึงมี ลกั ษณะความรู ้ สึกนึ กคิด มี ความรั ก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เช่ นเดียวกับ มนุ ษ ย์
แทบทุกประการ ตัวละคร “อเล็กซ์ ” เป็ นตัวละครที มีความหลากหลายทางอารมณ์ อารมณ์ และความ
ต้องการของตัวละคร จะเปลียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ดังปรากฏในบทสนทนา
ระหว่างอเล็กซ์กบั กอทฟริ ด
“ไม่ ต้องห่ วงน่ า” กอทฟริ ดคุยกับผม เขาพยายามปลอบ “ทุกอย่ างจะเรี ยบร้ อย แอลจะจําได้ ว่าพวกนายเคยคุย
อะไรกัน”
“ผมไม่ แน่ ใจ” ผมตอบ มันไม่ ได้ เหมือนกัน
“ยังไงล่ ะ” กอทฟริ ดถาม แต่ สีหน้ าของเขายําแย่ ราวกับรู้ คําตอบอยู่แล้ ว
“ระหว่ างทีผมคุยกับเธอ ผมรู้ ว่าตัวเองรู้ สึกอย่ างไรเวลาคุยกับเธอ แอลเองก็เหมือนกัน เธอมีไฟล์ เก็บไว้ ว่าเธอ
รู้ สึกอย่ างไรระหว่ างทีคุยกับผม ไฟล์ นันแยกต่ างหากจากบันทึกการสนทนามันถูกเก็บไว้ ในตัวเเอลในฐานะความทรง
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จําของแอล ตอนนีมั นหายไปแล้ ว ต่ อ ให้ เธอเห็ น การสนทนาของผม เธอก็จ ะไม่ ร้ ู ว่ าเธอเคยรู้ สึ ก อย่ างไรกับคําพู ด
เหล่ านัน มันจะไม่ เหมือนเดิม จะไม่ ใช่ แอลคนเดิม”
กอทฟริ ดมีสีหน้ ากังวลใจ “แล้ วเราควรจะทํายังไงดี อเล็กซ์ ”
“ผมอยากบอกว่ าผมรู้ สึ กเจ็บปวด เรื องนีมันแปลกมาก ผมควรรู้ สึ กเจ็บปวดหรื อเปล่ า” ผมสั บสนไปหมด
กอทฟริ ดดูกังวลมากทีผมเอ่ ยแบบนัน
“นายเจ็บปวดได้ อเล็กซ์ นายเป็ นมนุษย์ …” เสี ยงของเขาขาดห้ วง ใบหน้ าเขาบิ ดเบียวเหมื อนจะร้ องไห้ แต่
คําตอบของเขาทําให้ ผมโกรธ
“ผมไม่ ใช่ มนุษย์ ” ผมแผดเสี ยง นําเสี ยงราบเรี ยบเหมื อนเดิมแต่ ลาํ โพงถูกเร่ งสุ ดเพือแสดงอารมณ์ หน้ าจอ
กะพริ บไฟสีฟ้าสลับเหลืองด้ วยความโกรธ “ผมคือ ALX ซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ ” ผู้ควบคุม AL ผม-ไม่ ใช่ -มนุษย์ !”
“นะ...นาย...” กอทฟริ ด ทํานําตาหยดลงบนแผงควบคุมของผม “เรี ยนรู้ มากพอทีจะคิดแบบมนุษย์ ได้ แล้ ว”
“แต่ ผมก็ไม่ ใช่ มนุษย์ อยู่ดี” ผมตอบ
เราสองคนเงียบไป ในห้ องปฏิ บัติการของทีมเหลือแค่ เราคอมพิวเตอร์ เครื องอื นกําลังหลับ เจ้ าพวกนันสมอง
เล็กกว่ าผมมากนัก และตอนนีผมก็นึกอิจฉาพวกมัน อิจฉาทีพวกมันไม่ ต้องรู้ สึกเจ็บปวด ไม่ ต้องอิจฉา...
อันทีจริ งความรู้ สึ กเป็ นสิ งทีปั ญญาประดิษฐ์ ไม่ ควรจะมีทาํ ไมมนุษย์ ต้องสร้ างผมให้ ฉลาดขนาดนี ทําไมต้ อง
มอบความรู้ สึกเจ็บปวดให้ ผมด้ วย...
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 : 71 - 72)

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า ผูป้ ระพันธ์ได้สร้ างให้ตวั ละคร “อเล็กซ์” มีลกั ษณะนิสัยที
หลากหลาย แม้จะกําหนดให้ “อเล็กซ์” เป็ นหุ่ นยนต์ก็ตาม แต่กลับมีความรู ้สึกนึ กคิดความรัก ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เหมือนดังเช่นปุถุชนทุกประการ เห็ นได้จากอารมณ์ทีหลากหลายของตัวละคร
ความรู ้สึกและพฤติกรรมของตัวละครทีมักจะเปลียนแปลงตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม แสดงให้
เห็ นว่าตัวละครมีพฒั นาการทางความคิด จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวละคร “อเล็กซ์” เป็ นตัวละครทีมีลกั ษณะ
แนวการสร้างตัวละครการสร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification)
3. การสร้ างโดยใช้ ตัวละครแบบฉบับ (Type)
ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” มีการสร้างตัวละครโดยใช้แนว การสร้างโดยใช้
ตัวละครแบบฉบับ เป็ นการสร้างตัวละครให้มีบุคลิ กลักษณะคงที โดยไม่ มีการเปลียนแปลงลักษณะ
นิสัยหรื อพฤติกรรมไม่ว่าจะอยูใ่ นเวลาหรื อสถานทีใดก็ตาม พบการสร้ างตัวละครโดยใช้แนวการสร้าง
โดยใช้ตวั ละครแบบฉบับ ที ปรากฏอยู่ในเรื องสั น รวมทังสิ น ตัว ดังตัวละคร “นิ กสัน” ในเรื องสัน
“สิ งโตนอกคอก” เป็ นตัวละครเอกของเรื องทีมีลกั ษณะอุปนิ สัย อดทน รั กสงบมองโลกในแง่ ดี แม้ใน
เรื อง “นิ กสัน” จะเป็ นฝ่ ายถู กกระทําก็ตามแต่ เขาไม่ เคยที จะโต้ตอบกลับเลยสักครั ง ในเรื องตัวละคร
“นิกสัน” เป็ นตัวละครทีต้องเผชิญกับสงครามความแตกต่างทางด้านพันธุ กรรม “นิ กสัน” เป็ นตัวละคร
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ทีมีปรารถนาเห็ นความสันติและต้องการทีจะให้สงครามระหว่างความแตกต่างทางด้านพันธุ กรรมนัน
จบลง ทําให้ตวั ละคร “นิกสัน” มีบทบาทสําคัญในเรื องเพียงเรื องเดียวลักษณะนิ สัยจึงมีความคงที คําพูด
และพฤติกรรมจึ งดําเนิ นไปตามเป้ าหมายและแก่นของเรื อง ดังนันผูป้ ระพันธ์จึงแสดงลักษณะอุปนิ สัย
ของตัวละครออกมาเพียงด้านเดียว ดังข้อความต่อไปนี
นิ กสั นก้ มหน้ า หลับ ตาลงช้ า ๆ เขานึ กถึงวัยเด็ก ซึ งแม้ จะดี กว่ าตอนนีแต่ ก็ยังเป็ นวัยเด็กที โหดร้ าย นึ กถึ ง
สงครามทีระเบิ ด ขึนโดยทีเขาไม่ ได้ เป็ นคนร้ องขอ แน่ นอนทุกคนต้ องการการเปลียนแปลงแต่ คนบางกลุ่มเท่ านันที
ต้ องการความรุนแรง เขาเริ มคิดถึงชีวิตทีลําบากในป่ า เพือนหลายคนตายไปต่อหน้ า เด็กสาวทีตายเพราะพิษไข้ เขาช่ วย
ผู้หญิงบางคนคลอดลูก ผู้ทีเป็ นพ่ อจําใจอุ้มทารกไปฆ่ าทิ งขณะทีแม่ หลับ ชีวิตทีนันลําบากเกินไปสําหรั บสิ งมีชีวิตทียัง
ไม่ โตเต็มคน
นําตาร้ อน ๆ ทําให้ ลูกตาของเขาอุ่น นิกสันปล่ อยมันให้ ไหลออกมาลูบแก้ ม จากนันก็เผลอหลับไปโดยลืมคิด
ว่ าถ้ าหากเขาหลับไปตอนนี เขาจะต้ องตายเพราะความหนาวอย่ างแน่ นอน
(จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, 2560 :201 - 202)

จากข้อความที กล่ าวมาข้างต้นทังหมดนี ล้วนแสดงให้เห็ นว่า ตัวละคร “นิ กสัน” ในเรื องสัน
“สิ งโตนอกคอก” มี ลกั ษณะนิ สัยทีมีความคงที ตังแต่ เด็กจนกระทังโต “นิ กสัน” ก็ยงั ลักษณะอุปนิ สัย
อดทน รั กสงบและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ แม้จะเป็ นฝ่ ายถูกกระทําก็ตาม ถือเป็ นตัวละครทีมีบทบาท
สําคัญในเรื องเพียงเรื องเดี ยว เพือให้เรื องดําเนิ นไปตามเป้ าหมายผูป้ ระพันธ์จึงแสดงลักษณะอุ ปนิ สัย
ของตัวละครออกมาเพียงด้านเดี ยว จึ งอาจกล่าวได้ว่าตัวละคร “นิ กสัน” ในเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก”
เป็ นตัวละครทีลักษณะการสร้างตามแนวการสร้างโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับ (Type)
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั จะเห็ นได้ว่า จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เลือกใช้วิธีการนําเสนอตัวละครโดยใช้
พฤติกรรมของตัวละครเองในการแนะนําตัวละครมากทีสุ ด การที จิ ดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เลือกใช้
วิธีการแนะนําตัวละครโดยใช้พฤติกรรมของตัวละครเองในการแนะนําตัวละครมากทีสุ ดนัน อาจกล่าว
ได้ว่าผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการให้ผูอ้ ่านได้ทราบและเข้าใจถึ งลักษณะนิ สัยอุปนิ สัย ความคิด พฤติกรรม การ
กระทําทังทางด้านบวกและด้านลบของตัวละคร ได้อย่างลึ กซึ ง นอกจากนี ผูป้ ระพันธ์ยงั ใช้วิธีให้ตวั
ละครวิเคราะห์ตวั เอง เมือผ่านประสบการณ์ชีวิตมาระยะหนึ งแล้ว ซึ งวิธีนีทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจตัวละครได้
ชัดเจนมากทีสุ ด มากกว่าวิธีการแนะนําตัวละครแบบอืน
นอกจากนี การกําหนดลักษณะนิ สัยของตัวละครให้มีลกั ษณะนิ สัยแบบตัวละครน้อยลักษณะ
และการใช้แนวการสร้างตัวละครโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับเป็ นส่ วนใหญ่ จากเรื องสันทังหมด เรื อง
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นัน อาจมีสาเหตุมาจากการทีผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการทําให้ตวั ละครมีความชัดเจนในลักษณะนิ สัย ความคิด
พฤติ กรรม และการกระทํา อย่างตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน ทําให้สามารถดําเนิ นเรื องได้อย่างกระชับ
ตรงประเด็น ตามลักษณะของเรื องสันทีมักจะมีแก่นเรื องเพียงเรื องเดียว และเพือทําให้เรื องดําเนิ นไปถึง
จุ ดหมายปลายทางตามวัตถุประสงค์ของผูป้ ระพันธ์ได้อย่างรวดเร็ ว เพือให้ผูอ้ ่านได้คิด พิจารณา และ
ค้นพบลักษณะนิ สัย ความคิด พฤติกรรม และการกระทําของตัวละครได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ยากต่อการ
ตี ความ จิ ดานันท์เหลื อง เพียรสมุท จึ งได้การกําหนดลักษณะนิ สัยให้ต วั ละครมี ลกั ษณะน้อยและการ
สร้างตัวละครโดยใช้แนวการสร้างแบบการสร้างโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับ เป็ นส่ วนใหญ่
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท จึ งถือได้เป็ นนักประพันธ์ทีมีความสามารถในการสร้ างตัวละครได้
อย่างน่ าสนใจ ตัวละครในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” ทีประกอบไปด้วยเรื องสันทังหมด
เรื อง ถือเป็ นตัวละครทีมี ความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับเนื อเรื องได้อย่างเหมาะสม ถึ งแม้คนส่ วน
ใหญ่ จ ะมองว่ าตัว ละครน้อ ยลักษณะและตัว ละครแบบฉบับนั นเป็ นตัว ละครที ไม่ มี พ ัฒ นาการทาง
ความคิดพฤติกรรม และไม่มีความสมจริ งเท่ากับตัวละครหลายลักษณะ แต่การกําหนดลักษณะนิสัยของ
ตัวละครโดยส่ วนใหญ่ให้เป็ นตัวละครในลักษณะน้อยลักษณะ และแนวการสร้างตัวละครส่ วนใหญ่เป็ น
การสร้ างโดยใช้ตัว ละครแบบฉบับ ของ จิ ด านันท์ เหลื อ งเพี ยรสมุ ท นันกลับ มี ความสมเหตุ ส มผล
บทบาทและพฤติกรรมของตัวละครมี ความสอดคล้องกับเนื อหาของเรื องได้เป็ นอย่างดี ด้วยตัวละคร
น้อยลักษณะและแนวการสร้ างตัวละครโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับนัน มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
เรื องสันทีต้องดําเนิ นการดําเนิ นเรื องด้วยความกระชับ ตรงประเด็น และมีแก่นของเรื องเพียงเรื องเดี ยว
ตัวละครน้อยลักษณะและแนวการสร้ างตัวละครโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับของ จิ ดานันท์ เหลืองเพียร
สมุท จึงทําให้สามารถดําเนินเรื องได้อย่างกระชับ ตรงประเด็น ตามแก่นเรื องทีผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการจะสื อ
นอกจากนันยังทําให้ผูอ้ ่านเข้าใจในตัวละครและสิ งที ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการจะสื อได้โดยไม่ ยาก แม้ตวั
ละครส่ วนใหญ่ในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” จะเป็ นตัวละครน้อยลักษณะและการสร้าง
ตัวละครโดยใช้ตวั ละครแบบฉบับก็ตาม แต่ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท กลับสามารถแฝงนัยต่าง ๆ ผ่าน
ตัวละครได้อย่างแนบเนียน ตัวละครหลายตัวในวรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอกคอก” สามารถตัว
สะท้อนลักษณะและพฤติกรรมของคนในสังคมของคนในสังคมปั จจุบนั อย่างอย่างแนบเนี ยน ดังนันตัว
ละครที จิ ดานัน ท์ เหลื อ งเพี ยรสมุ ท สร้ า งสรรค์ขึน น่ าจะมาจากการเฝ้ าสัง เกตสถานการณ์ และชี วิต
มนุ ษย์ในปั จจุบนั อย่างลึกซึ ง เพือนํามาประกอบเป็ นข้อมูลในการประมวลความคิดอย่างรอบคอบและ
รวมกับ จิ น ตนาการอัน ลําลึ กของผูป้ ระพันธ์ ถ่ า ยถอดออกมาเป็ นเรื องราวผ่ า นการใช้ภาษาอัน เป็ น
เครื องมือทีจะสื อสารไปยังผูอ้ ่านให้สัมผัสกับโลกวรรณกรรม มีส่วนร่ วมรับรู ้ถึงพฤติกรรม การกระทํา
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ความรู ้สึกนึ กคิด การตัดสิ นใจต่าง ๆ ของตัวละครได้อย่างชัดเจน วรรณกรรมรวมเรื องสัน “สิ งโตนอก
คอก” จึ งเป็ นวรรณกรรมรวมเรื องสันทีมีคุณค่าทางด้านอรรถรสความบันเทิงและเพิมพูนทัศนะมุมมอง
ใหม่ ๆ ให้กบั ผูอ้ ่านได้นาํ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน รวมทังสร้างความประทับใจให้กบั ผูอ้ ่านได้เป็ น
อย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั พบว่ายังมีสิงทีควรศึกษาเพิมเติมและยังมีมุมมองทีน่าสนใจ ดังนี
. งานวิจัยนี ศึ กษาวิเคราะห์เฉพาะตัวฝ่ ายชาย ในวรรณกรรมรวมเรื องสั น “สิ งโตนอกคอก”
ของจิ ดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เท่านัน ทังนี ผูว้ ิจยั มองเห็ นว่าควรศึกษากลวิธีการนําเสนอตัวละคร การ
กําหนดลักษณะนิ สัยตัวละคร และแนวการสร้ างตัวละคร ในงานวรรณกรรมเรื องอืน ๆ ของจิดานันท์
เหลืองเพี ยรสมุท เพือแสดงให้เห็ นถึงลักษณะเฉพาะตัวและพัฒนาการของการสร้ างตัวละครของนัก
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Abstract
The objectives of the study were: 1) to investigate the anxieties in English public speaking of
Business English major students, Buriram Rajabhat University, and 2) to find out the anxiety
reductions of Business English major students, Buriram Rajabhat University. The samples were 39
students of fourth year Business English major. They were selected by a purposive sampling
technique. The research instruments included a set of questionnaire and semi-structured interview.
The data collected were then analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings of this study indicated that anxieties in English public speaking of Business English
major students were fear and nervousness. The students are worrying about forgetting the content,
pronunciation, making mistake in front of people. Additional, they are shy to speak in front of people
and they overthink about their presentation that it will not good enough. For the anxiety reductions in
English public speaking of Business English majors were practicing a speech in advance, and proving
positive-self talk to themselves by telling that they can do it.
Keywords: anxieties, English public speaking, anxiety reductions

44

Introduction
English language is an international language. People around the world use English to
communicate and understand each other. In Thailand, English language is one of the subjects in the
course syllabus in schools and universities all over the country but in reality, English is rarely used.
That means English is used only in the classroom. Students feel unconfident when they speak English
because they are afraid of making mistakes. One more reason is students are afraid and unfamiliar
with English language. According to the EF English Ranking test. The result of the global English
language proficiency testing was shown that in 2019, Thailand was ranked at 74 from 100 countries
with a score of 47.62, which is considered to a very low score (Education First. 2019). It shows that
Thai people are low ability in English because they do not use it much in Thailand.
Public speaking is a presentation which is presented in front of the audiences and it can be
presented in various topics. The goals of public speaking are educating, entertaining, or persuading
the audiences (Spencer, 2018). Speakers have to know about the level of English skills of audience,
places, and circumstances before giving a speech in order to prepare appropriate contents and to make
the audiences understand easily and clearly. Moreover, the speakers have to interact with the
audiences while giving a speech. These are the important issues that all the speakers have to consider
and concern when they give a speech in front of audiences.
Psychologically, anxiety is behavior or feeling that indicates nervousness and worry
(Spielberger, 1983). People will feel anxious when they face the problem, unexpected situations, and
unfamiliar situation such as giving a speech in front of people and giving a presentation in front of the
class. The anxiety can be often shown through facial expression, posture, and voice.
Public speaking anxiety is a common phobia that all speakers have to face and deal with it
before giving a speech. Many people tend to get excited, anxious, and sweating while speaking in
public. The effects of anxiety can make the speakers stammer, forget about the content, and lose
confidence which will be more or less anxious, depending on the experience and preparation of the
speakers. Public speaking anxiety becomes a big problem for many speakers if they cannot control
themselves.
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The related studies, for example, Speaking Anxiety in the Presentation of EFL Students
(Huda, 2018), A Study on Public Speaking Anxiety among Thai Postgraduate Students (Hayaramae,
2016), and Anxiety Level in Students of Public Speaking: Causes and Remedies (Raja. 2017). In
previous studies, the result mostly shows the causes and coping strategies of speaking anxiety in
public.
Researchers as students of Business English program are interested to fill these gaps by
investigating the anxieties in English public speaking of Business English major students, Buriram
Rajabhat University and anxiety reductions of Business English major students at Buriram Rajabhat
University. The researchers expect that this research will be able to use for investigating the anxieties
in English public speaking and reducing the anxiety in public speaking. To improve students'
speaking ability in public, teachers can use this research to manage and reduce anxiety in the
classroom.
Research Objectives
1. To investigate the anxieties in English public speaking of Business English major students,
Buriram Rajabhat University
2. To find out the anxiety reductions of Business English major students, Buriram Rajabhat
University
Literature Review
Previous Studies
Huda (2018) investigated speaking anxiety in the presentation of EFL students. The subject
of the study was freshmen in English Department, whose 1C Class. The method used in this study
was descriptive qualitative method. Forty one students of 1C was selected to be participants. The data
were gathered through questionnaire and semi- structured interviews. The most commonly used tool
for assessing FLA is the FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale). A modified version
of FLCAS was used in this study. The original version of FLCAS was a 33-item, 5-point likert-scale
instrument ranged from (strongly disagree to strongly agree) measuring students language anxiety.
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The result of the study showed that anxiety was exist in freshmen of UIN Walisongo Semarang in
specifically in 1C of English Department. It could be seen from the result of mean score of
questionnaire’s result that the average score of student anxiety existence of FLCAS was in the
existing class, which was 39.025. The result of factors that contributed students’ speaking anxiety
during presentation were overthinking, lack of preparation, bad experience, low proficiency, low selfconfidence, afraid of making mistakes, and test.
Hayaramae ( 2016) investigated public speaking anxiety among
Thai postgraduate students. The participants were 30 postgraduate students were randomly
selected by using the convenience sampling method. A questionnaire was the research instrument in
order to collect the data in this study. The result showed that the factors contributing to public
speaking anxiety, both psychological factors which was considered as anxiety about a given topic
which frequently appeared while postgrad students needed to deliver the public speech and
physiological factors were considered as discomforts when they needed to present the speech in
public. Students got anxious if they were not well prepared for public speeches.
Alwis (2020) investigated anxiety in speaking English among tertiary level learners of
English as a second language. The research study had followed a group of 30, selected male and
female students in the University College of Ratmalana, Colombo, Sri Lanka to assess the causes of
anxiety in speaking English as a second language. The instrument for collecting the data were
questionnaires that designed with six direct questions. As per this results obtained the common causes
of anxiety in speaking English among the students were lack of confidence about the English
language, lack of proper knowledge about the grammar rules and lack of opportunity to practice the
language. The strategies which might be used by students to overcome anxiety are identified as the
continuous practice the English language, additional reading and listening and own evaluation about
the language proficiency.
Kalra and Siribud (2020) investigated public speaking anxiety in the Thai EFL context. In
order to achieve these objectives, three main data gathering and triangulating tools were used: 1)
classroom observation, 2) semi-structured interview, and 3) questionnaire. The results revealed that
anxiety was found to cause problems related to self-confidence, self-esteem, risk-taking ability, and
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ultimately hampers proficiency in the foreign language. As a result, their personal, social, and
academic contexts had been negatively affected due to this speaking anxiety. These findings advance
the pedagogical understandings of anxiety-related public speaking in a foreign language issues, and
may be useful in the context of enhancing the EFL learners' communication skills.
Raja (2017) investigated anxiety level in students of public speaking: causes and remedies.
This study was entailed quantitative research paradigm on a sample of 50 students using convenience
sampling technique from a reputable private sector business school in Karachi. The findings showed
that students who fear public speaking can perform well if they used certain strategies to fight their
fears. 75% participants admitted their fear of public speaking and 95% participants agreed that if
proper counseling, instruction and coaching was provided, this fear could be overcome. Research
revealed that exposure to virtual environment could facilitate student confidence and enabled them to
face audience irrespective of the size.
Research Methodology
1. Population and Sample Group
The populations of this study were 230 Business English major students in the first
semester of the 2020 academic year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat
University.
The samples for quantitative data were 39 fourth year Business English major students in the
first semester of the 2020 academic year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram
Rajabhat University. They were selected by purposive sampling because there was an English for
Business Presentation course that fourth students are studying.
The samples for qualitative data were10 fourth year Business English major students in the
first semester of the 2020 academic year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram
Rajabhat University. They were selected by a purposive sampling technique because there was an
English for Business Presentation course that fourth students were studying.
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2. Research Instruments
The research instruments in this study were a questionnaire and semi-structured interview.
The details of each instrument are as follows:
2.1 Questionnaire
The questionnaire consists of three parts as follows:
Part 1: This section is about the personal information of the samples. The samples are
required to answer the research questions about gender, and age. This part is in the form of a
checklist.
Part 2: This section comprises 30 statements of five-point rating scale questionnaire with
Likert’s rating scale. It aims to investigate public speaking anxiety, the problems of public speaking
anxiety and reduction strategies of public speaking anxiety. Five-point Likert’s scales are as follows
(Hayaramae, 2016):
Meaning
Opinion Level
5
means
Strongly Agree
4
means
Agree
3
means
Neutral
2
means
Disagree
1
means
Strongly Disagree
Part 3: This section is about the addition opinions on anxiety in public speaking. It is the
open-ended form in which the samples can write their suggestions or comments down.
The above questionnaires were constructed and developed gradually as follows:
The researchers studied theories and principles from textbooks, documents, articles and related
literatures. The researchers reviewed the literatures on anxiety in public speaking questionnaires as
defined by Likert or five point rating scales. The researchers were constructed the draft questionnaire
with 30 statements adapted from Hayaramae (2016).The researchers were proposed the statements of
the questionnaire to the advisor to check the correctness and appropriateness. Then the researchers
revised and edit some items in questionnaire statements according to the advisor’s suggestions and
comments. The revised questionnaire statements were examined by three experts to check the
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correctness, appropriateness and content validity. Then, the researchers were collect data and opinions
from expert to analyze the content validity by using the IOC formula (Index of Item Objective
Congruence). The researchers were try out the questionnaire with 30 Business English major
students, who are not the samples to verify whether the questions were meaningful and appropriate.
The researchers calculated the reliability of the questionnaire by using the coefficient Alpha of
Cronbach (α-coefficient) formula.
3. Data Collection
3.1 Questionnaire
After sending the questionnaire to the Business English major students, they are required to
fill out the questionnaire. The researchers collect the data by themselves at Buriram Rajabhat
University in September.
3.2 Semi-structured Interview
The final version of semi-structured interview guide was administered to 10 Business English
major students. The Thai version was used to interview the Business English major students. Each of
the 10 interviewees was interviewed for approximately 5 minutes. Each interview was audio-taped to
ensure that all the information is recorded and can be reviewed afterwards. After the interview
completed, the audiotapes were transcribed.
4. Data Analysis
4.1 Questionnaire
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaire was statistically analyzed by using the Statistic Package for Social Science (SPSS)
program mainly focusing on the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The statistical devices employed in this study are as
follows: 1) Alpha coefficient of Cronbach was used for calculate the reliability of questionnaire, 2)
the IOC formula (Index of Item Objective Congruence) was used for analyze the content validity, 3)
Frequency (f) and percentage (%) are used for calculate the data of the personal information of the
samples, and 4) Mean ( ) and standard deviation (S.D) were used for investigate the use of each of
the public speaking anxiety, and anxiety reductions of Business English major students. The five50

point Likert scales were used for measuring the performance of anxieties in English public speaking
and anxiety reductions. There were 5 criteria for interpretation as follows:
Score interval (Mean)
Evaluation criteria
1.00-1.50
Very low
1.51-2.50
Low
2.51-3.50
Moderate
3.51-4.50
High
4.51-5.00
Very high
And finally, content analysis technique was used for analyzing the data from
the open-ended form.
4.2 Semi-structured Interview
The data about anxiety in public speaking of Business English major students, Buriram Rajabhat
University, by investigate the anxieties in English public speaking, and find out the anxiety reductions
of Business English major students, Buriram Rajabhat University from the semi-structured interview
was analyzed by content analysis technique.
Results
This part presents the finding from the data analysis to answer two research questions of this
study: 1) What are the anxieties in English public speaking of Business English major students,
Buriram Rajabhat University? and 2) How to reduce the anxieties of Business English major students,
Buriram Rajabhat University?
1) Anxieties in English Public Speaking of Business English Major Students
The anxieties in English public speaking of Business English major students are presented in
table 1 below.
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Table 1
Anxieties in English Public Speaking
Statement
1. When teachers assign about English speaking
assignment in front of the class, I am getting nervous.
2. I am worried and forget the content while giving an
English public speaking.
3. I lose my confidence when I giving an English
public speaking in front of audience.
4. I am worried about the topic when I have to give
an English public speaking.
5. I feel bad when I see the word “speech’’ or “public
speech” in English on the course syllabus.
6. I always think that my classmates can give an
English public speaking better than me.
7. My hands shiver while giving an English public
speaking.
8. I am afraid of making a mistake while giving an
English public speaking in front of audience and
stressing myself.
9. I am worried if the audience doesn’t understand my
English speaking.
10. While giving an English public speaking, I don’t
know how to control my feeling of stress.

S.D.

Meaning

4.05

.92

High

4.13

.77

High

3.92

.93

High

4.00

.86

High

3.54

1.00

High

3.97

.93

High

3.69
3.97

1.00
.87

High
High

3.87

1.00

High

3.41

1.29

Moderate

Table 1 shows that the anxieties in English public speaking from the respondents are at a high
level. The 3 highest mean scores were item 2 ( = 4.13, S.D. = 0.77), they worry and forget the
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content while giving an English public speaking. Followed by item 1 ( = 4.05, S.D. = 0.92) they
feel anxious when teachers assign about English speaking assignment in front of the class and the
feeling become nervous. For, item 4 ( = 4.00, S.D. = 0.86) they worry about the topic when they
have to giving an English public speaking. On the other hand, the item 10 was the lowest mean score
( = 3.41, S.D. = 1.29) they don’t know how to control their feeling of stress.
2) Anxiety Reduction in English Public Speaking of Business English Major Students
The anxiety reductions in English public speaking of Business English major students are
presented in table 2 below.
Table 2
Anxiety Reductions in English Public Speaking
Statement
1. I usually watch videos of professional speakers for
improving my English public speaking skill.
2. I always prepare the content carefully before giving
an English public speaking.
3. I tell myself when giving an English public
speaking that it won’t take so long.
4. I practice my speaking before giving an English
public speaking as much as possible.
5. I calm myself down before giving an English public
speaking in front of people.
6. I motivate myself by expecting positive reaction
from the audience while giving an English public
speaking.
7. I try to know the audiences before giving an
English public speaking.

3.64

S.D.
.84

Meaning
High

3.95

.79

High

3.77

.87

High

4.05
4.03

.86
.74

High
High

3.82

.76

High

3.87

.83

High
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Table 2 (Cont.)
Statement
8. I select the topic that I am interested in for my
English public speaking.
9. I share my negative thinking and nervousness with
my classmates.
10. I try to control my voice when I am speaking by
speaking clearly and confidently.

S.D.

Meaning

4.08
3.13

.81
1.24

High
Moderate

3.77

.84

High

Table 2 shows that the 3 highest mean score of the anxiety reductions in English public
speaking from the respondents were item 8 ( = 4.08, S.D. = 0.81), they select the topic that they are
interested in for their English public speaking. Followed by item 4 ( = 4.05, S.D. = 0.86) they
practice their speaking before giving a public speech as much as possible and, item 5 ( = 4.03, S.D.
= 0.74) they calm themselves down before giving a public speaking. On the other hand, the item 9
was the lowest mean score ( = 3.13, S.D. = 1.24) they share their negative thinking and nervousness
with their classmates.
3) The Result Related to the Semi-Structured Interview
The data from semi-structured interview were conducted with 10 fourth year Business
English major students. The semi-structured interview data were analyzed in term of qualitative data
by content analysis. The voice recorder was also analyzed by using transcription and interpretation as
follows:
Question 1: Have you ever given a speech in public or speak in front of the class?
All the 10 fourth year interviewees said that they used to speak in front of the class in the
public speaking course when they had studied in the third year. Moreover, in fourth year they also
have an English for business presentation course that often speak in front of the class.
Question 2: How do you feel when you have to give an English public speaking or speak
in front of the class?
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Most of the interviewees said that they often felt excited and nervous when they have to
speak in front of the class. Moreover, they lose their confident and afraid of making mistake in font of
audience. Some of them said that they still feel very anxious even they often give a public speech.
Question 3: What are your anxieties when you have to give an English public speaking
or speak in front of the class?
Most of the interviewees said that their anxieties are fear and nervousness. They worry
about forgetting the content, pronunciation, making mistake in front of people and people will laugh
at them. Some of the interviewees said, they are shy to speak in front of people and overthink about
their presentation that it will not be good enough.
Question 4: How do you solve the problem when you feel anxious?
All the 10 fourth year interviewees said that they solve these problems by practicing their
speaking around 4-5 days in advance, taking a deep breath, and they try to smile and tell themselves
that they can do it.
Question 5: How do you prepare yourself before giving an English public speaking or
speak in front of the class?
All the 10 fourth year interviewees said that they will practice in front of the mirror until
they feel confident, prepare and recheck about the content. In addition, they try to make themselves
relax before giving a public speech.
Discussion
In this section, a discussion of the result of the general information data from Semi-structured
interview and questionnaire are followed by a discussion of the anxieties in English public speaking
and anxiety reductions.
1. Anxieties in English Public Speaking
The results from semi-structured showed that, the anxieties in English public speaking were
most of them worry about forgetting the content, pronunciation, making mistake in front of people
and people will laugh at them. Some of the interviewees said, they shy to speak in front of people and
overthink about their presentation that it will not good enough. It was reveal with the questionnaire in
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item 2 ( = 4.13, S.D. = 0.77) stated that they worry and they forget the content while giving an
English public speaking. They might lack of preparation or they feel uncomfortable while they speak
English. So, students who have a low self-esteem may feel very anxious when they have to talk in
front of people. This results were similar to Hayaramae (2016) stated that students got anxious if they
were not well prepared for public speeches and Huda (2018) stated that the result of factors that
contributed students’ speaking anxiety during presentation were overthinking and afraid of making
mistakes. It is related to Horwitz, Horwitz, and Cope (1986) who proposed that students have perfect
thoughts and ideas about language but, imperfect second language vocabularies to express, such as
speaking in a foreign language class.
2. Anxiety Reductions in English Public Speaking
Based on the semi-structured interview the results showed that the reductions were practicing
their speak around 4-5 days in advance, take a deep breath, and they try to smile and tell themselves
that they can do it. It was reveal with the questionnaire in item 4 ( = 4.05, S.D. = 0.86) they practice
their speaking before giving a public speech as much as possible and, item 5 ( = 4.03, S.D. = 0.74)
they calm themselves down before giving a public speaking. It showed that they know how to handle
with their anxieties. This results were similar to Alwis (2020) who stated that the strategies which
might be used by students to overcome anxiety are identified as the continuous practice the English
language.
Implication of the Findings
1. According to the results of the study. This research can be used for investigate the public
speaking anxiety and reduce the anxiety in public speaking to improve students’ speaking ability in
public.
2. In this study shows about what is the anxieties and anxiety reductions in English public
speaking so, it can be a guideline for students and students are able to speak well and confidence
while speaking in public.
3. Feeling anxious when teachers assign about English speaking assignment in front of the
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class is one of the three highest score in this study. Therefore, teacher can use this also research to
manage class room atmosphere to reduce the anxieties in class room.
Suggestion for Future Studies
1. According to this research, the sample was only 39 fourth year business English students
and the research suggested that in further research should examine in bigger size of the sample.
2. In this research population were business English major students. The researchers
suggested that the further research should examine in other major or faculty.
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Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate factors in student selection to participate in
the Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University, 2) to identify the
problems of students selected to participate in the LCE Project and 3) to find out the way to solve the
problems of the students selected to join the project. The target group for this qualitative research
with the interview consisted of 38 people who were 12 lecturers working at International Office, 16
students who went to have language and culture exchange in Vietnam, and 10 students who went to
language and culture exchange in China, academic year 2019. They were selected by simple sampling
technique. The population of this cases study was all 26 students. Qualitative Data analysis was
conducted by the content analysis technique which the interview of factors selection of students to
join project was completed. This research instruments had a content validity of Index of ItemObjective Congruence (IOC) around 0.67-1.00 used as a collecting data. As the respondents
interviewed factors in student selection to join the project, most of students mentioned that English
language proficiency is the criteria used for selecting students. Most students are confident to be a
volunteer with their competency in English because they have the scores of vocabulary, listening,
speaking, writing and reading skills in BRU English Test higher or greater than B2 (50 scores) based

59

on the CEFR levels, Council of Europe. However, they still have the communication problems from
some English words that are not pronounced clearly so that it could make their foreign friends
confused. Guidelines for solving problems of students who were selected to participate in the project
were better practice more, especially in listening, speaking and reading skills.
Keywords: BRU criteria, selection, language and culture exchange project
Introduction
Learning a foreign language is absolutely essential for current students because it helps to
keep pace with progress and different changes in globalization. Currently, the Ministry of Education
has improved the language education policy in Thailand and has expanded the scope of teaching and
learning foreign languages, aside from English, which is the second language that students have to
study also opening more foreign languages as well (Maelusku, 2017). In addition, the Ministry of
Education aims to promote Thailand as a center of ASEAN education in religion and culture of
learning. This is to prepare to become ASEAN together with the national education plan, aiming to
provide education for Thais to become members of the ASEAN Community also prepare to coexist
and promote international cooperation in education. This will be done by driving the ASEAN
community in education and understanding of neighboring countries in the human rights groups’
national differences by providing scholarships to students in countries of the Thai university
Language and Culture Exchange Project (LCE Project), organized by International Office,
Buriram Rajabhat University had been established for students to participate in language and culture
exchange within ASEAN countries and other countries where MOU had been signed. In the selection
of students to participate in the language and culture exchange project is very important for the
quality development of the project by using the proper systems and methods. Students will be
selected with the desired qualifications; knowledge and ability appropriately with the objectives of
student exchange programs are to prepare participants in three aspects: personal aspects, cognitive
aspects, and social aspects. More specifically, students can develop personal and linguistic
capabilities, transfer and gain considerable knowledge and be exposed to different ideas, engage in
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international settings and be immersed in diverse cultures, and build valuable networks for their
future professional lives (International Office, 2019).
Student exchange programs offer people the opportunity for immersion in other cultures
while continuing to work towards their degrees by taking courses at foreign or partner universities.
Student exchange programs are based on a legal agreement between two or more institutions to allow
an exchange of students between them for the purpose of academic study. Most often there are
supporting offices or staff members that help administer the student exchange programs and assist in
orienting and facilitating the students to their new environments. Students participate in academic
courses and activities at a university abroad or host university for a specific period of time ranging
from a minimum of one month up to a maximum of one year or more (Carlini, 2014). To conclude,
student exchange program can be defined as an academic program that provides an opportunity for
participants to study and live abroad and to be involved in academic and cultural activities in other
countries, which are generally called host countries, for a particular period of time. The exchange
program is the result of a bi-lateral collaboration or agreement between two or more educational
institutions. Additionally, program administrators of both institutions are principally responsible for
orienting and assisting participating students to live in other countries or different environments. To
summarize the overview of student exchange programs, dominant countries around the world have
initiated these kinds of exchange programs in order to benefit participants in terms of personal
development and foreign language acquisition, offering future career opportunities, enhancing
education and knowledge sharing, and strengthening mutual understanding and awareness of multicultural issues among nations in order to create a peaceful world (AFS Intercultural Programs, 2014).
From the information mentioned above, the researchers are interested in studying factors in
student selection for language and culture exchange project of Buriram Rajabhat University because
our students majoring in Business English Program had been selected as representative students of
this project. The students only knew that they had to use language skills, but they didn't know other
factors used in selecting. Therefore, to be a guideline for those who are interested in participating in
the LCE Project, they should know the method of how to be selected.
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Research Objectives
2.1 To investigate the factors in student selection to participate LCE Project
2.2 To identify the problems of the students selected to join the project
2.3 To find out the way to solve the problems of the students selected to participate in the
LCE project.
Research Methodology
3.1 Population and samples
The population and samples of this study were all 26 case study students selected to
participate in Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University consisting of
10 students who visited to China, 16 students who visited to Vietnam in academic year 2019, and 12
BRU International Office workers.
3.2 Research instruments
Semi-structured Interview
The interview was used to obtain the in-depth information about factors in student selection
to participate in Language and Culture Exchange Project, problems, and ways to solve the problems
among the exchanged students. The interview questions were gradually formulated and submitted to
the advisor to check the correctness and appropriateness. Then, the researchers revised and edited the
interview questions according to the advisor’s suggestions and comments. Finally, the revised
questions were examined by the three experts to check the validity and to be part of the interview.
3.3 Data Collection
The final version of semi-structured interview guide was usefully administered to the 12
Lecturers and International officers, and 26 case study students selecting to participate in language
and culture exchange project of Buriram Rajabhat University in academic year 2019 visiting to China
and Vietnam. Interviewing lasted for 5 minutes approximately. Audio-taped was used to ensure that
all the information was recorded and it could be reviewed afterwards of each interview. After
finishing interview completely, the audiotapes were transcribed.

62

3.4 Data Analysis
The criteria data was used for selecting students to participate in Language and Culture
Exchange Project of Buriram Rajabhat University. The additional results from participating in the
project, the problems and solutions from the selected students will be analyzed by content analysis
technique from the interview. Percentage (%) was used to calculate the samples’ information. For
semi-structure interview, the data obtained about the problems and solutions of selected students was
analyzed by the content analysis technique.
Research Results
4.1 Factors in student selection to participate in Language and Culture Exchange
Project of Buriram Rajabhat University
4.1.1 The Results from interviewing lecturers and International Office workers
The results from interviewing 12 lecturers and International officers that they
pointed about the factors in student selection to participate in language and culture exchange project
of Buriram Rajabhat University. As a result, most of them mentioned that the factors in student
selection to participate in the project of was English language proficiency, there were listening,
speaking, and reading skills (100%). Following by the statements of four people mentioned about the
special ability (33%). And the last, there are only two people noted that confidence and being a
volunteer were factors in students’ selection (16%).
4.1.2 The Results from interviewing the selected students
15 selected students pointed about the English proficiency into three skills; listening,
speaking, and reading skills (57%), following by the eight students who mentioned in having the
special ability (30%). And the last three students specified factors about confidence and volunteer
(11%).
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4.2 Problems of student selected to participate in Language and Culture Exchange
Project of Buriram Rajabhat University
4.2.1 The Results from interviewing lecturers and International Office workers
12 lecturers and International Office workers expressed about the problems of
student selected to participate in the project that was the adaptations because the selected students
came from different programs and somewhat being shy (25%). The researchers also found the
differences of problems as following; 1) many students were unaware of this project organized and
lost the opportunity to apply for a competition as an exchange representative student, 2) as a result of
various university activities, it could make them waste time for language training development, 3)
some students were unable to work with others, 4) some students may lack of certain skills as an
exchange student, 5) students did not have much free time to attend the training workshop as they
should do, 6) the adaptation with foreigners was quite hard, and 7) students had differences of cultural
experiences because their name lists were sent from the faculty automatically which they were not
willing to participate in this activity at all.
4.2.2 The Results from interviewing the selected students
The eight selected students mentioned that the problems of student selection to
participate in LCE Project of Buriram Rajabhat University were no confident in communication
especially in listening and speaking skills (30%). Following by other three students described about
the unfamiliar taste of food could make the difficulties in exchanging (11%). And the last two
students informed that the journey was quite so long travelling (8%).
4.3 Ways to solve the problems of student selecting to participate in Language and
Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University
4.3.1 The Results from interviewing lecturers and International Office workers
Six people told that well-organized activity was the way to solve the problems of
student selected to participate in the project which allowed students to interact within the groups of
friends who had exchanged together (50%). Following by two people stated about the public relations
they should know (16%). The researchers also found the differences of the ways to solve the
problems that were; 1) if the students did not want to join, we would allow them to leave the project
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and find someone instead, 2) the students were well- trained and studied through different cultures,
and 3) the students could explore the training periods.
4.3.2 The Results from interviewing the selected students
There were six students showed that practice language skills especially in listening,
speaking, and reading skills (23%) was the way of the solution. Following by three students presented
to avoid eating unfamiliar and unclean food (11%). Another two students noted about the journey
might be travelled by plane or bigger car (8%).
Discussion
5.1 The interview respondents about criteria factors used in student selection to participate in
Language and Culture Exchange Project of Buriram Rajabhat University, most of them were
consisting of confidence, being a volunteer, and English language proficiency, including listening,
speaking, and reading skills in BRU English Test which had higher score or more than B2 based on
the CEFR levels (50 scores). As Songkasiri (2015) said that selection refers to the process by which
the organization selects from a large number of applicants' applications in order to obtain the best
candidates who meet the required criteria in order to be able to enter the desired project or program.
The Language and Culture Exchange (LCE) is a scheme based on the idea of connecting two people
who speak different languages to learn from one another. For example, a Chinese speaking student
who wants to improve their English will be paired up with an English-speaking student who wants to
learn Chinese. The exchange will occur through friendly conversation (either face to face or online) in
a relaxed atmosphere. At the moment, the International Office, Buriram Rajabhat University advises
that all meetings will take place online for example via zoom or Skype as a result of Covid-19
situation. Also, all social events will be hosted on virtual platforms in 2020. The focus is not only on
learning the language but also understanding the customs and traditions of that country. Learning
happens through doing, so the idea of the LCE Project is to practice the language whenever students
can and to meet with their partner as often as possible.
5.2 The interview respondents about the problems of student selection to participate in LCE
Project, they mentioned about the confidence in communication especially in listening and speaking
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skills were most important. As the matter of fact, student exchange and student mobility programs
were used by educational institutions to promote and augment their internationalization efforts
(Burrows et al., 2010). Consequently, international student exchange programs are broadly
encouraged in higher educational institutions as a mechanism for establishing an understanding of
desirable intercultural skills and international experience among participating students. The
experience of being an exchange student can be everlasting on most students. This agree to Middlesex
University (2019) mentioned that exchanging abroad is not only a great way to experience a new
culture, travel and make friends; students can also gain an edge in the competitive global job market,
and have the opportunity to learn new language skills. But more than that, students will become more
independent, see the world in a different way and make memories they will never forget. It is part of a
much broader process of cultural change that is gradually transforming political, economic, and social
life in these societies (Inglehart, 2018).
5.3 The interview respondents about the ways to solve the problems of student selection to
participate in the project, it had better to practice language skills especially in listening, speaking, and
reading. As providing an opportunity for the students to learn about and appreciate another culture
(YMCA, 2014), students could have the opportunity to improve their second language skills through
and gain important employment experience through a work placement while on their exchange. This
finding was consistent with Pokpong et al. (2019) who studied important factors for cross-cultural
experiential learning to understand the history of other cultures, to provide space for other cultures
and accepting the different behaviors of others, to collaborate work with other cultures and to practice
the good relationships with people in other cultures. The implementation of global citizenship
programs at universities has been taking place against a backdrop of growing internationalization and
marketization in higher education, leading some to conclude that universities are cultivating global
workers rather than global citizens (Hammond et al., 2018).
Conclusion
In conclusion, this study is carried out in order to provide the information of selection
factors, problems and solutions in language and culture exchange project. The findings from this
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study might be as the guidelines for developing the procedure of students’ selection to exchange
aboard which leads to the improvement for all students in Buriram Rajabhat University. Moreover,
the conclusion of the current investigation might be utilized to those responsible for policy and
planning as well as related to the organizations in order to have clearer and proper selecting students
as the BRU representatives equivalently.
Recommendations
For further study, another exchange project should be mentioned and compared to find out
the beneficial as much as well according to the several exchange projects have publicized a variety of
objectives that the present study reviews. The variation in program design corresponds to the fact that
each university recognizes its position in the global higher education landscape and alters its policy
and programing accordingly, with each having the shared goal of augmenting their institution’s global
competitiveness.
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Abstract
This study aimed 1) to investigate the mobile phone applications in learning English
language of Business English major students, and 2) to investigate the attitudes of Business English
major students towards the use of mobile phone applications in learning English language. The
samples for quantitative data were 181 Business English major students, selected by using the table of
Krejcie and Morgan and simple random sampling technique. In addition, the samples for qualitative
data were 8 Business English major students, selected by using purposive sampling technique. The
research instruments were questionnaire and semi-structured interview. The quantitative data were
analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation while the qualitative data
were analyzed by content analysis technique. The findings were revealed as follows:
1. The major mobile phone applications in learning English language of Business English
major students were Google Translation, Learning Basic English, and Grammarly.
2. The attitudes towards the use of mobile phone applications in learning English language in
overall was at agree level.
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Introduction
For a century English language has been the global language for communication between
foreign countries. It is the first world language and widely used by over 1.5 billion people
(Cholakova. 2015; Krajnakova. 2012; Rohmah. (2005). It also has a role in world globalization. Nonnative and native speakers use English language in their business, trading, and negotiations.
Moreover, it is spread all over the world career paths in science, engineering and technology,
medicine, trade and commerce, education, and tourism. Learning English is not an easy task (Ishihara
& Cohen. 2014). For the foreigner, English becomes an essential thing that people want to learn for
their life and business because the world is connected together and English language is an official
language of communication. English as Foreign Language (EFL) students learn English for several
purposes and the way of learning English is varied.
Students’ attitude towards learning is one of the most important things in education today. A
positive attitude affects the students’ motivation in learning English attitudes towards school and
school work, their self-confidence and their personality development. In considering learner’s
behavior towards the target language, attitudes and motivation are concomitantly explored such that
the study of one includes the study of the other. The students who have positive attitudes and negative
attitudes react differently to learning English. Students who have a positive attitude enjoy learning
and get a better understanding in learning English, but the students who have a negative attitude are
different. As using technology for learning English is a powerful tool for helping EFL students,
humankind created a lot of technology to assist their life for helping them better-understand and
practicing in language learning (Zhang. 2010).
The current generation of English as a Foreign Language (EFL) students is growing up in a
digital world. EFLs using their mobile device for language learning in their daily routine (Ivic. &
Jakopec. 2016). Since 2000, mobile phones have been developing in many ways included in
education. The usage of mobile phones is very popular for EFL teaching or EFL learning as well
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(Ozer. & Kiliç. 2018; Zou et al. 2016). According to Facer (2004), mobile technologies are a familiar
part of most teachers and students lives. Now students used their smart phones to find vocabulary,
grammatical check, practice listening skill, speaking skill or online course. The applications (apps)
and media in mobile phones as texts, pictures, animation, audio, and video can be useful material for
learning English language. They will not only help students improve their performance, but also
increase positive attitudes towards learning English language. Mobile apps can engage students in
self-regulated cycles of learning. Besides, there are many apps that create multimedia materials which
are very helpful to help students and learners to get more understanding in English language
nowadays. The students of Business English Program, Buriram Rajabhat University have studied
about linguistics and English in the hospitality industry such as English for Hotels, English for
Tourism, and English for Business presentations; however, learning English language is not an easy
task for them. As a result, Business English major students use mobile phones for assisting their
learning English, for example to find vocabulary, grammatical checks, to practice listening and
speaking skills or online courses. Using mobile phone as learning tool is very helpful for them.
However, a few previous studies had reviewed about attitudes towards the use of mobile phone
applications in learning English language of Business English major students, the previous studies
have a different result on attitudes towards the use of mobile phone apps in learning English even in
the same university. The researchers are Business English major students interested in studying
attitudes towards the use of mobile phone applications in learning English language of Business
English major students. Since an attitude is one of the important things on studying or teaching
English language, the researchers want to investigate application used and attitudes of Business
English major students in order to be a guild line for teaching and learning.
Research Objectives
1.2.1 To investigate the mobile phone applications in learning English language of Business
English major students.
1.2.2 To investigate the attitudes of Business English major students towards the use of
mobile phone applications in learning English language.
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Research Methodology
The population of this study included 330 Business English major students who use
mobile phone applications for learning English language. The samples for quantitative data were 181
Business English major students who use mobile phone applications for learning English language.
They were selected by using the Table of Krejcie and Morgan’s sample size calculation (1978) and
simple random sampling technique. The samples for qualitative data were 8 Business English major
students, classified by BRU English test scores. The 181 Business English major students were
informed the purposes of the study and required to fill out the questionnaire. Then, the semistructured interview was administered to 8 Business English major students. Each interview was
recorded to audio tape and reviewed afterwards. The audiotapes were transcribed after the interviews
had completed. The researchers collected the data by themselves during on October, 2020. The
obtained data was analyzed by the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The data from semi-structure interview was analyzed by
content analysis technique. The sound recorder was also analyzed by using transcription and
interpretation.
Results
This study was focused on the attitudes towards the use of the mobile phone applications
in learning English language of Business English major students. The summary of the finding was
explained as follows:
4.1 The mobile phone applications in learning English language of Business English
major students were divided into 10 types. Considering in each application type, the most 3 mobile
phone applications used in learning English language could be presented in Table 1.
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Table 1
Mobile Phone Applications in Learning English Language of Business English Major Students
Mobile Phone Applications
English Dictionary Application
1. Oxford Dictionary of English
2. Dictionary
3. Dictionary Merriam Webster
English-Thai Dictionary Application
1. Thai Fast Dictionary
2. Longdo Dictionary
3. Line Dictionary
Vocabulary Application
Bright – English for beginners
Alphabear Words
Battle Text
Testing Application
Grammar Test
TOEIC
TOEIC Listening & Reading
Learning Basic English Application
Learning Basic English
Echo English
LEB English
Grammar Application
Grammarly
Learn English Grammar US
Learn English Grammar UK
Conversation Application
Orai for public
Andy

Sample (n=181)
Frequency
Percent
73
68
17

40.30
37.6
9.40

71
39
13

39.20
21.50
7.20

49
12
7

27.10
6.60
3.90

71
34
30

39.20
18.80
16.60

119
9
1

65.70
5.0
0.60

99
12
10

54.70
6.60
5.50

40
21

22.10
11.60
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Table 1 (Cont.)
Mobile Phone Applications
Tandem
Translation Application
Google Translate
iTranslate
Papago
Speaking Application
Speak English
Daily English Conversation
Hello English
Listening Application
English Listening
Podcast
Netflix

Sample (n=181)
Frequency
Percent
7
3.90
174
4
1

96.10
2.20
0.60

76
24
15

42.00
13.30
8.30

94
28
2

51.90
15.50
1.10

Table 1 presents the mobile phone applications used in learning English language of
Business English major students. The major mobile phone applications in learning English language
of Business English major students were Google Translation (96.10%), Learning Basic English
(65.70%), and Grammarly (54.70%).
Considering in each application type, the results revealed as followed:
In terms of English Dictionary applications, the most application used was Oxford Dictionary
of English (40.30%), followed by Dictionary (37.60%), and Dictionary-Merriam-Webster (9.40%),
respectively.
In terms of English-Thai Dictionary applications, the most application used was Thai Fast
Dictionary (39.20%), followed by Longdo Dic (21.50%), and Line Dic (7.20%), respectively.
In terms of Vocabulary applications, the most application used was Bright – English for
beginners (27.10%), followed by Alphabear Words (6.60%), and Battle Text (3.90%), respectively.
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In terms of Testing applications, the most application used was Grammar Test (39.20%),
followed by TOEIC (18.80%), and TOEIC Listening & Reading (16.60%), respectively.
In terms of Learning Basic English applications, the most application used was Learning
Basic English (65.70%), followed by EchoEnglish (5.00%), and LEB English (0.60%), respectively.
In terms of Grammar applications, the most application used was Grammarly
(54.70%), followed by Learn English Grammar US (6.60%), and Learn English Grammar UK
(5.50%), respectively.
In terms of Conversation applications, the most application used was Orai for public
(22.10%), followed by Andy (11.60%), and Tandem (3.90%), respectively.
In terms of Translation applications, the most application used was Google Translate
(96.10%), followed by iTranslate (2.20%), and Papago (0.60%), respectively.
In terms of Speaking applications, the most application used was Speak English (42.00%),
followed by Daily English Conversation (13.30%), and Hello English (8.30%), respectively.
In terms of Listening applications, the most application used was English Listening
(51.90%), followed by Podcast (15.50%) and YouTube (0.60%), respectively.
4.2 The attitudes towards the use of mobile phone applications in learning English
language of Business English major students were concerned 3 aspects as cognitive information,
affective information, and behavioral information. Considering in each attitude, the details could be
presented in table 2.
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Table 2
Attitudes Towards the Use of Mobile Phone Applications in Learning English Language of Business
English Major Students
Statements
Cognitive Information
1. I think mobile phone apps enabled me to accomplish learning
tasks more quickly.
2. I think learning on the mobile phone apps is useful for my study.
3. Mobile phone apps can be an effective method of learning as it
can give immediate support.
4. Learning English by using mobile phone apps is enjoyable.
5. Mobile phone apps learning is a more flexible method of
learning as it can be done anytime and anywhere.
6. I think mobile phone apps fit on my learning styles.
7. I think mobile phone apps can be used for more understand to
learn grammar.
Affective Information
8. I feel learning on the mobile phone apps helped me develop my
language performance.
9. I feel learning English on the mobile phone apps made learning
language easier.
10. I feel more relaxed to learn listening skills when using mobile
phone apps.
Behavioral Information
11. I have more interest in learning English through mobile phone
apps.
12. I keep up to date with English by using mobile phone apps.
13. I use mobile phone apps to learn reading and writing faster.
14. I use mobile phone apps to learn pronunciation and speaking
better.
Total

X

S.D.

Meaning

4.48

0.58

Agree

Positive

4.39
4.23

0.63
0.67

Agree
Agree

Positive
Positive

4.27
4.46

0.68
0.62

Agree
Agree

Positive
Positive

4.15
3.99

0.68
0.79

Agree
Agree

Positive
Positive

4.28

0.65

Agree

Positive

4.31

0.64

Agree

Positive

4.17

0.68

Agree

Positive

4.19

0.69

Agree

Positive

4.37
4.16
4.29

0.62
0.73
0.62

Agree
Agree
Agree

Positive
Positive
Positive

4.26

0.66

Agree

Positive
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As shown in Table 2, it presents the attitudes towards the use of mobile phone applications in
learning English language of Business English major students. The result was shown that the attitudes
towards the use of mobile phone applications in learning English language in overall was at agree
level ( X = 4.26). Considering in each aspect was revealed that the most aspect found was Cognitive
Information at the agree level ( X = 4.28), followed by Behavioral Information at the agree level
( X = 4.27), and Affective Information at the agree level ( X = 4.23), respectively. The details of
each item was revealed that the most item found was “I think mobile phone apps enabled me to
accomplish learning tasks more quickly.” at the agree level ( X = 4.48), followed by “Mobile phone
apps learning is a more flexible method of learning as it can be done anytime and anywhere.” at the
agree level ( X = 4.46), and “I think learning on the mobile phone apps is useful for my study.” at the
agree level ( X = 4.39), respectively. However, the least item found was “I think mobile phone apps
can be used for more understand to learn grammar.” at the agree level ( X = 3.99).
Discussion
The mobile phone applications in learning English language used by Business English
major students could be divided into 10 types. There were English dictionary applications, English Thai dictionary applications, vocabulary applications, testing applications, learning basic English
applications, grammar applications, conversation applications, translation applications, Speaking
applications, and listening applications. The major mobile phone applications in learning English
language of Business English major students were Google Translation (96.10%) of Translation
Application, Learning Basic English (65.70%) of Learning Basic English applications, and
Grammarly (54.70%) of Grammar applications. This result was related to the study of Lei (2018), and
Hongjan, Pongpan, and Lungnapha (2020) that mentioned the main language skills used by students
were listening, reading, speaking, writing, grammar, vocabulary and spelling. It was also related with
the previous studies of Mindog (2016) who studied the use of smartphone apps to learn English by
four Japanese university students, as well as the study of Nami (2020), and Azmi (2018) that found
the most of students highly used dictionary apps and lexical apps in learning English language.
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According to the attitudes, the Business English major students had positive attitudes
towards the use of mobile phone applications in learning English language. Positive attitude help
students successfully in learning language. This was related to Gardner and Lambert (1972) and
Savignon (1972) that students agreed that mobile phone apps enabled them to accomplish learning
tasks more quickly. However, the students thought that mobile phone apps could be used for more
understand to learn grammar. They also used apps to support what they are learning in the classroom.
Mobile phones apps have a lot of benefit in learning English as “vocabulary reading, writing,
grammar and translation tasks” which related to Steel (2012) who pointed out that positive attitude
will help learners’ successfully in learning language and success in learning a language. Learning by
mobile phones applications in particular has a positive impact on developing students’ interest as well
as motivation and achievement.
Conclusion
There were 10 types of mobile phone applications in learning English language used by
Business English major students as follows: English dictionary applications, English -Thai dictionary
applications, vocabulary applications, testing applications, learning basic English applications,
grammar applications, conversation applications, translation applications, speaking applications, and
listening applications. The major mobile phone applications in learning English language of Business
English major students were Google Translation (96.10%) of Translation Application, Learning Basic
English (65.70%) of Learning Basic English applications, and Grammarly (54.70%) of Grammar
applications. This means that those 3 applications were useful and might be suggested for learning
English language.
The Business English major students had positive attitudes towards the use of mobile phone
applications in learning English language since the positive attitude help students successfully in
learning language. Considering in each aspect was revealed that the most aspect found was Cognitive
Information, followed by Behavioral Information, and Affective Information, respectively. Moreover,
the mobile phones applications have a positive impact on developing students’ interest as well as
motivation and achievement. This study will be useful for Business English major students and
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relevant learners who want to improve their English skills and the result will also provide types of
mobile phone apps and the effective ways to use mobile phone apps in learning the English language.
Recommendations
7.1 This research was specifically study Business English major students at Buriram
Rajabhat University. The future studies should be study other samples, focus more on the area and
may be more the larger number of samples in order to gain more reliable in formation.
7.2 The future studies should add more research methods about qualitative research in order
to gain deeper data of understanding the attitudes towards the use of mobiles phone apps in learning
English language than this research.
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Abstract
This study was conducted for the purposes to1) study the factors influencing presentation in
Business English students and 2) study the factors that improves English Presentation in Business
English students. The research instruments in this study are questionnaire and semi-structure
interview. The populations of this study are 266 Business English Program students; Buriram
Rajabhat University and sample are 41 of fourth year students from Business English Program by
purposive sampling technique. The statistical devices employed in this study are frequency,
percentage, mean and standard deviation. Samples for interview are 10 students from fourth year who
has GPA more than 3.00. The results of this study are 1. The factor improve for presentation
“confidence can help in English speaking better” ( = 3.73, S.D = 0.93) and 2. The factor that
influencing for presentation are “English grammar seem’ quite difficult to speak correctly” ( = 3.66,
S.D = 0.93)
Keywords: factors, influencing, presentation techniques
Introduction
Nowadays, more people are dedicating time to studying English as a second language. Many
countries include Thailand in the school syllabus and children are starting to learn English from
childhood until adult hood, (British study carter). English is necessary for occupations, daily life and
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education. English became an official language learned around the world more than other languages.
English is easy to see just how important English is around the world. Many international businesses
conduct meeting in English, tourists and travelers, universities teach courses in English, that is why
English language became a common languages (Darasawang.2007).
In Thailand, it is necessary for Thai people to communication in English. Since Thailand has
become an ASEAN member country, thus Thai people must use English efficiency to communicate
with other people around the world especially with the ASEAN countries people (Srisarng.2014).
Accordingly with the Ministry of Education (2002) use the syllabus to put great emphasis on English
language must be the first languages for Thai student learn at school.
Regarding at four skills, speaking skill is claimed to be the most important skill (Ur.1996).
However, Thai people still attempt to speaking English since they have fewer chance to speak English
with the foreigners in daily life. (Wanich.2014).
As English for presentations is one of the instruments to practice English Speaking skill, for
the student in the Business English Program presentation were set in the syllabus to practice the
students speaking skill.
For the present investigation, the researchers would like to study the factors influencing
presentation and factors in Business English 4th year students. That pointed out that there might be
some reason or factors enhancing the presentation of Business English students. For some language
learners, they struggled and find it difficult to present in English, while some groups of English
learners are able to present in English proficiently and fluently. In addition, one of their targets is the
students know the factors influencing presentation in English and improve them in their presentation
skill.
Research Objectives
This study designed to achieve the following objectives:
2.1 To study the factors influencing presentation in Business English students.
2.2 To study the factors that improves English Presentation in Business English students.
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Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 The population of this study were 266 students of Business English major who were
studying in the Business English program in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram
Rajabhat University in academic year 2020.
3.1.2 The samples for qualitative data were10 students of Business English major in the
fourth year, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University in academic
year 2020. They were selected by using purposive sampling technique. The researcher selected by
semi-structure interview method with students who have GPA 3.00 up.
3.2. Research Instrument
4.1.1 Questionnaire
The research instruments in this study used a self-reported questionnaire and interview. They
are asking the sample about factors influencing presentation in Business English students. The details
of questionnaire each instrument include with three parts. First part is about the personal information
of the sample are required to answer the research questions about gender, age and year of study.
Second part is comprised of 14 statements of five-point rating scale questionnaire with Likert’s rating
scale. It aimed to investigate factors which enhance learning English presentations and the factors
which are the most influential factors to be fluent in English presentation. Five-point Likert’s scales
uses are as follows Oxford and Burry-Stock (1995; cited in Sarom, 2010). The last part is about openend form in which is the samples can write their suggestion and comments. The researchers studies
theories and principles from textbooks, document, articles, related literature and examined by three
experts to check the correctness and appropriateness.
4.1.2 Semi-structured Interview
The semi-structured interview was used to obtain the in-depth information about the factors
which enhance learner English presentation, and which are the most influential factors to be fluent in
English presentation with five questions for interview. The researcher is adapted from the
presentation in a foreign language category of Richards (2001).
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3.3 Data Collection
After the questionnaire statements were examined by the three experts, the researcher is
cooperation to gather the data of 41 students of Business English major in fourth year. They were
asked to fill out the questionnaire. The researcher collected the data by themselves at Buriram
Rajabhat University. Duration of time is 11 September to 11 October 2020.
The final version of the semi-structured interview guide was administered to 10 students of
Business English major in fourth year. Thai version was used to interview the Business English major
students. Each of the 10 interviewees was interviewed for approximately ten minutes. Each interview
was audio taped to ensure that all the information was recorded and could be reviewed afterwards.
After the interviews had been completed, the audiotapes were transcribed.
3.4 Data Analysis
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaires were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS)
mainly focusing on the descriptive statistical analysis frequency, percentage, mean, and standard
deviation. The statistical devices employed in this study about Frequency (f), percentage (%), Mean
(x) and standard deviation (S.D).
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Results
The results were presented according to the research objectives as follows:
Table 1
Investigate Factors to Enhance Learners’ English Presentation
Presentation abilities
1. I always feel nervous when speaking English in front of the
classroom.
2. I am worried about making mistake when,
I have presentation in front of the classroom.
3. I cannot express clearly my ideas in English.
4. I prepare the presentation is not good enough.
5. My English pronunciation is rather poor.
6. My English grammar seem’ quite difficult to speak correctly.
7. My vocabulary is limited.
Total

S.D

Meaning

3.73

0.94

High

3.85

0.85

High

3.56

0.95

High

3.20

1.00

Moderate

3.12
3.66
3.66

0.87
0.93
1.06

Moderate
High
High

3.54

0.71

High

As shows in table 4.2, it presented the factors that influence the presentation
( =3.54,S.D.=0.71). “English grammar seem’ quite difficult to speak correctly.” (51.2%), the second
“English pronunciation is rather poor.” (46.3%), the last “feel nervous when speaking English in front
of the classroom.” (39.0%) movie, listening from BBC, CNN news, etc.” (39.0%), the last “speak
English with native speakers.” (34.1%)
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Table 2
The Most Influential Factors to be Fluent in English Presentation
Presentation abilities

S.D

Meaning
High
High
High

8. I can think in English while speaking.
9. The confidence can help in English speaking better.
10. You always use English as habitually, watching English
movie, listening from BBC, CNN news, etc.
11. I can create a small group to train practice communicate
in English with friends.
12. I can speak English with native speakers.

3.59
3.73

0.97
0.92

3.73

0.94

3.15

1.19

3.20

1.14

Moderate

13. I have positive attitude with English language.
14. I always practice English by myself.

4.10
3.78

0.83
0.98

High
High

Total

3.60

0.75

High

High

As shown in table 4.3, it presented to the factors that enhance your presentation and influence the
presentation. The factors that enhance your presentation abilities total ( =3.60, S.D.=0.75), the topic
found most was “The confidence can help in English speaking better.” (51.2%), the second “Use
English as habitually, watching English.
Discussion
The finding from investigating Factors to Enhance and influence Learners’ English Presentation.
The result came out that the samples the most of enhance “I have positive attitude with English
language, that was related with the research of Teng and Sinwongsuwat (2015) and she said that
may well provide English learners with a level of communicative competency that will allow them to
more, The second “I always practice English by myself.” “The confidence can help in English
speaking better. You always use English as habitually, watching English movie, listening from BBC,
CNN news, etc.” As the researcher has been considered, the sample mainly choose to have a positive
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attitude with the English language and practice the language by yourself or practice by watching
movie, listening from BBC, CNN news. The researchers inferred prefer the samples liked to practice
themselves with various techniques as the researcher made questionnaire. The results were selected of
Pandito (2017) concluded that English is an important language. And able to practice English from
English lessons Have Self Confidence Can Help Improve Your Speaking and English-speaking skills
from BBC News CNN.
The most influential factors to be fluent in English presentation. The result came out that the
samples the most of influential “I am worried about making mistake, when I have presentation in
front of the classroom.” The second “I always feel nervous when speaking English in front of the
classroom.”, “My vocabulary is limited.” and the last “My English grammar seem’ quite difficult to
speak correctly.” as the researcher have considered, the sample mainly afraid, worries speaking, and
nervousness every time when present to the class. In addition, there are some words that can be
limited because there may be few. They were worries about speaking because the grammar of the
English language was quite difficult for the sample. The researchers inferred prefer the samples, the
samples were mostly concerned about speaking in front of the class because grammatical speech was
difficult and had terminology to eliminate. The results were selected to Richards (2001), is the
difficulty to learn to speak English, it concludes as the following 7 steps about Hard to pronounce
words, Lack of using , Shy to speak, Lack of motivation to improve and enhance their English
speaking skills, Unable to understand and unable to speak English correct grammar. The results were
selected to the Pandito (2017) said that most of the students were unable to speak English for a long
time and were nervous when they spoke English, with a small library of words, not knowing what to
say.
The result from the semi-structured interview that the students of Business English major in
fourth year. Revealed of enhance The mostly factor that increase capable is try to speaking because
it’s make more confident without anxiety and can make the presentation well averred at 80% and for
Influential revealed the mostly is anxious, excitement because they afraid that they cannot present
well including audience’s behavior, forget content to present, no confident and answer question from
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audiences averred at 40% The finding consistent for enhance Theo (2016) defined that the successful
in giving formal presentation should be well prepare, sufficiently in
practicing, and deliver with powerful and briskness. The present delivering will be much more
interesting if it is good in practicing and preparation and Littlewood (2007), defined that the first
problem is worried about making mistakes, fearful of criticism or losing face. They are shy of the
attention that their speech attracts.
Conclusion
The purposes of this study were to investigate factors which enhance learners’ English
presentation and to find out the factors which the most influential factors to be fluent in English
presentation. The population of this study is 266 students of Business English major who are studying
in Business English program. The samples for quantitative were 41 students of Business English
major in the fourth year, who were studied English for presentation of Business English major in the
fourth year in Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. And the
samples for qualitative data were 10 students selected by using purposive sampling technique. The
researcher was selected by semi-structure interviewed method with students who have GPA 3.00 up.
The questionnaire, the researcher adapted from the presentation in a foreign language category of
Richards (2001) and constructed the draft questionnaire with 14 statements adapted from Pongpanich
(2008). The Semi-structured Interview researcher constructed five questions in adapted form from the
presentation in a foreign language category of Richards (2001). The questionnaire analyzed by using
Statistic Package for Social Sciences (SPSS) mainly focusing frequency (f) and percentage (%) are
used to calculate the data of the personal information of the samples. The details of each part were
follows: the general information sample including gender, age and years of study. Mean (x) and
standard deviation (S.D) are used to investigate the factors that affect the presentation abilities of
Business English major students in fourth year. On considering the most topic the factors that
enhance your presentation abilities is, the positive attitude with English language (x ̃=4.10) follow by
the factors are influence the presentation is, worried about making mistake when. I have presentation
in front of the classroom. (x ̃=3.85) because worried will make a poor presentation. The Semi88

structured Interview about the factors that influences and enhances the presentation of Business
English major in fourth year students from the semi-structured interview is analyzed by content
analysis technique found the Factor that enhance on presentation was “Practice can make
confident.”(80.00%), followed by “Assertiveness to present” (10.00%), then “Knowledge”(10.00%)
and the factors that influence on presentation was “Anxiety and Excitement affects to
presentation.”(40.00%), followed by “The listener haven’t pay attention,” (30.00%)
Recommendations
Regarding presentation technique the researchers present the implication of the finding as
follow:
7.1 The finding can help students understand their English presentation techniques and
problems.
7.2 The finding will benefit for students who want to improve their speaking skills.
7.3 The finding can help the teachers who teach English for the presentation or about English
presentation to prepare the material they have created.
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Abstract
The purposes of this study were to 1) analyze spoken words found in the film Frozen 2, and
2) analyze idioms found in Frozen 2. The population of this study were top 10 movies of the box
office in 2019. The sample of this study was Frozen 2, which was ranked the 5th. The research
instrument was analysis table. The researchers discussed the collected data by content analysis and
presented the numbers and percentages of the data. The researchers found 42 new and interesting
spokenwordscategorized into 9 categories.The top 3 most common spoken words included 1)Getting
Information 19 words (45.24%), 2) Reasoning and Explanation, 7 words (16.67%,) and 3)
Questioning and Answering 6 words. (14.29%), respectively. For the idioms, the researchers found
the top 3 newandinteresting idioms were 1) 10idioms with verb and preposition(50%), 2) 4 idioms
with verb, objective pronoun and preposition(20%), and 3) 3 idioms with verb with -ing and
preposition(15%).
Introduction
Movies are the most influential medium that will bring you into unlimited entertainment.
Events, art, literature, documentaries and fantasies are released to the public in an animated format
with an emphasis on entertainment from a group of people who have invested in creating stories or
events. The objective is to sell entertainment and education, and to satisfy the audience. The film is
considered to be an excellent entertainment art and plays an important role in society. It helps humans
learn new things in life and see what they can’t imagine.
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In the film, there are many interesting and educational knowledge such as language
usage,culture, history, technology, etc. The researchers areones of the students in English Program,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. Since the researchers are
English major students, we would like to learn English from a variety of media. The researchers
found that leaning English from movie is fun and interesting. Therefore, the researchers selected a
movie to studyspoken words and idioms. That movie is Frozen II.
Frozen II is an American fantasy musical animated computer movie, produced in 2019 by Walt
Disney Animation Studios. It was the sequel to the Snow Queen's Adventures. The two brothers, set
off to find answers from the mysterious call, the source of Elsa's magical powers to defend the
kingdom
In addition to the story that is interesting and adventurous, there are also interesting
communication techniques, including the language used in speaking and expressions or idioms found
in this story.
Spoken word is a performance art that is a word-based. It often includes collaboration and
experimentation with other arts forms such as music, theater, and dance. However,spoken word
usually tends to focus on the words themselves, the dynamics of tone, gestures, facial expressions, the
followings are examples of spoken words.“Aw, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty
strong.”The meanings of these words are the speaker emboldened somebody not to worry about
someone because she can help herself. “Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone.”
The speaker doesn’t want to see the interlocutors and he is angry. “Yes, it's very dangerous! You
should head home before it gets worse.” The speaker suggested someone to go home now.
Idioms is important part of everyday English. They come up all the time in both written and
spoken English because idioms don't always make sense literally, you'll need to familiarize yourself
with the meaning and usage of each idiom. That may seem like a lot of work, but learning idioms is
fun, especially when you compare English idioms to the idioms in your own language. The following
are example of idioms,
“Please don't shut me out again” means Please don't chase me out again.
“Okay, keep going north” means the speaker wants to convey that to continue.
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Both of these words are the words that students who study English majors should know, because in
everyday life these words are used extensively. The researchers will analyze those two kinds of words
by a table of analysis. The topics are type and meaning.
Research Objectives
2.1 To analyze spoken words and idioms found inFrozen II, movie
2.2 To analyze types and meaning of spoken words and idioms found in Frozen II, movie
Research Methodology
3.1 Research Design
The design of this study is a mixed design, quantitative research and qualitative research
designs. It was a content analytical research mixed with quantitative data.
The researchers analyzed spoken words and idioms found in the film Frozen II by recording and
counting the numbers of those words, telling the types and meaning in the form of tables.
3.2 Population and Samples
The population and samples of this study are described as follows:
3.2.1 Population
The population of the study were top 10 box office movies in 2019. (Beartai.com
https://today.line.me/th/v2/article/Avengers). They are the followings
1. Avengers: Endgame
2. The Lion King
3. Toy Story 4
4. Captain Marvel
5. Frozen II
6. Spider-Man: Far from Home
7. Aladdin
8. Joker
9. Star Wars: The Rise of Skywalker
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10. It: Chapter Two
3.2.2 Samples
The sample was Frozen II. It was selected based on a purposive sampling method. The
researchers selected this movie because it is a cartoon movie and it’s very popular among teenagers.
The content that the researchers chose to analyze were spoken words and idioms.
Examples of spoken words:
1. “Aw, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty strong.”
2. “Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone.”
3. It's very dangerous! You should head home before it gets worse.
4. “Elsa, you're different”
5. “You can't just follow me into fire!”
6. “You don't want me following you into fire?”
7. “Come my darling, homeward bound...”
8. “This is my fault”
9. “May I present Prince Hans of the Southern Isles”
Table 1
Research Instrument of Spoken Words
Spoken Words
Examples :
1. “Aw, don't worry, she'll be okay.
Seems like she's pretty strong.”
2. “Please leave. I need to be alone. I
don't want to hurt anyone.”
3. It's very dangerous! You should head
home before it gets worse.
4. “Elsa, you're different”

Types
Reasons &
Explanation
Warning

Meaning
The speaker emboldened somebody not
to worry about someone because she can
help herself.
The speaker doesn’t want to see the
interlocutors and he is angry.

Suggestion

The speaker suggests the interlocutors to
go home.
Getting Information The speaker wanted to convey that Elsa's
appearance had changed.
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Table 1 (Cont.)
Spoken Words
5. “You can't just follow me into fire!”

Types
Commanding

6. “You don't want me following you
into fire?”
7. “Come my darling, homeward
bound...”
8. “This is my fault”

Questioning &
Answering
Requesting

9. “May I present Prince Hans of the
Southern Isles”

Meaning
The speaker ordered not to follow into
the fire.
The speaker repeatedly asked if he
wasn't really letting her into the fire.
He wants her go back home with him.

Excuses &
Apologizes

I want to express my condolences.

Recommending

The speaker wants to introduce the
prince.

Examples of Idioms:
1.“Wait slow down no one's brothers are staying here no one is getting married.”2. “Please don't shut
me out again.”
3. “Okay, keep going north.”
4. “Arendelle is safer with me staying up here.”
5. “We're going to try and putanendto this crazy winter.”
6. “We can buy you some time!”
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Table 2
Research Instrument of Idioms
Idioms
Examples:
1.“Wait slow down no one's brothers
are staying here no one is getting
married.”
2. “Please don't shut me out again.”
3. “Okay, keep going north.”

Types
Idioms with verb and
preposition

Meaning
Slow down = take it easy
Take it easy, listen to me first, no
one will marry.

Idioms with verb, object
pronoun and preposition
Idioms with verb + verb +
ing

shut me out = chase
Please don't chase me out again.
keep going = continue going
The speaker wants to convey that
they should continue going.
staying up= stay
Arendelle is safer when I'm here.

4. “Arendelle is safer with me staying
up here.”

Idioms with verb + ing and
preposition

5. “We're going to try and putanendto
this crazy winter.”
6. “We can buy you some time!”

Idiomatic pairs
Idioms with verb, object
pronoun and noun

put an end= stop
We'll try to stop this bad winter.
buy you some time=give you
some amount of time.

3.3 Research Instruments
The research instrument of this study is an analysis table. The researcher constructed the instrument
as follows:
3.3.1The researchers studied researches, articles, books concerning content analysis.
3.3.2. The researchers selected examples of spoken words and idioms and put into the tables.
3.3.3. Take the instrument to the advisor to check the appropriateness
3.3.4. Adjust the tables and examples accordingly to the advisor’s suggestions.
3.3.5. Take the instrument to three experts to verify the suitability by Face-validity, that is the experts
give comments and suggestions. The three experts were below:
1. ProfessorSomyongSom-in
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2. ProfessorAngelie G. Escuadra
3.ProfessorThitapornPutklang
3.3.6. Once the tables have been evaluated, the researcher take them to the advisor for another round
of review.
3.3.7. Make a complete research instrument and take it to collect the data.
3.4 Data Collection
3.4.1 Watch Frozen II for comprehending the story and then collect data from subtitle of the movie.
3.4.2Put all the spoken words and idioms, types, and meanings into the table of analysis.
3.4.3 Calculate Spoken Words and Idioms how many sentences and how many kinds.
3.5 Data Analysis
3.5.1 Count the number of spoken words and idioms.
3.5.2 Analyze the number of spoken words and idioms in percentage.
The statistical formular for percentageis shown below
Percentage
P =Percentage
F = The frequency for percentage calculation
N= All frequency (Boonchom Sri-Sa-Ard, 2010)
3.5.3 Qualitative Data Analysis.The researchers employ content analysis to describe the collected
data.
Examples of data analysis
Spoken Words
1. Getting Information
“Make one wrong move and everyone will you see there from four years dear.”
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Meaning: The speaker wanted to say that every mistake that happened in the last four years, because
Anna did not yet know the control of power, but as he grew up, knew to control the power and no one
would see it again.
2. Suggestion
“May I present Prince Hans of the Southern Isles.”
Meaning:The speaker wants to introduce the prince.
3. Request
“Please don't knock on the door loudly.”
Meaning: Please don't slam the door
Idioms
1. Idioms with preposition
“Wait slow down no one's brothers are staying here no one is getting married.”
Meaning: Listen to me first, no one will marry.
2. Idioms with verb, object pronoun and preposition
“I will look it up when we get home.”
Meaning:The speaker wanted to convey that He will search for something when he gets home.
3. Idioms with preposition
“Please don't shut me out again.”
Meaning: Please don't chase me.
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Results
This section includes all spoken words found in Frozen II movie as shown in Table 1
Table 3
Frequency and Percentage of Spoken Words found in Frozen II movie
Types of Spoken Words

Frequency(N)

1. Suggestion
2. Excuses &Apologies
3. Getting Information
4. Questioning & Answering
5. Command
6. Request
7. Warning
8. Recommending
9. Reasoning & Explanation

1
1
19
6
1
2
4
1
7
42

Total

Percentage(%)
2.38
2.38
45.24
14.29
2.38
4.76
9.52
2.38
16.67
100

From table 3 , the result showed that the most type of spoken word is Getting Information (19
sentences or 45.24 percent),Reasoning& Explanation (7 sentences or 16.67 percent), andQuestioning
& Answering (6 sentences or 14.29 percent), respectively.
Table 4
Example of Spoken Words found in Frozen II movie
No.
1.
2.

Spoken Words
Types
“Yes, it's very dangerous! You should head
Suggestion
home before it gets worse.”
“This is my fault”
Excuses & Apologizes

3.

“They' re just maybe not right this second”

Getting Information

Meanings
The speaker suggests the
interlocutors to go home.
I want to express my
condolences.
At thistime they may not
come to us.
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4.

“You don't want me following you into
fire?”

Questioning & Answering

5.

“You can't just follow me into fire!”

Commanding

6.

“Please don't slam the door”

Request

7.

“Please leave. I need to be alone. I don't
want to hurt anyone.”

Warning

8.

“May I present Prince Hans of the Southern Recommending
Isles”
“Aw, don't worry, she'll be okay. Seems like Reasoning & Explanation
she's pretty strong.”

9.

The speaker repeatedly
asked if he wasn't really
letting her into the fire.
The speaker ordered not to
follow into the fire.
Please don't close the door
loudly.
The speaker doesn’t want
to see the interlocutors and
he is angry.
The speaker wants to
introduce the prince.
The speaker emboldened
somebody not to worry
about someone because
she can help herself.

Table 5
Frequency and Percentage of Idioms
Types of Idioms
1. Idioms with verb and preposition
2. Idiom with verb, objective
pronoun and preposition
3.Idioms with verb + verb + ing
4.Idioms with verb + ing and
preposition
5.Idiomatic pairs
6. Idiom with verb, objective
pronoun and noun
Total

Frequency (N)
10
4

Percentage (%)
50
20

1
3

5
15

1
1

5
5

20

100

100

From the table 2, 3 the result showed that the most type of idioms is Idioms with verb and preposition
(10 idioms or 50 percent),Idiom with verb, objective pronoun and preposition (4 idioms or 20
percent), andIdioms with verb + ing and preposition (3 idioms or 15 percent), respectively.
Table 6
Examples of Idioms found in Frozen II movie
No.
Idioms
1. “Wait slow down no one's
brothers are staying here no
one is
2. “Please don't shut me out
again.”
3. “Okay, keep going north.”

4.
5.
6.

Types
Idioms with verb and preposition

Meanings
Slow down = take it easy
Take it easy, listen to me first, no
one will marry.
Idiom with verb, objective pronoun shut me out = chase
and preposition
Please don't chase me out again.
Idioms with verb + verb + ing
keep going= continue going
The speaker wants to convey that
they should continue going.
“Arendelle is safer with me Idioms with verb + ing and
staying up= stay
preposition
Arendelle is safer when I'm here.
staying up here.”
“We're going to try and put Idiomatic pairs
put an end= stop
We'll try to stop this bad winter.
an end to this crazy winter.”
Idiom with verb, objective pronoun buy you some time= give you
“We can buy you some
and noun
some amount of time.
time!”

Discussion
The researchers found that the number of spoken words are 42 words, which the most top
three are 1) Getting Information (19, 45.24%), 2) Reasoning &Explanation (7, 16.67%,), and 3)
Questioning&Answering(6, 14.29). The findings are like this because most of the words are the
spoken words of Elsa, Anna, and Christoph.These three actresses and actors talked about the five
truth of love. They gave information, reasoning and explanation. Most of the time, they ask and
answer the questions among them. Hans Christian Andersen, author of Frozen II, wrote the
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communicative and informative scripts used in various events and researchers have found that most
of the spoken words are getting information.The study found According to studyingAn Analysis of
Spoken Words and Idioms Found 9 types of spoken words:Suggestion, Excuses &Apologies,Getting
Information, Questioning &Answering, Command, Request, Warning, Recommending, Reasoning &
Explanation. These 9 types are in accordance with Tongsopit (2003)andSherman psychology
discussion.net reasoning-meaning-definition(2003).This finding is similar toSyamsiyah (2018) who
studied “A Speech function analysis of utterances in Beauty and The Beast movie script”. This thesis
is a study of speech function analysis of utterances in Beauty and the Beast movie script by Bill
Condon. to be used in language learning The result finding shows that there are four types of speech
function that are utterred by the characters which are statement with 52 % portion, question with
23%, command 24% and the last offer with only 1%.
The researchers found that the number of idioms are 20 idioms, which the most top three are
1)Idioms with verb and preposition2)Idiom with verb, objective pronoun and preposition 3)Idioms
with verb + ing and preposition.The finding is so because of informal conversations and
conversations between friends and acquaintances.At that point, Inconsistentwith the research
ofRosalia's, Noerazizah, Anggreani (2018; abstract) “An Analysis of Idioms in “Guardian of the
Galaxy Vol.2” Movie” the writer analyzed it based on O’Dell & McCarthy theory. O’Dell &
McCarthy argued that idioms are divided into 6 types;simile, binomials, proverbs, euphemism,
clichès and fixed statement, and other language. The result of the analyzed data showed that from 6
types of idiom, only three types of idioms appear in this movie, which are; simile (4), binomial (6),
and fixed statement (9).
Conclusion
From the findings, it was found that the dialogue in the movie,the most used types are getting
information, Reasoning & Explanation Questioning & Answering. Conversation should be practiced.
Giving a lot of information and asking questions as it is necessary for students to communicate in
everyday life, and if students who wish to practice language on their own should practice as much of
the above 3 types of language skills as found. In most everyday conversations.
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In addition, the most common expressions are Idioms with Verb and Preposition, Idiom with Verb,
Objective Pronoun and Preposition, and Idioms with Verb + ing and Preposition. In what the speaker
wants to convey quite a bit Therefore, teachers should teach students about Idioms with Verb and
Preposition, Idiom with Verb, Objective Pronoun and Preposition, and Idioms with Verb + ing to give
students the true meaning.
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Abstract
The purpose of this study were 1) to analyzegrammatical errors of using present simple tense
of the second year English majors studying in Buriram Rajabhat University 2) to investigate these
errors. The samples of this study were 30second year English majors. They were selected usingcluster
random sampling. The research tool was essay writing titled “Student life in the University” with
100-150 words. The samples were assigned to write the essay about this title. Grammatical errors of
using present simple tense found in their writing essay was analyzed in line with the criteria proposed
by Esther H. Kuntjara (2013),and an investigation of these errors were analyzed by frequency and
percentage. The research results revealed that: 1) three mains grammatical errors found in their essay
writing, ranged from high to low level as the following: Errors in Omission with the frequency of 19
(61.2%),misformation with the frequency of 9 (29.0%.),andthe addition with the frequency of 3
(9.7%.) respectively. 2) The factor of the students’ error was context of learning. Therefore, the
research was also found that the students’ errors referred to English grammar included: present tense,
and sentence structure.
Keywords: error analysis, present simple tense, essay writing
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Introduction
English is a universal language widely used by people around the world since itcan be seen
that English is very important tool for people nowadays. In terms of learninglanguages, English has
many benefits for everyday life, education, and occupation. Moreover, it is a communication tool
between people inmany countries. So learning English also focuses on learners’ practice their
thinkingskills, confrontation with real situations, and Knowledge application (Kha-On 2017).Though
English is an important tool for
communication, there are many researchesshow that most students are still unable to use
English for effective communication especially speaking and writing skills. English or a
foreign language is one of the factors that make the students nervous as it is not the first
language that must be used in their daily lives. (Brown, 1994)
The essential to learn English the learners should have the ability to communicate. They must
havelinguistic competence based on linguistics, consisting of vocabulary and grammar Wongsothorn,
(1984). Regarding grammar, Swate Vacharkul (2006) interviewed Asianlearners about the importance
of learning English grammar. The majority of studentsagreed that grammar learning is very important
and necessary in daily life.
Studying English grammar is significant, especially tense, as it concernedwith how to
construct a sentence correctly. English tense is one major problem of Thai learners due to its various
kinds of verb inflection,difficulty, and different structures. Accordance with Sa-adkaew, Jungsatitkul
and Draper(2011) proposed that wrong usage in English tense is the biggest obstacle of Thai students
who learn asecond language. Muftah and Galea (2012) stated that becoming proficient in
Englishtense is ultimately difficult for second language students.
The major problem of students at Buriram Rajabhat University is insufficient background
knowledge about using English grammar which tenses play an important role inexpressing the
students’ knowledge. Likewise, Ponpuehee S. (2012), who study an error analysis of English
composition written by English major students at Buriram Rajabhat University, he found that the
students made the errors in all three main categories: errors ingrammar, vocabularytense andsentence

107

structure. Accordance with the study ofSom-in S.(2014).The three main errors were found in the
essay writing:errorsin grammar, tense, structure and word order.
The researcher were interested tostudy the problem of errors in students’ essay writing and to
investigate the frequency of the errors in essay writing.The following points of grammarerror were
studied: the present simple tense include; omission, addition, misformation, disordering, and
auxiliary verb forms. It would be beneficial for effectively developing students’ writing competency.
Research Objectives
1. To analyze grammatical errors of using present simple tense of the second
year English major students studying in Buriram Rajabhat University.
2. To investigatethe frequency of grammatical errors of using present simple
tense of the second year English major students studying in Buriram Rajabhat University.
Research Scope
1. The population of this study included 63 students from2 classes of second year
English majors in the secondsemester 2019.
2. The samples were 20 students from classes 1 of English Majors, Faculty
of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. They were
selected by using cluster random sampling because those students had already studied in these causes:
essay writing and grammar incontext.
3.In this research, the researchers defined a 100-150 word writing content for the story
entitled The Student Life in University with 1 hour given.
4.The Analysis of students' writing errors focused on omission of be, omission of verb
omission of -s or -es,addition of auxiliary verb, misformation of verb tense, misformation of auxiliary
verb, misformaton of verb, disordering, and auxiliary verb forms.The frequency of grammatical
errors were analyzed using percentage.
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Research Instruments
The research instruments were 1) an essay titled the students’ life in University, 2) the error
recording formswhich adapted fromKuntjara (2013).
The Data Collection
The researcher went to the students on 25 August 2020 to bring the essay writing
of second year English major students in semester 2 of academic year 2019, and assigned the student
to write the essay on the titledof the students’ life in University.Once the students finished their essay,
the researchers opted out the works that were shorter than 100 words, and selected only 20 pieces of
essay writing for the research samples.
The Data Analysis
1. Error coding
The researchers checked all students' writing tasks for errors and marked the errors in every
piece of work. Error classification table for error analysis in this research was adapted from the
analysis table of Esther H. Kuntjara(2013).
2. Error classification
After checking and recording errors, the researcher classified and coded the errors into the
following categories: omission of be, omission of –s or –es, omission of verb,addition of auxiliary
verb, misformation of verb tense, misformation of auxiliary verb, misformaton of verb, disordering,
and auxiliary verb forms. Error counting and error recording were done in the designed table. The
statistics i.e., frequency and percentage were used to calculate the errors found in the students’
writing tasks.
3. Analyzed the qualitative data
According Creswell (2012), analyzing qualitative data requires understandinghow to make
sense of text and image so that the researcher can from the answers to theirresearch question. There
are six steps in analyzing and interpreting qualitative data included:
preparing and organizing, exploring and coding the database,describing finding and forming themes,
representing and reporting findings, interpretingthe meaning of the finding, and validating the
accuracy of the finding.
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Results
Types of error
Three syntactic errors were found in the students’ writing, ranged from the highest to the
lowest frequency as the following: Error in omission, Misformation,and Error in addition,
respectively.
Table 1
The percentage of each type of errors
Types of error
Frequency
percentage
Omission
19
61.3%
Misformation
9
29.0%
Addition
3
9.7%
disordering
0
0%
31
100%
The table above shows that there were three types of errors. The omission was 19 frequency
made with the percentage of 61.3, followed by the misformaion was 9 frequency made with the
percentage of 29.0, and the addition was 3 frequency made whit the percentage of 9.7, respectively.
1. Omission Error
Errors of omission were related to the absence of an item in a well formed utterance.Based
on the data, this error occurred when a sentence loses a part of word or more. The omission was the
most frequency made with the percentage of 61.3. There were three subcategories as the following:
omission of –s or –es (68.4%), omission of be (21.0%), and omission of verb (10.5%).
1.1Omission of –s or -es after verb
a)My mom make an apple pie. (Student 2)
The sentence above was wrong, because “My mom” is singular form, so that theverb after
singular verb should be added by –s.
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The correct sentence:
My mom makesan apple pie.
b) It make me happy every day. (Student 1)
This error was due to the omission of a certain linguistic item (suffix –s or -es). Itappeared in
English verbs when one wanted to make a sentence using present tense and the
subject as a singular noun. The student did not care if subject of “she, he, it use –s or -es” after verb.
The subjects “they, we, I, you” did not add – s or -es after verb. From the incorrect
sentence above, it can be changed to the correct sentence as followed.
The correct sentence:
It makes me happy every day.
c)He look so amazing. (Student 12)
The sentence above was wrong, because “He” was singular form, so that the
verbafter singular subject should be added by –s.
The correct sentence:
He looks soamazing.
1.2. Omission of be
The examples of the omissions of bein this case were presented as following sentences:
a)I ….. interested in fresh air. (Student 20)
The sentence above was incorrect because the sentence neededto be add a verb to be in the
sentence. This errors occurred because the student did not master English grammatical
structure,especially about linking verb. From the incorrect sentence above, it could becorrect as
follow:
I am interested in fresh air.
b)He … tall. (Student 12)
The error in sentence above was omission of to be (is). This auxiliary verb usually
accompanies with main verb. It couldn’t stand alone and it was used to add functional or
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grammatical meaning to the clause. The auxiliary verb “is”always came before adjective or noun.
The correct sentence:
He is tall.
c) I …. excited to eat it. (Student 2)
The sentence above needs a linking verb because there was a compliment. This
errors occurred because the student did not master English grammatical structure,
especially about linking verb.
The correct sentence:
I am excited to eat it.
1.3 Omission of verb
a)He …. white hair. (Student 12)
The error made by the writer was that he did not put verb in to his sentence.The correct
sentence should be:
He has white hair.
b. My momalways …. pie apple for me. (Student 2)
This sentence was incorrect because there was no verb in the sentence, but therewas adverb of
frequency which make the sentence incomplete. The correct sentenceshould be:
My mom always makespie apple for me
2. Misformation Error
A misformation error used incorrect form of a morpheme in a structure. This error made the
sentence ungrammatical. The distribution of misformation error was the second frequency made with
the percentage of 29.0. There were three subcategories as the following: misformation of verb tense
and misformantion of verb were the same frequency (12.9%), and misformation of auxiliary (3.2%).
2.1 Misformation of verb tense
a) Mango salad was easy to find. (Student 21)
This sentence was not correct because the student used past simple tense instead present
simple tense. In this sentence, the student told about the present activity. Therefore, the student
should use present simple form.
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The correct sentence:
Mango salad is easy to find.
b) I did not eat it every day. (S26)
The sentence above was incorrect sentence, this error happened because the student did not
master in English grammatical structure. In this sentence, the student told about the present activity.
Therefore, the student should use present simple form.
The correct sentence:
I donot eat it every day.
c) Omelet is easy to made at home. (S22)
The sentence above was incorrect sentence. This error happened because the student used
past simple tense for present activity. Therefore, the student should use present form.
The correct sentence:
Omelet is easy to make at home.
2.1 Misformation of verb
1) I usually drinks milk. (S17)
This error occurred because the student still confuse in making verbal sentence. They did not
pay attention to the subject in a sentence. They did not know that after plural subjects as I, you, we,
and theyin present form, the main verb did not need suffix -s or -es.
The correct sentence:
I usually drink milk.
2) He have amazing voice. (S12)
This error happened because the student was influenced be the structure of sentence. The
student did not know if subject was she, he or it, we should use ‘has’.
The correct sentence:
He hasamazing voice.
3) She have black hair. (S11)
This sentence was incorrect because the student used “have” instead of “has”. From the
sentence above, the subject was “she” so that, the verb should be has.
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The correct sentence:
She hasblack hair.
3. Addition Error
Addition was the opposite of omission. This error took place when an item or more should
not present in will formed utterances. The distribution of addition error was the third frequency made
with the percentage of 9.7.
1) Additional of auxiliary
1) I’m rarely eat a mom’s apple pie. (S2)
This error occurred because the student did not follow the rules. The student considered that
all type of sentences must use auxiliary after subject, especially subject “I” that was followed by
“am”.It could be changed to the sentence the corrected sentence.
The correct sentence:
I…rarely eat a mom’s apple pie.
2) I am think shopping was a way to relieve stress for me. (S7)
This sentence was incorrect because the student did not follow the rules. The student
considered that all type of sentences needed auxiliary after subject, this sentence did not need
auxiliary verb “am” after “I”. to make the correct simple present tense we should write as:
The correct sentence:
I … think shopping was a way to relieve stress for me.
3) I am like addicted to eat spicy food. (S6)
The sentence above was incorrect sentence. This error happened because the student
considered that after all subject in the sentence should be followed by linking verb, especially subject
“I” it should be followed by linking verb “am”.
The correct sentence:
I … like addicted to eat spicy food.
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Discussion
According to the research results, three main categories of error were found in
students’ essay writing as the following: 1) omission error, 2)misformation error, 3)additional error,
respectively.
1) Omission error
The results revealed that among three categories, omission errors occurred the most
frequently. It means that the second year English major students in the Faculty of Humanities and
Social Sciences, Buriram Rajabhat University lacked knowledge of present tense when writing essay.
Thiscould be explained that their proficiency to write a composition was still insufficient. Itwas
possible that they had poor grammar knowledge. This phenomenon may cause from
the lack of constant practice in using grammar in writing a composition or any written
works. This was consistent with the research of Ampomratana. (2009) who claimed that omission of
verb and construction error were the essential problems in her research. It consisted of the
Pongperhee (2012) his research result revealed that grammatical error was the main problem. The
student made the sentence error in omission of verb to be. It caused from mother tongue language.
2) Misformation Error
The misformantion error was a secondary mistake found in the student essay. Because of the
lack of verb tense knowledge, the student sometimes failed to use tense include they used past simple
tense instead present simple tense. Some student still confused in making the correct sentence. They
did not know that after plural subjects in present form, the main verb did not need to add -s or -es.
This was consistent with the research ofYamput (2011) who studied an errors analysis of the use of
past simple tense of first year students at Silapakorn University. The result of the research revealed
that grammatical errors were based on the four types of errors: misfomation, tense, omission, and
addition. The students made an errors in misfomation of verb tense. They made an error by used
present instead past tense.
3) Addition error
The addition error was the third mistake found in the student essay, because the student did
not follow the rules of grammar. The basic structure sentence consisted of subject, verb, object or
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agreement. One sentence must be the one main verb but the student added more than one verb. So
that, the sentence was incorrect. The student considered that all type of sentences should add an
auxiliary verb after subjectespecially, “I” and followed by the main verb.This was consistent with the
research ofNukit (2007) who studied and error analysis of free English compositions written by the
students. The research result revealed that the error in grammatical term was the most importance.
The students ignore the rule of grammar; they added two mains verb in one sentence. It consisted of
the research of Som-In (2018) who claimed that error in word order was the essential problem with
the students. They made the incorrect sentence by used the wrong word and they sometime added two
verbs as in the sentence; I am eat lunch in canteen. In this sentence the student added verb to be
which was auxiliary verb to the sentence.
Implications
1. Teachers can utilize the results of this research as a guideline to improve their teaching
because the results revealed the types and causes of errors found in students’ free composition
writing.
2. For further study, researchers should include the study of complications that can possibly
cause mistakes in student essay writing as well as the development of tools or innovations to help
solve the problems arising from their writing tasks.
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Abstract
This research aimed to study problems of English speaking in communication of the third
year students in English major, Buriram Rajabhat University. The samples consisted of 28 third-year
students of the English program.The simple random sampling was done by drawing lots. The research
instruments were questionnaires. The statistics used in the quantitative analysis were frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that the overall problem of English speaking in communication was at
“Moderate” level ( ̅ = 2.85, S.D. = 0.96). When considering each aspect, problems in English
speaking in communication found were: “Problems of English speaking in general communication”
( ̅ = 2.91, S.D. = 0.95) followed by “Problems of English speaking in communication in the
classroom” ( ̅ = 2.79, S.D. = 0.97), respectively.
Problems of English speaking in general communication were “Moderate” level ( ̅ = 2.91,
S.D. = 0.95).When considering each aspect, the three most problems found were “Students were not
confident in speaking English in front of the crowd” ( ̅ = 3.29, S.D. = 0.85), followed by “Students
are not confident about taking the interview in English” ( ̅ = 3.25, S.D. = 0.89), and the last one was
“Students cannot introduce products in English to foreigners” ( ̅ = 2.96, S.D. = 0.96), respectively.
Problems of English speaking in communication in the classroom were “Moderate” level ( ̅
= 2.79, S.D. = 0.97). When considering each aspect, the three most problems found were “Students
cannot communicate in English with friends who were an international exchange students” ( ̅ = 3.18,
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S.D. = 0.82), followed by “Students cannot respond in English” ( ̅ = 2.86, S.D. = 0.89), and the last
one was “Students cannot explain in English” ( ̅ = 2.82, S.D. = 0.90) respectively.
Keywords: communication, English, problems of speaking, speaking
Introduction
Language is one of the most important things in communication and it is used as a tool of
communication among the nations in all over the world. It is important for all people to survive in
their lives. Every human in the world always use language to communicate, give information and
knowledge, and express their idea and thought. As Walija (1996) Language is the most effective of
communication to convey an idea, message, intentions, feelings and opinion to others. There for
language is not only as a communication tool to deliver of human being, but the language is also one
of the most important aspects of human life.
Speaking skill is an important aspect to acquire when learning a second or foreign language,
and the success of learning the language is measured from the performance of learners to speak the
language learned. However most people learning a language have a goal to be able to speak so
that they can communicate. As Bailey and Savage, (1994) states that speaking in a second or foreign
language has often been viewed as the most demanding of the four skills. Thus, the demand of
speaking fluently is high rather than other language skills, although the others cannot be
underestimated. English speaking skill requires the speaker to use the authentic language where it
means that the students need to use the language in any occasions or when communicate with the
other students in academic context.
English is an international language and is an essential tool of unlimited communication with
the global community. English is a medium of dissemination and exchange of information and
knowledge in various fields. Therefore, the development of the country in all areas to be prosperous
and on par with other countries in the world. It is therefore essential to develop the potential of the
country's population to have the knowledge and ability to communicate in English. Thailand has
always realized the importance of using English. (PisetWattanavitukul, September 2006)
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English speaking is a one of the most common problems which found much in Thai
universities. Although the most foreign language learners always manage to pass many vocabulary or
pronunciation tests and English courses of Bachelor’s Degree students. However, many students
avoid enrolling in these courses due to problems, such as shyness, lack of confidence, limited
vocabulary, sentence, grammar, pronunciation, unfamiliar situation, sense of isolation, selfconsciousness and the fear of looking foolish, etc. (Gslina Kavaliaukience,2006) and also it was
found in a study which had been conducted on the issue of students “low speaking performance
indicated that English is highly regarded as the gateway to global marketplace and finding the way to
improve English not only the students.” (Bassano&Chirstison, 1987: 201-207) Especially, the
Ministry of Education has designed scopes of knowledge management to take the foreign teachers
and native speakers to teach English for students in the university as much as possible, to learn
include to improve English and to use the ways of the English language that is popular to use around
the world.
From the reasons mentioned above the researchers realized the importance of the problem of
speaking English for communication of Thai children. By choosing to explore such problems from
students who currently studying in third year English program, Buriram Rajabhat University. It is
necessary to study, identify and improve the problem of speaking English and if the cause and
solution to the problem are known correctly. This will result in the development of learning English
in Buriram Rajabhat University to be more efficient. Therefore, the research team is interested in
studying the students' problematic English speaking education. As well as encourage all students to
practice various speaking skills In order to benefit the development of the English language ability of
Thai children and can be used to consider solving the problems on the spot. To realize the importance
of using English in life in the future more effectively.
Research Objectives
1. To know the problems of English speaking in communication of the third year students,
Buriram Rajabhat University.
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2. To look for the solutions to the problems of Speaking English in communication of the
third year students, Buriram Rajabhat University?
Research Questions
1. What are the problems in Speaking English in communication of the third year students,
Buriram Rajabhat University?
2. What are the solutions to the problems of Speaking English in communication of the third
year students, Buriram Rajabhat University?
Significance of the Study
Significance of the research will gain the benefits as follows:
1. Students know the problems in English Speaking and can be employed to improve English
Speaking.
2. Teachers can employ the results of this research to guide student’s communication
development.
Research Methodology
1. Research Design
The research is aimed at investigating problems in English speaking in communication of the
third year students in English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat
University. The researchers used the quantitative methodology for study.
2. Population and Samples
1. The Population
The population of this study included 64 third-year students in the English Program
studying in semester 1 in the academic year 2020. They have two groups from the English program,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
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2. The Samples
The sample consisted of 28 third year students in the English by using the Taro
Yamane formula.
3. Research Instrument
The research instrument is a set of questionnaire. The construction of the instrument is as
follows:
1 The researchers created a questionnaire on the problem of speaking English for
communication. To explore problems in speaking English, The questionnaire consists of 3 parts as
follows:
Part 1 General Information of the sample.
Part 2 Questions are about problems in English speaking. The researchers drafted
the questionnaire using the rating scale from Likert’s 5 rating scales determined by scoring in each
question as follows.
Meaning
Opinion levels
5
means
most
4
means
much
3
means
moderate
2
means
less
1
means
least
Part 3 Opinions and suggestions. The respondents will write the suggestions about
problems in English speaking in their styles.
2. The researchers submit the draft of the questionnaire 20 items both Thai and English to the
advisor to check for the correctness and appropriateness.
3. The researchers revised according to the advisor’s suggestions.
4. The revised questionnaire is examined by the three experts to check and the items of the
test were edited by the research advisors before proposing the experts to examine the validity by
using IOC. (See in Appendix B)
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+1 = When it is sure that items of the questionnaire are coincident with objectives.
0 = When it is not sure that items of the questionnaire are coincident with
objectives.
-1 = When it is sure that items of the questionnaire are not coincident with
objectives.
The names of the three experts are as follows:
1. Mr. ChaowalitKuemphukeo
2. Mr. SomyongSom-in
3. Ms. ThitapornPutklang
5. The questionnaire was edited according to the experts’ suggestions
6.The present research used questionnaires to try out for the Bachelor of Education Program
in English which is not a sample group in this research, 20 people and bring to calculate the reliability
value of instrument which used the Coefficient formula of Cronbach (1990) which got the reliability
value of all questionnaires was 0.98
4. Data Collection
3.4.1 The researchers collected data by questionnaire from the samples.
3.4.2 The researchers took the questionnaire to check the integrity.
5. Data Analysis
After checking the completion of each questionnaire, the researchers will analyze the data
collected from questionnaires and interview by using a computer program to analyze the data. There
are two statistical devices employed in this study as follows:
1. Frequency and percentage (%) will be used to calculate the data of the personal
information of the samples.
2. Mean (x) and standard deviation (S.D.) will be used to calculate the following criteria that
were employed for interpretation.
The data obtained from the questionnaire will be analyzed by using percentage, mean and
standard deviation. After that, the researchers will compare the data with the criteria as follows:
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4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

Mean
means
means
means
means
means

Degree of use
most
much
moderate
less
least

Results
The research entitled "A Study of Problems in English Speaking in Communication of Third
Year Students in English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat
University" The purpose of this research is to study problems in English speaking in communication.
The results obtained from data analysis were as follows:
1. General Information of the Samples
This section includes the information of sex, nationality, English speaking proficiency level,
and do you think your English speaking communication skills are sufficient as shown in Table 1.
Table 1
The frequency and percentages of general Information of the Sample.
1. Gender

Information
Male
Female

Total
2. Nationality

Thai
Other

Total
3. English speaking proficiency level
Total

Less
Medium
Good

Frequency
4
24
28
28
0
28
2
18
8
28

Percentage
14.3
85.7
100
100
0
100
7.1
64.3
28.6
100
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4. Do you think your English speaking in
communication skills are sufficient?
Total

Sufficient
Not enough

20
8
28

71.4
28.6
100

From the table 4.1, the finding showed that the general information of samples were 24
female student (85.7%) and 4 male student (14.3%). They were Thai (100%). English speaking
proficiency level as follow: less level 2 student (7.1%), medium level 18 student (64.3%) and good
level 8 student (28.6%). Their English speaking communication skills were sufficient 20 student
(71.4%) and not enough 8 student (28.6%).
2. Overview of the Result of Problems in English Speaking in Communication
This section includes of the result of problems in English Speaking in communication. By
using Likert’5 rating scale determined by scoring in each question as follows: 4.50-5.00=most, 3.504.49=much, 2.50-3.49=moderate, 1.50-2.49=less, 1.00-1.49=least. It is shown in Table 2.
Table 2
The descriptive statistics mean and standard deviation of overview.
1. Problems of English speaking in communication in the
classroom.
2. Problems of English speaking in general communication
Total

Mean ( )

S.D.

Meaning

2.79

0.97

Moderate

2.91

0.95

Moderate

2.85

0.96

Moderate

From the table 4.2, the finding showed that the overall of problems in English speaking in
communication were “Moderate” level ( ̅ = 2.85, S.D. = 0.96). When considering each aspect,
problems in English speaking in communication found were: “Problems of English speaking in
general communication” ( ̅ = 2.91, S.D. = 0.95) follow by “Problems of English speaking in
communication in the classroom” ( ̅ = 2.79, S.D. = 0.97), respectively
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3. Problems of English Speaking in Communication in the Classroom
A study of problems in English speaking in communication. Which is divided into all 10
aspects as follows.This section contains problems in English speaking in communication in the class.
Get the average as shown in Table 3
Table 3
Problems of English Speaking in Communication in the Classroom.
Mean ( )

S.D.

Meaning

Rank

2.75

0.97

Moderate

6

2.80

0.98

Moderate

4

2.75

1.00

Moderate

7

3.18

0.82

Moderate

1

2.79

1.17

Moderate

5

6. You cannot explain in English.

2.82

0.90

Moderate

3

7. You cannot respond in English.
8. You cannot participate in English debating
competitions.
9. You cannot introduce yourself in English.
10. You do not speak English well with foreign
teachers.
Total

2.86

0.89

Moderate

2

2.75

1.00

Moderate

8

2.57

1.00

Moderate

10

2.64

0.95

Moderate

9

2.79

0.97

Moderate

1. You cannot communicate in English with foreign
teachers.
2. You cannot answer the questions of the teacher in
class in English.
3. You cannot present your work in front of a class in
English.
4. You cannot communicate in English with a friend
who is an international exchange student.
5. You cannot speak English in class.

From the table 4.3, the findings showed that problems of English speaking in communication
in the classroom were “Moderate” level ( ̅ = 2.79, S.D. = 0.97). When considering each aspect, the
three most problems of English speaking in communication in the classroom found were “You cannot
communicate in English with a friend who is an international exchange student” ( ̅ = 3.18, S.D. =
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0.82), follow by “You cannot respond in English” ( ̅ = 2.86, S.D. = 0.89), and the last one was “You
cannot explain in English” ( ̅ = 2.82, S.D. = 0.90) respectively.
4. Problems of English Speaking in General Communication
A study of problems in English speaking in communication. Which is divided into all 10
aspects as follows.
This section contains problems in English speaking in communication in general
communication. Get the average as shown in Table 4
Table 4
Problems of English Speaking in General Communication.
Mean

S.D.

Meaning

Rank

1. You cannot give directions in English.

2.79

0.99

Moderate

7

2. You cannot be an interpreter.

2.93

1.02

Moderate

5

3. You cannot go to help foreigners.

2.71

0.98

Moderate

9

4. You cannot speak for help in English.

2.96

1.07

Moderate

4

5. You cannot greet a foreigner.
6. You has no confidence in speaking English in front of
the crowd.
7. You are not confident about taking the interview in
English.
8. You cannot recommend the restaurant in English.
9. You cannot introduce products in English to
foreigners.
10. You cannot recommend tourist attractions in English
to foreigners.
Total

2.75

0.84

Moderate

8

3.29

0.85

Moderate

1

3.25

0.89

Moderate

2

2.89

0.96

Moderate

6

2.96

0.96

Moderate

3

2.61

0.92

Moderate

10

2.91

0.95

Moderate

From the table 4.4, the findings showed that Problems of English speaking in general
communication were “Moderate” level ( ̅ = 2.91, S.D. = 0.95). When considering each aspect the
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three most problems of English speaking in general communication was “You has no confidence in
speaking English in front of the crowd.” ( ̅ = 3.29, S.D. = 0.85), follow by “You are not confident
about taking the interview in English” ( ̅ = 3.25, S.D. = 0.89), and the last one was “You cannot
introduce products in English to foreigners” ( ̅ = 2.96, S.D. = 0.96), respectively.
Conclusion
This study was aimed at investigating problems of English speaking in communication to
find out ways to solve problems of English teaching at Buriram Rajabhat University. This research
has following purposes: To know the problems of English Speaking in communication of the third
year students, Buriram Rajabhat University and to a guideline for solving problems in teaching and
learning English in Buriram Rajabhat University. The researchers created a questionnaire on the
problem of English speaking in communication, to explore problems in English speaking. The
questionnaire consists of 2 parts as follows: general Information of the sample, questions are about
problems in English speaking and opinions suggestions. And the data from 28 questionnaire were
analyzed by using a computer program (SPSS). The researcher collected data as follows:
1. Study theory, documents and related research with English Speaking for Communication.
2. Study questionnaire related of English Speaking for Communication.
3. Draft questionnaire needs of English Speaking for Communication. , rating scale from
Likert 5 levels.
4. The researchers make the appointment with respondents to collect data.
The researchers analyzed the quantitative data using descriptive statistics mean ( ), standard
deviation (S.D.) and Frequency and percentage (%).
The following study findings were summarized drawing from the data analysis and
interpretation of the data, showed that a study of problems in English speaking in communication of
third year students in English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat
University. Were as follows:
1. The findings showed that the general information of samples were female 24 students
(85.7%) and male 4 students (14.3%). They were Thai (100%). English speaking proficiency level as
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follow: less level 2 student (7.1%), medium level 18 student (64.3%) and good level 8 student
(28.6%). Their English speaking communication skills were sufficient 20 student (71.4%) and not
enough 8 student (28.6%).
2. The finding showed that the overall of problems in English speaking in communication
were “moderate” level ( ̅ = 2.81, S.D. = 0.96). When considering each aspect, problems in English
speaking in communication found were: “Problems of English speaking in general communication”
( ̅ = 2.83, S.D. = 0.95), follow by “Problems of speaking English in communication in the
classroom” ( ̅ = 2.79, S.D. = 0.97), respectively.
3. Overall, the most frequently students have problems English speaking in general
communication the most was "moderate" level ( ̅ = 2.91, S.D. = 0.95). When considering each
aspect students have the most problems of English speaking in general communication was “You has
no confidence in speaking English in front of the crowd” ( ̅ = 3.29, S.D. = 0.85), follow by “You are
not confident about taking the interview in English” ( ̅ = 3.25, S.D. = 0.89), and the last one was
“You cannot introduce products in English to foreigners” ( ̅ = 2.96, S.D. = 0.96), respectively.
4.The totally that the most frequently students have problems English speaking in
communication in the classroom were “moderate” level ( ̅ = 2.79, S.D. = 0.97).and When
considering each item students have the least Problems of English speaking in general
communication was “You cannot introduce yourself in English”( ̅ = 2.57, S.D. = 1.00), follow by
“You do not speak English well with foreign teachers” ( ̅ = 2.64, S.D. = 0.95), and the last one was
“You cannot present your work in front of a class in English” ( ̅ = 2.75, S.D. = 1.00), respectively.
Discussion
The results of the study showed that problems in speaking English in communication are:
Problems of English speaking in general communication. These problems make the sample
population feel not confident. For example, when asked what to gain from studying verbal
communication it is noteworthy that large numbers of the sample population responded that they were
more assertive. Better personality and able to bring their knowledge and abilities to use in the future.
(LakaPiya-adchariya, 1981: 237-279) defines self-confidence as thinking about a person who believes
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that he is capable, valued, accepts and is satisfied with himself and thus builds confidence. From this
definition, it can be seen that the sample group lacks self-confidence because they think that they lack
the knowledge, ability and speaking skills. Does not speak English well, knows little vocabulary, and
is dissatisfied with his level of English. Such thoughts result in a lack of confidence in speaking.
(SurasakJamcharoen, 2017: 87) stated that providing activities for students to develop their English
language skills especially listening-speaking ability. The activities used can have many aspects:
activities involving scenarios, role-playing, and real situations. Skills enhancement activities, training,
English camp activities, etc. The researcher hopes that Ajarn will organize skill-enhancing activities
in this area which are activities that help learners develop listening-speaking using various
simulations. Give learners to think, analyze and be confident, be more confident to speak,
communicate, be more assertive, and apply the knowledge learned to apply and benefit in the future.
Recommendation
1. This research investigated a small group of population and samples. In the future research
should increase a number of population and samples in order to make the finding of the study clearer.
2. This research investigated only one group of population and samples. The future research
should investigate at least two group such as high and low ability students, to compare the results in
order to see the difference between the two groups and in order to gain a better research finding.
3. The future research can be carried on the other groups that can communicate in English or
other second languages. In the future, researchers should investigate the English language problems
of other fields in the university.
References
Brown, H. (1993). Principles of language learning and teaching. San Francisco
State University.
Canale, M. (1983). Communicative Competence. From Language and Communication (pp. 2-14).
London: Longman.
Carroll, B. J. (1982). Testing communication performance. London: Pergamon Press.
130

Chamthong, C. (2550). Concepts about Communication. Retrieved from
https://phttararitcommunication.blogspot.com/2015/11/blogpost.html.
Clark, J.L.D. (1972). Foreign language testing: Theory and practice.Philadephia: Centre of
Curriculum Development.
Croft, R. S. (2004). Communication theory. La Grande: Eastern Oregon University Press.
Finochiaro, M., & Brumfit, C. (1983). The functional national approach: From theory
to
practice. New York: Oxford University Press.
Finocchiaro, M. & Sako, S. (1983). Foreign language testing- a practical approach. New York:
Regents Publishing.
Hymes, D. H. (1971). On communicative competence. In J.B. Pride & J. Holmes (2nd ed.).
Sociolinguistics (pp. 269-293). London: Penguin.
Kaewkong, P. (2006). Concepts about Communication. Retrieved fromhttps://phtta raritcommunication.blogspot.com/2015/11.
Kaewpet, C. (2009). Communication needs of Thai civil engineering students. English
for Specific Purposes, 28, (pp. 266-278).
Kassim, H. & Ali, F. (2010). English communicative events and skills needed at the
workplace: Feedback from the industry. English for Specific Purposes, 29, (pp. 168-182).
Katai-In, T. (2014). Knowledge of communication. Retrieved from http://human.
tru.ac.th/elearning/thai_for_com/lesson1/content14.html.
Kavaliaukience, G. (2006). Speaking & writing tests. Retrieved from https://www.
ets.org/toeic/test-takers/speaking-writing/about.
Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for
categorical.data. Biometrics, 33(1), (pp. 159-174).
Savage. (1994). Speaking Skill. Retrieved fromhttps://www.britishcouncil.or.th/ exam/ielts.
Sawatthong, U. (2016).The importance of communication. Retrieved from
https://introcommunications.wikispaces.com.
Scott, R. (1981). Speaking in communication in the classroom. London: Longman.

131

Singsri, S. (2011). Development to improve English speaking skill of Master’s thesis, Arts in
English.Ubon Rajabhat University.
Strevens, P. D. (1980). English language: From practice to principle. Oxford: Pergamon.
Thanathechapat, N. (2015). The importance of communication. Retrieved from
https://www.l3nr.org/posts/151118.
Valette, R. M. (1977). Modern language testing. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Walija. (1996). English Language. Retrieved from http://takeielts.britishcouncil.org/find-out- aboutresults/ielts-assessment-criteria.
Wattanavitukul, P. (2006). Spoken English: Why 99% of Thai and Chinese Failed in
Learn. Retrieved fromhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/
Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Nualsri_K.pdf.
Yonwikai, W. (2013). Development of English language skill. Journal of Management & Innovation,
5(1), (pp. 155-159).

132

Semantics Analysis of Hyponymy in The Novel “HEIDI”
Natcha Simachan1/ Pawarin Chiadthaisong2 / Montira Satchanon3 /
Akkarapon Nuemaihom4 / Thitaporn Putklang5
1-5

English Program, Faculty of Humanity and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

Abstract
The objectives of this study were 1) to analyze the categories of hyponymy in the novel
“Heidi”, and 2) to find out the most predominant category of hyponymy used in the novel “Heidi”.
The research instrument consisted of two parts with 23 chapters in novel “Heidi”. It was analyzed by
reading and classifying the data. The nature of this research was a mixed-method research by
collecting both qualitative and quantitative data. The statistics i.e. frequency and percentage were
employed to analyze the obtained data.
The research findings were as follows: There were 38 types of hyponymy found in the
novel “Heidi”. These types of as follows: hyponymy were places, emotion, parts of body, clothes,
occupation, animals, parts of house, number, plants, masculine gender, feminine gender, color,
personality, furniture, parts of the day, types of room, kitchenware, food, flowers plant, generation,
weather, sizes, month, appearance, distance, seasons, equipment, poultry, time, transportation, drink,
vehicle, feather, weapons , dessert, days of the week, shapes and insects. The most predominant
hyponymy found in the novel was “places” with a total of 47 words.
Keywords: semantics analysis, semantics, hyponymy, novel
Introduction
At the present time, language is a crucial tool used for communication. Human can
comprehend other people correctly and effectively by utilizing language. Mihalicek et al (2011) said
“when you use language, you use it to communicate an idea from your mind to the mind of some
else”. Language is a culture of humans. It is a symbol of other cultures of humans as well.
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Furthermore, Cruse (1986) states that Language is involved in linguistics and linguistics is the
scientific study of language and its structure including the study of morphology, syntax, phonetics,
and semantics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology,
psycholinguistics, computational linguistics, historical-comparative linguistics, and applied
linguistics. Linguistics included the sounds, words, and grammar rules. Words in languages are finite,
but sentences are not. It is a creative aspect of human language that sets it apart from animal
languages.
Semantics is all around us thematic form as it is shown on meaning of a word, phrase,
sentence, or text that we used to in every single day. The concept of Bréal (1897) specified that “The
study of language form must include the concept of function or meaning. The real cause of language
change was not in forms of language, but the human mind in speakers’ perception of these forms”. In
the other words, Semantics is the branch of linguistics and logic concerned with meaning. There are a
number of branches and sub-branches of semantics, including formal semantics, which studies the
logical aspects of meaning, such as sense, reference, implication, logical form, lexical semantics, and
conceptual semantics. Most of the people do not pay much attention to the “Hyponymy” that is a
word of more specific meaning than a general or superordinate term applicable to it.
In this introduction to Hyponymy. It is one of semantics relationship. Hyponymy
corresponds to a unilateral implication. Thus, hyponymy can be viewed as the semantic relation of
subordination, i.e. the specification of semantic content. The superordinate term is referred to as
hyperonym, while hyponyms that share the same hyperonym are called co-hyponyms. Besides
hyponymy, a second important hierarchical sense relation is called Meronymy. Meronymy refers to
part-whole relationships that hold between words on different hierarchical levels whereas hyponymy
involves a relationship of inclusion between different classes. (Semantics Sense Relations, 2020)
The novel Heidi is one of those classic books that we would highly recommend to
everyone. 11years and upwards; it taught us about the power of friendship and the main character of
Heidi is definitely our favorite. Also, the descriptive language about the Swiss Alps really inspired us
to visit the land of Heidi.
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From these reasons, the researchers decided to conduct a study entitle “Semantics
Analysis of Hyponymy in the novel “Heidi”, and we considered that analysis of hyponymy will assist
English learners to comprehend about the meaning of hyponymy and how to use it. Especially, they
will be able to find the category of hyponymy in the novel “Heidi”.
Semantic Analysis
Semantic analysis gives the exact meaning or the dictionary meaning from structures
created by syntactic analysis. Semantic, as a branch of linguistics, aims to study the meaning in
language. Language demonstrate a meaningful message because of the semantic interaction with the
different linguistic levels, phonology (phones), lexicon and syntax. Semantic analysis deals with the
sentences refers to the elements in the world. (Mallama & Hanumanthappa, 2014)
Poroshin (2020) states that the main objective of semantic analysis is to minimize the
syntactic structures and provide the meaning, finding synonyms, word sense disambiguation,
translating form one natural language to another, and populating base of knowledge.
Hyponymy
Hyponymy is a less familiar term to most people than either synonymy or antonymy, but
it refers to a much more important sense relation. It is describes what happens when we say ‘An X is
a kind of Y’—A daffodil is a kind of flower, or simple, A daffodil is a flower. (Crystal, 2003). While
Rowe and Levine (2016) state that “Hyponyms are more specific words that constitute a subclass of a
more general word.”
Hyponymy is not restricted to nouns. The verb to see, for example, has several
hyponyms-glimpse, stare, gaze, ogle, and so on. Edward Finegan that have words in hyponymic
relationships vary from one language to the next” (Finegan, 2008)
Several researchers divide categories and define meanings of Hyponymy are as follows:
- Parts of the day A period of 24 hours, especially from twelve o'clock
one night to twelve o'clock the next night.
- Places
An area, town, building, etc.
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- Feminine gender A woman or girl.
- Masculine gender
A boy, man, or male animal.
- Colors
Color television, photography, or printing shows things in
all their colors, not just in black and white.
- Clothes

Things such as dresses and trousers that you wear to cover,
protect, or decorate your body.
- Parts of body
The whole physical structure that forms a person or animal.
- Number
(A sign or symbol representing) a unit that forms part of
the system of counting and calculating.
- Distance
The amount of space between two places.
- Parts of house
A building that people, usually one family, live in.
- Personality
The type of person you are, shown by the way you behave,
feel, and think.
- Types of room
A part of the inside of a building that is separated from other
parts by walls, floor, and ceiling.
- Time
The part of existence that is measured in minutes, days,
years, etc., or this process considered as a whole.
- Generation
The period of time someone has been alive or something
has existed.
- Occupations
A person's job.
- Weather
The conditions in the air above the earth such as wind, rain,
or temperature, especially at a particular time over
a particular area.
- Sizes
How large or small something or someone is.
- Plants
A living thing that grows in earth, in water, or on other
plants, usually has a stem, leaves, roots, and flowers, and
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- Emotion
- Animals

produces seeds.
A strong feeling such as love or anger, or strong feelings in
general.
Something that lives and moves but is not a human, bird,
fish, or insect.

- Furniture

Things such as chairs, tables, beds, cupboards, etc. that are
put into a house or other building to make it suitable and
comfortable for living or working in.
- Transportation
The movement of people or goods from one place to another.
- Seasons
One of the four periods of the year; spring, summer,
autumn, or winter.
- Kitchenware Plates, bowls, knives, forks, spoons, etc. used in the kitchen.
- Weapons
Any object used in fighting or war, such as a gun, bomb,
knife, etc.
- Drink
(An amount of) liquid that is taken into the body through
the mouth.
- Dessert
Sweet food eaten at the end of a meal.
- Days of the week
A period of seven days, especially either from Monday to
Sunday or from Sunday to Saturday.
- Food
Something that people and animals eat, or plants absorb,
to keep them alive.
- Vehicle
A machine, usually with wheels and an engine, used for
transporting people or goods on land, especially on roads.
- Month
A period of about four weeks, especially one of the twelve
periods into which a year is divided.
- Flowers plant
The part of a plant that is often brightly coloured and has
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- Equipment
- Shapes
- Poultry
- insects

- Appearance
- Feather

a pleasant smell, or the type of plant that produces these.
The set of necessary tools, clothing, etc. for a particular
purpose.
The distance from the top to the bottom of something, or
the quality of being tall.
Birds, such as chickens, that are bred for their eggs and
meat.
A type of very small animal with six legs, a body divided
into three parts and usually two pairs of wings, or, more
generally, any similar very small animal.
The way a person or thing looks to other people.
One of the long, light objects that cover a bird’s body,
having soft fibers along each side of a thin, stiff, central
stem.

Research Objectives
1. To analyses the categories of hyponymy in the novel “Heidi”
2. To find out the most predominant category of hyponymy used in the novel “Heidi”
Research Methodology
1. Research Design
The study was a mixed-method research by collecting both qualitative and quantitative
data. The qualitative method was utilized to explain the categories of hyponymy in the novel Heidi
whereas the quantitative method was used to calculate the result of the amount of the categories of
hyponymy in the novel Heidi.
2. Research Instrument
2.1 Novel
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Novel refers to stories based on imaginations, events and stories. Novel was
different from the real story that are classified as novel, such as fairy tales, short stories, myths and
cartoons. Therefore, the researcher used the novel Heidi for analyzing and collecting hyponymy.
3. Data Collection
The methods for data collection were as follows:
3.1 The data were collected from the novel Heidi, part 1 consists of 14 chapters and part
2 consists of 9 chapters.
3.2 The researchers categorized the hypernym found in the novel Heidi.
3.3 The researchers collected the statement for creating the Index of Item Objective
Congruence (IOC).
3.4 Three experts examined the Index of Item Objective Congruence (IOC) of data
by checking.
3.5 The researchers summarized the results of all data and created the result table
and graphic chart.
4. Data Analysis
4.1 Reading and classifying
The data were analyzed by reading novel and categorizing the types of each word group.
Hyponymy was tabulated according to each classification. At the classifying each category, the
phrases and words of category were calculated so as to get how many of categories of hyponymy and
the most categories in the novel Heidi were used.
4.2 The Statistics of the Data
This research used the descriptive statistic for studying the results as follows:
4.2.1 Percentage
The percentage was used for calculating the result of the amount of the
categories of hyponymy in the novel Heidi. As the formula below:
P=
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P = percentage
F = the frequency which you would like to calculate as a percentage
n = all frequency (Kruchiangrai, 2019)
4.2.2 Index of Item Objective Congruence (IOC)
The Index of Item-Objective Congruence (IOC) was applied to assess the
content exactitude by three experts through the following equation:
IOC 

R
N

IOC = the congruence of the content of the analyzed items against the
theoretical framework of Gottlieb (1992).
ΣR = the total score of experts.
N
= the number of experts.
R
= the assessments which were given by experts
The criterion of giving the score of the experts will be +1, 0, and -1 the audit by
providing as following:
+1 means agree
0 means indecisive
-1 means disagree
The IOC of items is between 0.5-1.0, it is acceptable. On the other hand, if the IOC
is lower than 0.5, this shall be readjusted.
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Results
The result in the topic of Semantics Analysis of Hyponymy in the novel “Heidi”
Table 1
The list of Hyponymy and its words in the novel of Heidi
No
1
2

3
4
5
6

7

8
9

Category of Hyponymy
Word
Parts of the day
Evening, night, morning, early, afternoon, dusk, daylight,
tonight, dawn, midday
Places
House, Alps, nursery, heaven, Frankfurt, cliffs, Scesaplana,
hut, suburbs, mountains, Holstein, harbor, Paris,
Switzerland, Basle, hotel, Maienfeld, valley, Dörfli, railway
station, abysses, Falknis, church, garden, churchyard,
refuge, meadows, village, cottage, hamlet, ground,
Prattigau, farm, school, hayloft, Ragatz, Domleschg,
country, Naples, desert, Ursel, Pfafferserdorf, shelter,
dwelling, shed, amusement, court
Feminine gender
Lady, grandmamma, aunt, grandmother, madam, girl,
mother, daughter, protegee, women, wife, sister
Masculine gender
Grandfather, men, father, son, papa, gentleman, uncle,
hermit, brother, boy, husband, pastor, fellow
Colors
White, green, golden, red, black, grey, silver, blue, ruddy,
dark brown, yellow, rosy
Clothes
Cap, dress, frock, nightgown, apron, under wear, shawl, hat,
scarf, cloak, shoes, coat, trousers, sleeves, skirt, shirts,
stocking, jacket, cotton dress, handkerchief
Parts of body
Head, cheek, eyes, heart, arms, shoulder, finger, face, lips,
mouth, throat, back, lap, feet, hands, neck, knees, elbows,
heels, nerve, legs, ears, forehead, nails, toes
Number
One, two, five, twelve, nine, three, four, thousand, twentysix, ten, seventy, fifteen, six, eight, seven
Distance
Near, long, far, close

Total
10
47

12
13
12
20

25

15
4
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Table 1 (cont.)
No Category of Hyponymy
Word
10 Parts of house
Door, walls, windows, floor, shutter, bar, doorsill, roof,
ladder, fireplace, board, stool, wood, threshold, bedspread
11 Personality
Friendly, gracious, polite, naughty, confidence, talkative,
keen, solemn, sturdy, fierce, severe, dull
12 Types of room
Library, dining room, living room, hall, sleeping room,
kitchen, bedroom, loft, sitting room, visitor’s room
13 Time
Now, moment, hour
14 Generation
Child, old, young, older, elder, ancient
15 Occupations
Servant, shepherd, teacher, watchman, doctor, driver, baker,
marshal, chambermaid, soldier, carpenter, herd, fisherman,
nurses, cow keeper, policeman, hunting, housekeeper
16 Weather
Snowy, stormy, sunny, cold, windy
17 Sizes
Large, big, little, huge, small
18 Plants
Shrubs, grass, fir, aspen, blossom, herbs, bushes, thicket,
thyme, oaks, larch, moss, wild plum, straw
19 Emotion
Cry, happy, fear, unhappy, sorrow, sad, glad, rejoice,
gloomy, enjoy, grief, wonder, tired, indignation, suffer,
bitter, fright, lamenting, angry, exited, fresh, nicely,
eagerness, anxious, curiosity, afraid, mournfully, sobbing,
rages
20 Animals
Sheep, goat, lamps, swine, kitten, turtle, mouse, horse, bear,
cows, cattle, pigs, calf, weasel, dogs, cat,
21 Furniture
Bed, footstool, chair, table, couch, cupboard, stool, bench,
sofa, closet, shelf, three-legged wooden stools
22 Transportation
Carriage, train, sled
23 Seasons
Summer, winter, autumn, spring
24 Kitchenware
Pot, bowl, jug, plate, cup, glasses, iron fork, knives, teapot
25 Weapons
Revolvers, firearms
26 Drink
Water, milk, coffee

Total
15
12
10
3
6
18

5
5
14
29

16
12
3
4
9
2
3
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Table 1 (cont.)
No Category of Hyponymy
Word
27 Dessert
Cake, toast
28 Days of the week
Sunday, Saturday
29 Food
Bread, roll, cod-liver oil, sausage, cheese, meat, butter,
smoked-meat, meat
30 Vehicle
Wagon, cart, wheel chair
31 Month
September, June, May, February, March
32 Flowers plant
Primroses, bluebells, centaury, rose, heliopsis, wild rose,
alpine rose, gentians, rock rose
33 Equipment
Shovel, pencil, bag, basket
34 Shapes
Tall, short
35 Poultry
Swan, Goldfinch, birds, robber-bird
36 Insects
Gnats, beetle
37 Appearance
Dignified, beautiful, pretty, lovely,
38 Feather
Hair, eyebrows, beard
Total

Total
2
2
9
3
5
9
4
2
4
2
4
3
373

2. The result of the most predominant category of hyponymy used in the novel Heidi
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Figure 1 Recapitulation of hyponymy category
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According to the Figure 1 data analysis, the hyponymy category of “places” was found
the most in the novel Heidi, whereas the hyponymy category of “weapons”, “dessert”, “days of the
week”, “shapes”, and “insects” was found the least.
Summary
The research objective included two main points which were: 1) to analyses the category
of hyponymy in the novel “Heidi” and 2) to find out the most predominant category of hyponymy
used in the novel “Heidi”. The research instrument was the novel Heidi. The data collection were
reading and collecting data and the step of data collection. The data analysis were reading and
classifying and the statistics of the data, the statistics of the data were percentage and Index of Item
Objective Congruence. Thus, the research results indicated that 1) The amount of the categories in the
novel Heidi were 38 categories. 2) The result of the total of hyponymy revealed the most predominant
category of hyponymy which was stated on novel Heidi were places (47 words or 12.60 percent),
emotion (29 words or 7.80 percent), parts of body (25 words or 6.70 percent) respectively.
Discussion
The findings of the total category of hyponymy in the novel Heidi showed that the most
three types of hyponymy in the novel Heidi were places (47 words or 12.60 percent), emotion (29
words or 7.80 percent), and parts of body (25 words or 6.70 percent), respectively.
According to the Hyponymy theory, that were reviewed in Chapter 2, Al- Shemmery and
Alshemmery (2017) that hyponym has a form of meaning that is related to each other that forms a
sequence based on the arranged meaning. According to Hurford (2007), that lexical hierarchy was a
grouping of lexical items whose meanings are related in a way that can be represented by means of a
‘tree-diagram'. , it can be concluded that has discussed theories of Hyponymy. Those theories
described about meaning and definition of hyponymy. It is a word of more specific meaning than a
general or superordinate term applicable to it.
The findings of this study were the same as the previous study of Yule (2010) said that it
was a simple understanding of conceptual meanings as they are usually explained in a dictionary.
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Then the associative meaning has relationship with connotative meaning of an object or word where
each individual may have differences of opinion. According to Telaumbanua and Sihombing (2017)
and Zakiyah (2020) said that it was the research concluded that for learners, students can enrich their
vocabulary and can write and speak in English confidently.
As the research objectives, it found that a hyponymy was the study about meaning of
language involves the relation of the meanings of word. According to, the hyponymy in the novel
Heidi consisting of 38 types which were parts of the day, places, feminine gender, masculine gender,
colors, clothes, parts of body, number, distance, parts of house, personality, types of room, time,
generation, occupations, weather, sizes, plants, emotion, animals, furniture, transportation, seasons,
kitchenware, weapons, drink, dessert, days of the week, food, vehicle, month, flowers plant,
equipment, shapes, poultry, insects, appearance, and feather. By the way, it found that the most types
of hyponymy in the novel Heidi was places.
Suggestions
1. Regarding the suggestion for implications, English teachers and students can use the
results obtained from this research to develop their English relevant to hyponymy found in the novel.
2. The further study should focus on the hyponymy in other areas such as movie, short
story, magazines and newspapers.
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Abstract
The objective of this study aimed to study students’ satisfaction towards online learning. The
samples consisted of 108 undergraduate English program students at Buriram Rajabhat University
which the samples were selected by accidental sampling. The questionnaire was used as the
instrument for this study. The statistic used to analyze the obtained data were frequency percentage
mean and standard deviations. The findings indicated that for overall students rated their satisfaction
on online learning as much satisfactory ( = 3.57, SD = 0.84). When considering each item, it was
found that the most cited reason for satisfaction was “Online learning keeps social distance ( = 4.14,
SD = 4.09), followed by “Online learning saves time commute to the university ( =3.82, SD= .90 ) ”
and “The course resources and materials for online course were easily accessible during the course
( =3.64, SD = 1.08)” respectively.
Keywords: Buriram Rajabhat University, online learning, satisfaction
Introduction
Education is one of the factors that assist the people to live together in society properly by
knowing and respecting rights, laws, and regulations. There are various benefits that we gain from
education. Therefore, educational promotion and development must be done continuously. The world
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of technology began many years ago. Technology plays an important role in education of every
country in the world, including Thailand. Especially, when our country has impacted by the Corona
virus epidemic since December 2019. When people need to keep social distance to protect themselves
from the others who might be the effected one. Education management policy has to be changed to
catch up with the situation. Buriram Rajabhat university also face this problem. So online learning
becomes one the choices that necessary. This online learning is different from the traditional
classroom learning. It is the new way of learning for students. There are some benefits from online
learning system such as online learning allows each leaner to learn in what they are interested in and
suit with their abilities. The use of media is also a part that helps students to be able to study and
research on their own ( Thiangchan and Attawutikun, 2017). Some students can have a very pleasant
time learning though online with many different reasons. On this point, this study focuses on the
satisfaction of online learning of the undergraduate students in order to find out how satisfaction they
have towards online leaning.
Literature Review
The researchers found some researchers and scholars developed and mentioned the
satisfaction as follows:
Student Satisfaction
According to Elliot&Shin (2002) . Student satisfaction as students’ disposition by subjective
evaluation of educational outcomes and experience. Therefore, student satisfaction can be defined as
a function of relative level of experiences and perceived performance about educational service
during the study period.
Walker-Marshall & Hudson (1999) mentioned that grade point average (GPA) is the most
influential factor on student satisfaction. Personal factors cover age, gender, employment, preferred
learning style, student’s GPA and institutional factors cover quality of instructions, promptness of the
instructor’s feedback, clarity of expectation, teaching style. Furthermore, Wilkins & Balakrishnan
(2013) identified quality of lecturers, quality of physical facilities and effective use of technology as
key determinant factors of student satisfaction.
149

Online Learning
Online learning is the learning system sets up from internet which it does not limit on time
and place. The student able to learn by themselves, and this is the direction to give the chance for the
educator and the teacher to use many equipment such as computer, mobile phone, lab top, iPad and
etc. to help for learning and teaching. Online education is a sensible choice whether you’re a teenager
or an adult. As a student, this can be a useful learning method for sharpening your skills in a difficult
subject, or learning a new skill.
Josep (2020) states that the online learning as the future of education because the teachers
and the students can set their own learning pace, and there’s the added flexibility of setting a schedule
that fits everyone’s agenda and it offers a wide selection of programs. In a space as vast and wide as
the internet, there are infinite skills and subjects to teach and learn. A growing number of universities
and higher education schools are offering online versions of their programs for various levels and
disciplines. Online learning is accessiblebecause you can study or teach from anywhere in the world.
This means there’s no need to commute from one place to another, or follow a rigid schedule.
Furthermore, online learning allows for a customized learning experience.
Theory of Satisfaction
Kotler & Armstrong (2002) report that human behavior must be motive, or drive, a
need that is pressurized enough to motivate a person to act to meet their own needs. Which the needs
of each person are not the same. Some needs are biological needs arising from stressful conditions
such as hunger, thirst, or some hardship. It's a psychological need (psychological) caused by the need
for acceptance (Recognition) esteem or belonging, most needs may not be enough to motivate a
person to act at that time. Desires become motivation when receiving adequate stimulation that the
tension. Two of the most popular theories are Abraham Maslow's and Sigmund Freud's theories.
The Measurement of Online Learning
Pariyajararat (2003) mentions that the measure of satisfaction can be done in several ways,
including the following method.
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1. Using a questionnaire, where the questioner will issue a questionnaire to want to know
opinions. which can be done in a manner that can be answered by selecting or answer independent
questions, such questions may ask satisfaction in areas such as administration and conditions, etc.
2. Interview is a direct way of measuring satisfaction that requires good techniques and
methods to obtain truthful information.
3. Observation is a method of measuring satisfaction by identifying the behavior of the target
person. Whether the expression from speaking and acting. The method will require serious action and
structured observation.
Objective of the Study
To study students’ satisfaction towards online learning
Research Methodology
1. Research Design
This research was a quantitative research. It described the students ‘satisfaction towards
online learning. The study comprised two main parts. Part one was consisted of the general
information of the samples and part two was consisted of the students’ satisfaction towards online
leaning.
2. Population and Samples
The population of the study were 150 undergraduate English program students who are
studying in the 1, 2, 3 and 4 years. Academic Year 2020, Faculty of Humanities and Social Sciences
in Buriram Rajabhat University. The samples of this research were 108 students which obtained
through anaccidental sampling.
3. Instrument and Procedures
A questionnaire was designed to collect the data of the students’ satisfaction towards online
learning. Part one was consisted of the general information of the samples such as their genders, ages,
year of study, GPA, duration of online study per day, forms of communication used to learn online,
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equipment used for online learning, and service fees for using the internet and part two consisted of
the students’ satisfaction level towards online learning.
The questionnaires were constructed and developed as follows:
1. The researchers studied literature related to the study.
2. The researchers studied the appropriate research instrument which it was the questionnaire
and definite by Likert’s method of five points rating scales.
3. The researchers gathered and arranged the issues concerning the student’s satisfactions
toward online learning.
4. The questionnaires were examined by experts to check for exactitude and appropriation.
5. The questionnaires were edited and revised as device from experts.
6. Experimentation on questionnaire to discover the problem from using questionnaire.
7. Editing the questionnaire before implementation with the sample
Data Collection
The researchers were conducted to collect data by questionnaire and requesting cooperation
from the 1, 2, 3 and 4 years students in English major, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Buriram Rajabhat University with the following data collected.
1. The researchers collected data by questionnaire from the populationparticipants of 150 people and
make out the questionnaire on 15th September 2020.
2. The researchers brought the questionnaire from the data collection and checked the integrity to
analyze the next step.
Data Analysis
The researchers used descriptive statistics which consisted of frequency,percentage, mean, and
standard deviation in order to analyzed the data collected. The data obtained from the students general
information were analyzed by using a computer program (SPSS) which the obtained numbers were
calculated by frequency and percentage. The data obtained from students’ satisfaction of the
students’ satisfaction towards online leaning were calculated by mean ( and standard deviation
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(S.D.).The average scores of the factors and students’ satisfaction criteria with five-rating Likert’s
scale were used to analyze the data as follows:
4.51 – 5.00 means most
3.51 – 4.50 means much
2.51 – 3.50 means moderate
1.51 – 2.50 means less
1.00 – 1.50 means least
Results
1. General Information of the Samples
The first part of the questionnaire was general information of respondents which consisted of
gender, age, year of study, grade point average (GPA), the frequency of using online courses that they
have taken in the past, the communication format that usedfor taking online classes, an equipment
used for online learning and monthlyservice charge for using the internet. The findings were
presented as follows:
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Table 1
General Information of the Samples
Gender
1. Gender
1.1) Male
1.2) Female
Total
2. Age
2.1) Under 18 years old
2.2) 18 – 19 years old
2.3 )20-21 years old
2.4) 22 -23 years old
Total
3. Year of Study
3.1) First year
3.2) Second year
3.3) Third year
3.4) Fourth year
Total
4. Grade Point Average (GPA)
4.1) 3.50 – 4.00
4.2) 3.00 – 3.49
4.3) 2.50 – 2.99
4.4) Less than 2.50
Total

Frequency

Percentage

17
101
118

14.4
85.6
100

1
39
53
25
118

8
33.1
44.9
21.1
100

28
31
31
28
118

23.7
26.3
26.3
23.7
100

15
36
47
20
118

12.7
30.5
39.8
16.9
100
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_____________________________________________________________________
Gender
Frequency
Percentage
5. Previous online learning
5.1) 1-2 courses
8
6.8
5.2) 3-4 courses
10
8.5
5.3) 5-6 courses
14
11.9
5.4) 7- 8 courses
86
72.9
Total
118
100
6. The communication format
6.1) Used for taking online class
6.2) Home internet
50
42.4
6.3) 3G/4G Internet (mobile phone)
65
55.1
6.4) Pracharat internet
1
0.8
6.5) Without internet access
2
1.7
Total
118
100
7. Equipment used for online learning
7.1) Smart phone
61
51.7
7.2) Computer
30
25.4
7.3) Laptop
24
20.3
7.4) Tablet
3
2.5
Total
118
100
8. Monthly service charge for the internet
8.1) Less than 250 baht
15
12.7
8.2) 250 -500 baht
43
36.7
8.3) 500 – 800 baht
35
29.7
8.4) More than 800
25
21.2
Total
118
100
_____________________________________________________________________
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From the table 1; the findings showed the details of gender, age, year of study, grade point average
(GPA), duration of taking online courses that they have taken in the past, the communication format
used for taking online classes, equipment used for online learning, monthly service charge for using
the internet (Baht / month).The results showed as follow:
In term of genders, most of the samples were female 101 persons (85.6%) and male males17 persons
(14.4%).
In term of ages, maximum age of samples were 20-21 years 53 persons (44.9%), followed by
18-19 years 39 persons(33.1%) ,22-23 years 25 persons (21.2%) and under 18 years 1 person (8%).
In term of year of study, the maximum year of study were in the second year 31 persons
(26.3%) and the third year were the same number at 31 persons (26.3%) followed by first year 28
persons (23.7%)and the fourth year 28 persons(23.7%).
In term of grade point average (GPA), there were 47 persons with grade beverage, (39.8%),
followed by 36 persons withgrade point average 3.00 – 3.49(30.5%), 20 persons with the grade point
beverage less than 2.50 (16.9%) and 15 persons with grade point average 3.50-4.00 (12.7%).
In term of the frequency of using online courses that the samples have taken in the past,
there were 86 persons with 7-8 courses (72.9%), followed by 14 persons with 5-6 courses (11.9%),
10 persons with 3-4 courses (8.5%), and 8 persons with 1-2 courses (6.8%)
In term of the communication format used for taking online classes, there were 65 persons
used 3G / 4G internet (mobile phone (55.1%) , followed by 50 persons used home internet (42.4%), 2
persons had no internet access (1.7%) and 1 person used Pracharat internet (Internet village) (.8%).
In term of equipment used for online learning, there were 61 persons used smart phone (51.7%), 30
persons used computers (25.4%), 24 persons used laptops (20.3%) and 3 persons used tablet (2.5%).
In term of service charge for using the internet (Baht / month), there were 43 persons spent
250-500 bath a month (36.4%),35 persons spent 500- 800 bath a month (29.7%) , 25 person spent
more than 800 bath a month (21.2%), and 15 person spent less than 250 baht a month (12.7%).
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2. Students’ Satisfaction towards Online Learning.
The second part of the questionnaire was questions inquiring aboutStudents’ Satisfaction
towards Online Learningas shown inthe following table:
Table 2
Students’ Satisfaction towards Online Learning
Students’ satisfaction toward
Online learning
1. Online learning composition
Increases the interest of the content
2. Online leaning is easy to use and
Convenient for students.
3. The subject content is suitable
for enhancing online learning.
4. The use of online learning materials
Is good.
5. Online leaning can be used and get
Good results with some courses.
6. Online learning is a modern way
Of learning.
7. Online learning keeps social
Distance.
8. Online learning saves precious
Time on travelling to university
9.I am always very enthusiastic and
Excited to have online class.

SD

Meaning

3.63

0.93

the most

3.61

0.86

much

3.49

0.94

much

3.50

0.94

much

3.73

0.89

the most

3.66

0.91

the most

4.14

4.09

the most

3.82

.90

the most

3.22

1.15

much
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Students’ satisfaction toward
Online learning

SD

Meaning

10. Online learning gives me the
3.47
0.96
much
Freedom to study and promotes
The students’ creativity.
11. I receive the better knowledge
3.26
1.15
much
From online learning than the
student’s classroom learning.
12. You receive the clearly
3.23
1.06
much
Communication from online
Leaning.
13. Online learning is convenient
3.76
.93
the most
And suitable without location
Limit.
14. The objective for the online
3.49
1.01
much
Learning were clearly described
15. The course resources and materials
3.64
1.08
the most
For online course were easily accessible
During the course.
Total
3.57
0.84
much
_____________________________________________________________________
Note : M= mean; SD = standard deviation
From table 2, the overall mean of students’ satisfaction was at the “much” level ( 3.57 , SD=
0.84, which is in the “much” level. The 3 satisfactoriness that the students rated in the “most” level
were 1) Online learning keeps social distance( =4.14,SD =4.09), 2) Online learning saves me
precious time traveling to the university ( =3.82,SD = .90),and 3)The course resources and material
for this online course were easily accessible during the course ( =3.64, SD =1.08).
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Discussion
1.The Overview of Students’ Satisfaction towards Online Learning
From the findings, it indicated that the overall average of students’ satisfaction was in
“much” level
SD=0.84). It can beinferred thatthe students enjoyed and pleased with online
learning. This is supported by the study of Kuo and Walker (2013) who investigate the degree to
which interaction and other predictors contribute to student satisfaction in online learning settings of
the undergraduate and graduate students rolled in summer-session online courses from the College of
Education at a western university. The results showed that learner-instructor interaction, learnercontent interaction, and Internet self-efficacy were good predictors of student satisfaction and the
finding also supported by the study of Palmer and Holt (2009) who examined students’ satisfaction
with wholly online learning in all undergraduate programs at Deakin University. Learner satisfaction
has been shown to be positively correlated with quality of learning outcomes. Factors that were
found to positively influence student satisfaction with studying a wholly online unit primarily related
to how confident they felt about their ability to communicate and learn online, having a clear
understanding of what was required to succeed in the unit and how well they thought they were
performing in the unit.
2. The Details of Students’ Satisfaction toward Online Learning.
The first top three of the respondents’ satisfaction toward online learning as follows:
2.1. Online Learning Keeps Social Distance
The result indicated that most of the students ( = 4.14, SD = 4.09) agreed that online
learning can help keeping social distance. During the Corona crisis. Students are aware of this disease
situation. So online learning was the pleasant way for them to study without being close to their
classmates or lecturers. There was not much physical interaction between them. So they have the
feeling that they will be saved in some extent. As Athase (2020) mentioned that learning from home
can be a simple efficient way if it is done in the right way. It has its own advantages. Since social
distancing has become the new norm. People are staying connected with work or learn, through video
calls. Schools and colleges have started giving online classes on video conferencing applications
instead of the on-site classrooms.
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2.2 Online Learning Saves Me Precious Time Traveling to the University.
The studentsconcurred that online learning can save them precious time on travelling to their
university ( =3.82, SD=90). So it can be inferred that students are satisfied that they don’t have to
spend time on travelling. Some students may have faraway living places out of the city that they have
to take a long time travelling to university. Some of them who live in the city may face the traffic
problemduring their accommodationand university.Furthermore, some students might have to use the
public transportation to university which they have to waste their time on waiting. When they take
online class at home instead of classroom learning. The travelling problem can be decreased.
2.3 Online Course Resources and Materials for the Online Course were Easily Accessible.
From the findings, students agreed that online course resources and materials were easily
access ( =3.64, SD=1.08). It can be inferred that students had the abilities to use technology for their
studyfluently.From the new technology world, the new generation are very fluent in using phones,
computers and all kinds of media devices. So accessing to any online website cannot be difficult for
them anymore.
Recommendations
The recommendations of the future study are as follows:
1. This study was limited to only students’ satisfaction toward online learning, not including
the dissatisfaction. Further researches should pay attention and study on both aspects to obtain the
differences between the positive and negative sides of online learning. The satisfaction and
dissatisfaction can assist all educators to realize the advantages and disadvantages of online learning.
2. This study focuses on only the students in English program. Further researches should
focus on students’ satisfaction on the other program to perceive the similarity and differences of
students’ satisfaction in case of the development of online teaching and learning in the future which
technology will revolutionize our world and impact in everyone’s life.
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษา ) ภู มิ ห ลั ง ของวัด ญวนสะพานขาว เขตดุ สิ ต
กรุ งเทพมหานคร ) บทบาทของวัดญวนสะพานขาวทีมีต่อคนญวนและชุ มชนสะพานขาว และ 3)
ความสํ า คัญ ของวัด ญวนสะพานขาวที มี ต่ อ คนไทยเชื อสายเวี ย ดนาม ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเอกสาร
(Documentary research) และการศึ กษาภาคสนาม (Fieldwork study) เก็บข้อมู ลโดยการ สัมภาษณ์ เชิ ง
ลึก (In depth Interview) นําเสนอแบบพรรรวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ชาวเวียดนามหรื อชาวญวนทีอาศัยอยูใ่ นชุมชนวัดญวนสะพานขาว คือ
กลุ่มคนทีอพยพเข้ามาสู่ สยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การ
ถูกเบียดเบียนทางศาสนา และการถูกกวาดต้อนในฐานะเฉลยสงครามในสงครามอานาสยามยุทธ กลุ่ม
คนเวียดนามได้รับการจัดสรรให้อาศัยอยูใ่ นพืนทีทีเรี ยกว่านางเลิง ปั จจุบนั พืนทีดังกล่าว คือ ชุ มชนคน
เวียดนามทีมีวดั ญวนสะพานขาวเป็ นศาสนสถานอนัมนิ กาย พระสงฆ์อนัมนิ กายมีบทบาทสําคัญต่อการ
ธํารงค์อตั ลักษณ์ ชาวเวียดนาม ทังนี นอกจากจะเป็ นผูน้ ําในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื อแบบ
เวียดนามแล้ว ยังธํารงค์อตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์ญวนซึ งในปั จจุบนั ได้กลายเป็ นคนไทยไปหมดแล้ว ให้ยงั คง
สืบต่อมาถึงคนญวนรุ่ นปัจจุบนั
คําสําคัญ: วัดญวนสะพานขาว, คนไทยเชือสายเวียดนาม, ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม
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Abstract
This research aims to study: 1) a background of Wat Yuan Sa phan Khao, Dusit District,
Bangkok, 2) roles of Wat Yuan Sa Phan Khao towards Vietnamese people and Sa Phan Khao
community, and 3) significances of Wat Yuan Sa Phan Khao to Vietnamese Thais. This research is a
qualitative research. Collecting information from documents and field work-study as well as
collecting data by interviews were employed as research tools.
It was found that Vietnamese people living in Wat Yuan Sa Phan Khao community is a
group of people who immigrated to Siam during the reign of King Nangklao (Rama III). The main
reasons behind this were the religious persecution and being herded as a prisoner of war in a battle of
Ana Siam Yut. A group of Vietnamese people were allocated to live in the area called Nang Loeng.
Nowadays, this area is a Vietnamese community with the Sa Phan Khao Temple of the Anum sect.
Anum monks’ roles are important to maintain Vietnamese’s identity. However, apart from being a
leader in performing Vietnamese religious rituals, one of the Anum monks’ roles is to maintain the
Vietnamese ethnic identity, who nowadays become Thai people, in order to carry on to the current
generation of Vietnamese.
Keywords: Wat Yuan Sa Phan Khao, ethnic Thai-Vietnamese people , Thai-Vietnamese relations
บทนํา
คนญวนมี การเดิ นทางเข้ามาในสยามหลายครั ง นับตังแต่ ส มัยกรุ งศรี อ ยุธยาจนถึ งสมัย
รั ตนโกสิ นทร์ ต อนต้น โดยมี สาเหตุ ของการอพยพหลบหนี เข้ามา คือ การลี ภัยทางการเมื อ ง ศาสนา
ตลอดจนการถู กกวาดต้อ นเข้ามาในฐานะเชลยสงคราม (Bhurudphat, 1987 : ) กลุ่ มญวนที เข้ามา
ในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล (Chantawimon, 1998
: - ) ซึงสามารถแบ่งได้ กลุ่ม คือ คนญวนคริ สต์ กับ คนญวนพุทธ (Chantharakhami, 2020 : 53)
คําว่า ญวน เป็ นคําทีคนไทยในสมัยก่อนใช้เรี ยกชาวเวียดนามซึงเป็ นชนชาติเพือนบ้านของ
เรา ในประเทศไทยเมือราว 200 ปี มาแล้ว (Sripana, 2005 : 2-3) ทังนี ชาวญวนอพยพเข้ามาพึงพระบรม
โพธิ สมภารของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยในช่วงต้นรั ตนโกสิ นทร์ มีทงกลุ
ั ่มญวนคริ สต์และญวนพุทธ โดย
กลุ่มชาวญวนพุทธจะนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน และมีความคิดความเชื อตลอดจนลัทธิ ธรรม
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เนี ยมประเพณี ทางศาสนาเหมือนอย่างจี น ทังนี เมือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้มีการกําหนดระเบี ยบ
หลายอย่า งให้ ส อดคล้อ งกับ ประเพณี ก ารปฏิ บัติ ทางศาสนาของไทย เช่ น มี ป ระเพณี ก ารบวช การ
เข้าพรรษา การทอดกฐิ น การทอดผ้าป่ าการสรงนําพระพุทธรู ปเหมื อนอย่างไทย พระสงฆ์ญวนมีการ
บิณฑบาต การทําวัตรสวดมนต์เช้าเย็นและไม่ฉันอาหารเย็นเช่ นเดี ยวกับพระสงฆ์ไทย แต่ สิงที ยัง คง
ดํารงไว้ คือ การสวดมนต์เป็ นภาษาญวน ประเพณี บางอย่างที ถือปฏิ บตั ิ ในวัดญวนนัน เด็ก ๆ อาจเคย
รู ้จกั หรื อเห็นมาบ้าง เช่น การถือศีลกินเจเพือให้เกิดความสุ ขความเจริ ญ การทิงกระจาดเพือบริ จาคทาน
และการทําพิธีกงเต๊กเพืออุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว (Phra Chakkapan, 2020 : interview)
ปัจจุบนั วัดญวนสะพานขาว กลายเป็ นสถานทีท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้จาก
ร่ องรอยทีหลงเหลือของคนญวนเข้ามาผ่าน ภาษาญวน สถาปั ตยกรรมภายในวัด และในทุกปี มีจะมีการ
เข้ามาของพระสงฆ์ญวนเข้ามาประกอบพิธีกรรมภายในวัดทีมีเพียงวัดญวนทีสามารถจัดขึนได้เท่านัน
อีกทังวัดญวนสะพานขาวเป็ นศาสนสถานอนัมนิ กายแห่งประเทศไทย
บทความนี ผูเ้ ขียนต้องการนําเสนอให้เห็ นความสัมพันธ์ของไทยเชื อสายเวียดนามกับวัด
ญวนสะพานขาวโดยนําเสนอให้ถึงประเด็น 3 ประเด็นทีสําคัญได้แก่ ภูมิหลังของวัดญวนสะพานขาว
เขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร บทบาทของวัดญวนสะพานขาวทีมี ต่อคนญวนและชุ มชนสะพานขาวและ
ความสําคัญของวัดญวนสะพานขาวต่อชาวไทยเชือสายเวียดนาม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาภูมิหลังของวัดญวนสะพานขาว เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาบทบาทของวัดญวนสะพานขาวทีมีต่อคนญวนและชุมชนสะพานขาว
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึ กษานี ใช้ระเบี ยบวิธี วิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยวิ ธี การศึ ก ษา
เอกสาร (Documentary research) และวิ ธีก ารทํา งานภาคสนาม (fieldwork study) เก็ บข้อ มู ลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผูว้ จิ ยั มีการนําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย
1. ภูมิหลังของวัดญวนสะพานขาว เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
ปั จจุ บนั วัดญวนสะพานขาว ตังอยู่ริมคลองผดุงกรุ งเกษม แขวงสี แยกมหานาค เขตดุ สิต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นวัดมหายานในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่ งประเทศไทย เป็ นทีบรรจุสงขารธาตุ
ขององสรภาณมธุรส (บ๋ าวเอิง) ซึ งทีเคารพบูชาของบุคคลทัวไป ในอดีตชุ มชนที “วัดญวน สะพานขาว”
เกิดขึนสื บเนืองจากก่อน คริ สต์ศตวรรษที 17 ประเทศไทยและเวียดนาม ยังไม่มีความสัมพันธ์เกียวข้อง
กันโดยตรง แต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้ าฯ ประเทศเวียดนามกําลังเกิดจลาจลเพราะกบฏ
ไตเซิ น ในราวปี พ.ศ. 2324 ได้ห ลบหนี เข้ามาอาศัยประเทศไทยและเข้ามาพึ งพระบรมโพธิ ส มภาร
สมเด็ จพระเจ้ากรุ งธนบุ รีทรงพระกรุ ณารั บและพระราชทานบ้านเรื อน และโปรดฯให้การช่ ว ยเหลือ
ทางหทารแก่องเชี ยงสื อเพือกูเ้ มืองเว้ถึง 2 ครัง หลังจากนันในปี พ.ศ. 2343 องเชี ยนสื อ (พระเจ้ายาลอง)
สามารถตีเมืองเว้คืนได้ จึงได้ถวายต้นไม้เงินทองมา และสิ งของอืน ๆ เป็ นจํานวนหลายครัง
จนกระทังพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ. 2352 ความสัมพันธ์ที
เคยมีต่อกันก็ค่อย ๆ ลดลง อันเนืองมาจากเมือพระเจ้ามินมางขึนปกครองประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 23632367) และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ ัว (พ.ศ. 2367-2394) ไทยหันมาสนใจที ต้องการ
ฟื นอิ ท ธิ ผ ลเหนื อ ประเทศเขมรและประเทศลาว พร้ อ มกับ ที ประเทศเวี ย ดนามก็ มี ค วามมุ่ ง หมาย
เช่ นเดียวกันกับประเทศไทย และประเทศเขมรไม่พอใจเป็ นอย่างมากทีตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของประเทศ
เวียดนามเป็ นเวลา 7 ปี จึ งได้เรี ยกร้องให้ไทยช่วยเหลือทางด้านทหาร อีกทังประเทศไทยและเวียดนาม
ได้ทาํ สงครามด้วยกัน เป็ นเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2367-2390) ประเทศเวี ยดนามมองว่ าสงครามยืดเยือเป็ น
เวลานาน จึงได้เสนอข้อตกลงประนี ประนอมเพือสันติ และส่ งเครื องบรรณาการให้แก่ประเทศไทย แต่
ไม่นานประเทศเวียดก็ตกเป็ นเมืองขึนของประเทศฝรั งเศสในปี พ.ศ. 2427 (Chantawimon, 2005 : 1620 ; Phra Chakkapan, 2020 : interview)
ชาวเวียดนามใช้เวลายาวนานในการเดินทางเข้ามาและกระจายกันอาศัยอยูท่ วประเทศไทย
ั
นับ ตังแต่ ส มัยอยุธ ยาถึ ง สมัยรั ต นโกสิ นทร์ และชาวเวี ย ดนามมี จ าํ นวนมากขึน โดยสาเหตุ สํา คัญ 2
ประการ คื อ ลี ภั ย ทางการเมื อ งและศาสนา แต่ ย ัง ถู ก กวาดต้ อ นเข้ า มาเป็ นเชลยศึ ก สงคราม
(Chantawimon. 2005; 21-22) ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ส่ ว นใหญ่ อ าศัยที กรุ ง เทพฯ จัน ทบุ รี และ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยเฉพาะอย่างยิงในกรุ งเทพฯ ที สําคัญคือ บ้านญวนพาหุ รัด (ตําบลบ้านหม้อ
ถนนพาหุ รัด) บ้านญวนบางโพ และบ้านญวนสามเสน (Chantawimon, 2005 : 25) และในปี พ.ศ. 2330
องเชียงสื อลักลอบหนี กลับเวียดนาม แต่ยงั หลงเหลือชาวเวียดนามทีไม่เต็มใจกลับประเทศเพือสู ้รบ จึง
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เลื อกที จะอยู่ประเทศไทย นอกจากนันยังตังหลักแหล่ งกับคนไทยในกรุ งเทพฯ แล้ว (Chantawimon,
2005 : 29) ประกอบกับ สภาพแวดล้อ มและสถานการณ์ ที ซั บซ้อ นกว่ าเดิ ม รวมทังรั ฐ บาลไทยได้มี
ความสัมพันธ์กบั เวียดนามมากขึน โดยจะมีลกั ษณะปลีกย่อยในการปกครองชาวเวียดนามจึงผิดแผกไป
จากเดิมคือ การแบ่งแยกกลุ่มตามศาสนา ทรงมีพระราชประสงค์แยกชาวเวียดนามทีนับถือคริ สต์ศาสนา
อยูใ่ นชุมชนสามเสน ให้อยู่รวมกับชาวเขมรและคนเชือสายโปรตุเกสซึ งนับถือคริ สต์ศาสนาเหมือนกัน
และอยู่มาก่ อน ส่ ว นพวกเวี ยดนามที นับถื อ พุ ทธศาสตร์ อยู่รวมกับพวกเก่ าที นับถื อ ศาสนาเดี ยวกัน ที
กรุ งเทพฯ ทีกาญจนบุรี และในหัวเมืองภาคเหนื อ (Chantawimon, 2005 : 65)
วัดญวนแห่ งแรกสร้ างอยู่ในบริ เวณทีเรี ยกว่า สนามนําจื ด (ตลาดมิงเมือ ง) และได้มีการ
นิมนต์พระสงฆ์เวียดนามมาปกครองดูแล ต่อมาพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้พระราชทานทีดิ น
ทีถนนแปลงนามให้สร้างวัดแทนทีวัดเก่า และราชทานนามว่า “วัดมงคลสมาคม” หรื อ “วัดโห่ ยคันตือ”
(Chantawimon, 2005 : 105) ต่อมาในปี พ.ศ. 2376 สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าฯ ในศึก
ญวนเจ้าพระยาบดินทรเดชายกทัพได้ครัวญวนทีถื อพุทธศาสนาพวกหนึ ง มีการโปรดเกล้าฯ ให้ไปตัง
บ้านเรื อนอยู่ทีจังหวัดกาญจนบุ รี ส่ วนพวกญวนที ถื อศาสนาคริ สตังให้ไปตังบ้านเรื อนอยู่ทีสามเสน
ต่ อมาในสมัยรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกญวนบางกลุ่ มที เมื อ งกาญจนบุ รีขอ
กลับคืนมายังกรุ งเทพฯ เนื องมาจากมองเห็ นว่าตนไม่มีประโยชน์ต่อพืนทีจังหวัดกาญจนบุรี และชาว
เวียดนามทีอพยพมาส่ วนใหญ่เป็ นทหาร ออกสู ้รบ มีความชํานาญด้านปื นหรื อดินประสิ ว จึงโปรดเกล้า
ขอพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าฯ ให้พระราชทานโอกาสในการให้เป็ นทหารช่ วยรบในสมัยนัน และ
ชุ มชนวัด ญวนได้พ ระราชทานโอกาสและพระราชทานที ดิ น พร้ อมให้ สร้ าง “วัด กันเพื อกตื อ” หรื อ
สมั ย ก่ อ นเรี ย กว่ า “วัด ญวนนางเลิ ง” ในบริ เวณริ มคลองผดุ ง กรุ งเกษมเมื อราว พ.ศ. 2418 ต่ อ มา
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึ งพระราชทานนามว่า “วัดสมณานัมบริ หาร” ส่ วนชาวบ้าน
เรี ยกกันทัวไปจนถึงปัจจุบนั ว่า “วัดญวน สะพานขาว” (Phra Chakkapan, 2020 : interview)
องจี หล็อบพระครู สมณานัม สมณาจาร์ ย เป็ นองค์ประถมเจ้าอาวาสอนัมนิ กายรู ป 3 และ
เป็ นเจ้า อาวาสของวัด ญวณสะพานขาว (เจ้า คณะใหญ่ ) ในรั ช กาลที 3 ท่ า นเป็ นนั ก ปฏิ บัติ ธ รรมที มี
อภิญญาญาณ ท่ านเป็ นพระที มีวิชาทางด้านคุณไสย และได้เข้าไปช่ วยเหลือหรื อแก้ไขในสิ งอัปมงคล
ของประเทศ ข้าราชบริ พาร ในวัดพระแก้ว ”
นอกจากนันยังมี เจ้าอาวาสองสรภาณมธุ รส หรื ออีกนัยหนึ งคือ ท่านบ๋ าวเอิ ง แห่ งวัดญวน
สะพานขาวเป็ นชาวเวียดนาม บวชตังแต่ 10 ขวบ ณ วัดสะตือตามบ้าว เวียดนามภาคใต้ และท่ านก็เดิ น
เท้าเข้ามาในกรุ งเทพ โดยความจริ งท่านไม่มีความเชือเกียวกับผีสาง เทวดา อันเนื องมาจากหลวงพ่อบ๋ าว
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เอิง เป็ นนักวิเคราะห์วิชาการแนววิทยาศาสตร์ อีกทังท่ านยังเป็ นคนชอบบันทึ ก และเรี ยนธรรมะวินัย
เรี ยนธรรมะของฝ่ ายมหายานได้เชี ยวชาญดี แต่ ในช่ วงเข้ามาแรกๆ ท่ านพํานักอาศัยอยู่ภายในวัดญวน
ตลาดน้อย ในเวลาต่ อมาท่านเป็ นเจ้าอาวาสทีวัดญวนสะพานขาว เหตุเพราะว่าทีท่านรั บนิ มนต์ไปงาน
เปิ ดศาลเจ้าของจังหวัด นครสวรรค์ บางนําโพ และภายในงานมีความต้องการให้หลวงพ่อบ๋ าวเอิงเชิ ญ
วิญญาณของเจ้าพ่อกวนอูมาเพือทําพิธีกรรมลุยไฟ ซึงเป็ นครังแรกทีหลวงพ่อบ๋ าวเอิงสามารถทําพิธีเชิ ญ
วิ ญ ญาณได้ จนกระทั งปี 2507 ท่ า นมรณภาพเนื องจากหั ว ใจล้ม เหลว (Phra Chakkapan, 2020 :
interview)
กล่ าวได้ว่า การอพยพเข้ามาของกลุ่ มคนเวี ยดนาม ที ปั จ จุ บ ันอาศัยอยู่กรุ งเทพมหานคร
อันมีสาเหตุจากการอพยพมาจากการลีภัยศาสนา ทําให้ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยมี
จํานวนมากและหลายกลุ่ม และในขณะนันประเทศไทยมีนโยบายแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ญวนบ้านสาม
เสน และญวนสะพานขาว ซึ งญวนสะพานขาวนับถือพุทธศาสนา อีกทังมีการเกิดขึนของพืนทีใหม่ของ
พุทธญวน คือวัดญวนสะพานขาว สถานที แห่ งนี สร้างขึนมาเพือเป็ นสถานทีประกอบกิจ ของผูค้ นทีมี
ความศรั ทธา ความเชื อ นอกเหนื อ ไปจากนันคื อเกิ ด พิ ธีก รรมภายในพระราชสํานักไทย ที ทํา ให้ว ัด
รุ่ งเรื องและเป็ นมีบทบาทต่อคนชาวเวียดนามอพยพและคนไทยขึนในปั จจุบนั

ภาพที

แผนที ปั จจุ บนั แสดงอาณาบริ เวณของวัดญวน สะพานขาว หรื อวัดสมณานัมบริ หารที ติ ด
คลองผดุงกรุ งเกษม ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร (ผูว้ ิจยั , 2563)
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ภาพที 2 พระอุโบสถวัดสมณานัมบริ หาร (วัดญวนสะพานขาว) ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร (ผูว้ ิจยั ,
2563)

ภาพที 3 องจีหล็อบพระครู คณานัมสมณาจารย์ (หลวงปู่ จีหล็อบ มหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรู ป
3 อดีตเจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริ หาร (วัดญวนสะพานขาว) กรุ งเทพฯ (ผูว้ ิจยั , 2563)
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. ความบทบาทของวัดญวนสะพานขาวต่ อคนไทยเชื อสายเวียดนาม
บทบาทของวัดญวนสะพานมีความสัมพันธ์กบั ชาวเวียดนามอพยพและทางพระราชสํานัก
ไทย สื บเนื องจากคนเวียดนามในประเทศเวียดนามได้รับถ่ายทอดความเชื อในลัทธิใหญ่ๆ จากประเทศ
จีนมีอยู่ 3 ลัทธิ คือ ขงจือ พุทธมหายาน และเต๋ า ชาวเวียดนามจึงมีขนบธรรมเนี ยนประเพณี และวิถีชีวิต
ตามความเชือทางศาสนาทีได้รับจากศาสนาพุทธมหายาน ดังนันแล้วคนญวนทีอพยพเข้ามาประเทศไทย
ในช่ วงเวลานัน จึงมีมโนทัศน์ความเชื อผสมผสานระหว่างเวียดนามเก่าและไทยซึ งเป็ นวัฒนธรรมใหม่
ของการอพยพอาศัย แต่ยงั คงความเชือในเรื องความกตัญ ู กตเวทีต่อบิดามารดาและบูชาบรรพบุรุษไว้
ดังเดิ ม (Chantawimon, 2005 : 111) ดังนันคนญวนมีความเชื อในพุทธมหายาน ซึ งจะมี พิธีกรรมของ
ทางพุทธมหายาน มีความแตกต่างจากพุทธหิ นยาน แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง แต่ยงั คงความหมาย
ของพิ ธี ก รรมตามความเชื อแบบเดิ ม ซึ งไปตรงความต้อ งการของพระราชสํ า นั ก ไทย ที เล็ ง เห็ น
ความสําคัญหรื อความเชื อของพุทธศาสนาที มีการผสมผสาน หลังจากนันพระราชสํานักจึ งเปิ ดโอกาส
ให้ พ ระสงฆ์ญ วนเข้าไปประพิ ธีกรรมทางศาสนา ดังที องสั งฆรั กษ์จักรพันธ์ วสุ กาญจนสิ ริ อายุ 46
พรรษา 16 ผูส้ นองงานหลวงพ่อเจ้าอาวาส วัด ญวนสะพานขาว ซึ งมี นามว่า “หลวงพ่อต๊ะ” ได้เล่ าให้
ผูว้ จิ ยั ฟังถึงความสัมพันธ์ของคนญวนและพระมหากษัตริ ยไ์ ทยในสมัยนัน
“เดิ มทีพระสงฆ์อนัมนิ กายเป็ นพระทีรับได้เฉพาะกิจ เพราะว่าพระญวนไม่ได้รู้จกั กับผูค้ น
ทัวไปหรื อ คนพื นที ชนชันสามัญ แต่ เรารู ้ จัก กัน ในการพึ งพาอาศัยของพระบรมราชนุ ญ าติ ขึ นต่ อ
พระมหากษัตริ ย ์ หรื อ เจ้าฟ้ามหากษัตริ ยโ์ ดยเฉพาะ ”
(Phra Chakkapan, 2020 : interview)
ดังจะเห็ นได้จากพิธีกงเต็ก ซึ งเดิ มทีไม่มีการประกอบพิธีกรรมขึนภายในพระราชสํานัก
ไทย แต่ในระยะหลังพิธีกงเต็กเป็ นพิธีทีมีความสําคัญและนิยมปฏิบตั ิกนั มาตังแต่อดีต โดยได้รับการยก
ให้เป็ นงานพิธีหลวงครั งแรกในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิ นี (พระ
ราชชนนี ในรั ช กาลที 5) เมื อ พ.ศ. 2405 และจั ด ในฐานะพิ ธี หลวงต่ อ ๆ มาอี ก เช่ น เมื อครั ง
พระบาทสมเด็จพระปิ นเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2408 ในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมืนมเหศวรศิววิลาสเมือพ.ศ. 2410 งานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุ นันทากุมารี รัตน์พระบรมราช
เทวี เมื อ พ.ศ. 2423 และได้กลายเป็ นประเพณี ทีต้อ งทําถวายในงานพระศพของเจ้านายชันผูใ้ หญ่ สื บ
ต่อมาจนถึงปั จจุบนั (Chantawimon, 2005 : 113)
171

อย่างไรก็ตามนอกจากพิธีกงเต็กทีจัดขึนภายในพระราชสํานักไทยแล้ว วัดยังเป็ นพืนที
ประกอบพิธีกรรมของความเชือและความศรัทธาของผูค้ นในชุมชนบริ เวณวัด แต่เดิมเป็ นชุมชนญวน
สะพานขาว ดังนันพิธีกรรมทีเกิดขึนคนญวน คือพิธี “งานต้นปี หรื อ งานสะเดาะเคราะห์บูชาดาว”
เพราะในพระสู ททีมีการมาสวดหรื อสาธยาในวันทําพิธีมีการกล่าวถึงกล่าวนพพระเคราะห์ ตามความ
เชือของฝ่ ายมหายานดาวนพเคราะห์ทงั 9 จะปกครองสรรพสัตว์ทงชั
ั นสู ง คือ พระอินทร์ และเทวดา ชัน
กลาง คือ กษัตริ ยท์ ีอยูใ่ นเมืองมนุษย์ และชันตํา คือ พวกมนุษย์และสัตว์ทงหลาย
ั
ตลอดจน ภูเขา และ
มหาสมุทร ต้นไม้ใบหญ้า ดาวนพเคราะห์ทงั 9 จะปกครองดูแลและรักษาไว้ซึงความสุ ขความเจริ ญโดย
ทัวกันขันตอนของพิธีกรรมโดยย่อ ได้แก่
1.) พระสงฆ์สวดมนต์อญั เชิญเทพประจําดาวนพเคราะห์ทงั 9 (ภาษาญวนเรี ยกว่า "กึ
วว่าง" ซึงแปลว่า 9 พระองค์) ได้แก่ องค์ที 1 พระอาทิตย์ (ไท่เยือง) องค์ที 2 พระจันทร์ (ไท่ออ็ ม) องค์ที
3 พระอังคาร (หมอกดึก) องค์ที 4 พระพุธ (หวาดึก) องค์ที 5 พระพฤหัสบดี (โถดึก) องค์ที 6 พระศุกร์
(ไท่บดั ) องค์ที 7 พระเสาร์ (ถีดึก) องค์ที 8 พระราหู (ราโห้ว) องค์ที 9 พระเกตุ (เก้โด่)
.) การเวียนเทียนเข้าโบสถ์
3.) การเผาเทียนสะเดาะเคราะห์ตามจํานวนอายุในระหว่างการทําพิธีจะมีการถวายเครื อง
สักการบูชาเทพต่าง ๆ ประจําวันเกิด ซึงกุศลผลบุญนีจะส่ งไปถึงบิดามารดาและญาติพีน้องทีล่วงลับไป
แล้วและช่วยให้เคราะห์ร้ายกลายเป็ นดีได้ตามในตํารา ไม่เพิงแต่ในวัดญวนสะพานขาวเท่านัน แต่
พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์บูชาดาวเป็ นของทุก ๆ (Phra Chakkapan, 2020 : interview)
นอกจากนี ทางวัดญวนสะพานขาวจะมีเทศกาลวันถือ หรื อ ภาษาจีนเรี ยกว่า “เจเว้ยชิ วอิก”
คําว่า “เจเว้ย” มีความหมายว่า เดื อนแรกหรื อเดือนต้น ซึ งจะจัดขึนเดื อน 1วัน 11 คํา หรื อ 12 คํา ตาม
ของปฏิทินจี น และในทุกปี วัดจะจัดเทศกาลวันถื อ มีการปฏิบตั ิคือหัวหน้าครอบครั วจะจุ ดธู ปใหญ่ 3
ดอกไหว้ หันไปตามทิ ศที กําหนดตามตํารําเพราะจะมี เทพเจ้ามาตามทิ ศเป็ นมงคลซึ งในแต่ละปี ก็ ไม่
เหมือนกัน หากบูชาไม่ตรงทิศทีเทพเจ้า อยูอ่ าจจะกลายเป็ นการบูชาทีรั บเอาวิญญาณชัวร้ายเข้ามา แทน
ได้สมาชิ กทุกคนจะจุ ดธู ปไหว้เพืออธิ ษฐานขอพรเมื อไหว้เสร็ จก็จะรอจนธู ปใหญ่เหลือครึ งหนึ งจึ งจะ
เผากระดาษทองและเก็บโต๊ะ ให้เรี ยบร้อยจากนันก็จุดประทัดเป็ นอันเสร็ จพิธี (Maytheekriegkrai, 2015
: 85). และซึ งเดิ มทีหลวงพ่อบ๋ าวเอิ งเป็ นผูร้ ิ เริ มจัดเทศกาลวันถือ ขึนภายในวัดญวนสะพานขาวแห่ งนี
และอี กพิ ธีกรรมทีจัดขึนภายในวัดญวนสะพานขาวคือ งานทิ งกระจาด-ไทยทาน ซึ งจะจัดขึนเดื อน 7
ขึน 10 คํา 11 คํา ตามของปฏิทินจีน ซึ งภายในวัดก็จะมีการแจกคูปองเพือรั บสิ งของซึ งมีการจัดระเบียบ
ให้เดิ นเป็ นแถว เพือไม่ ให้เกิดความวุ่นวาย สิ งของที เป็ นทัง อาหาร ไม่ว่าจะเป็ นข้าวสาร อาหารแห้ง
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ขนมต่าง ๆ รวมทังเครื องอุปโภคต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที และอาสาสมัครก็ต่างมาช่วยกันในงานบุญครังนี
(Phra Chakkapan. 2020; interview ; Lee, 2020 : interview).
กล่าวได้ว่าบทบาทของวัดญวนสะพานมีความสัมพันธ์กบั ชาวเวี ยดนามอพยพและทาง
พระราชสํานักไทย นอกจากนี ยังมีแนวคิดเกียวกับความเชือและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ส่ วนใหญ่
แล้วมีขนบธรรมเนี ยนประเพณี และวิถีชีวิตตามความเชื อทางศาสนาทีได้รับจากศาสนาพุทธมหายานที
คนเวียดนามนับถื อในประเทศไทย ซึ งมี รากฐานของเรื องความกตัญ ู กตเวที ต่อบิด ามารดาและบู ชา
บรรพบุรุษมากจากลัทธิขงจื อ นอกจากนีสัมพันธ์ของคนญวนได้ขึนตรงต่อกับพระมหากษัตริ ยโ์ ดยตรง
พระสงฆ์จึงมีบทบาทในด้านพิธีกรรมทางศาสนา ซึ งคือทําพิธีงานพิธีหลวงครังแรกในงานพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระราชชนนีในรัชกาลที 5) เมือ พ.ศ. 2405 และจัดใน
ฐานะพิธีหลวงต่อ ๆ มาจนถึงปั จจุบนั ทําให้เกิดความสัมพันธ์และการเกือกูลซึ งกันและกัน

ภาพที 4 องสังฆรักษ์จกั รพันธ์ วสุ กาญจนสิ ตําแหน่งผูส้ นองงานหลวงพ่อเจ้าอาวาส (วัดญวนสะพาน
ขาว) ในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร (ผูว้ จิ ยั , 2563)
. ความสําคัญของวัดญวนสะพานขาวต่ อคนไทยเชื อสายเวียดนาม
ความสําคัญของวัดญวนสะพานขาวต่อคนไทยเชือสายเวียดนามคือเป็ นแหล่งทียึดเหนี ยว
จิ ตใจของผูค้ นและเป็ นทีบรรเทาความทุ กข์ร้อนใจของผูค้ น โดยสามารถพบเห็ นได้จากผูค้ นหลังไหล
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เข้ามาภายในวัดด้วยความศรัทธาและความเชือมัน ไม่เพียงแต่คนไทยเชือสายเวียดนามเท่านันแต่ยงั มีคน
ทีนับถือพุทธศาสนาเข้ามาภายในวัดแห่ งนี นอกจากนันความเชือทุกศาสนามีคาํ สอนให้เป็ นคนดี และ
พระสงฆ์เป็ นผูน้ าํ ทางจิ ตใจ ศูนย์กลางของความเคารพและความศรั ทธาของพุทธศาสนิ กชน อย่างไรก็
ตามวัดยังเป็ นศูนย์กลางของชุ มชน เป็ นสถานทีประกอบกิจกรรมของชุมชน สร้ างความสามัคคีภายใน
ชุมชน นอกเหนือจากนี ยังสอนให้ปฏิบตั ิตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรื อทางสายกลาง และทางศาสนาไม่
มีการบังคับให้เชื อในพระเจ้าแต่ตอ้ งเกิดความเสื อมใส ดังทีองสังฆรักษ์จกั รพันธ์ วสุ กาญจนสิ ริ อายุ 46
พรรษา 16 ผูส้ นองงานหลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดญวนสะพานขาว ซึ งมีนามว่า “หลวงพ่อองต๊ะ” ได้เล่าให้
ผูว้ จิ ยั ฟังถึงหลักคําสอนของพุทธศาสนา
“การมี ศีลคือการสํารวมกาย ภาษา” และ ชี วิตทีมีความสุ ขทีแท้จริ งคือการพึงพอใจในสิ ง
ตนมี และยินดีกบั สิ งเราทีได้ แค่ถา้ หากได้มามากแล้วเกินความจําเป็ น ควรจะแบ่งปั นโดยไม่เบียดเบียน
ตัวเองหรื อคนอืน ตามหลักการใช้ชีวติ ”
(Phra Chakkapan, 2020 : interview)
ผูค้ นทีเข้ามาภายในวัดส่ วนใหญ่มาเป็ นครอบครั วหรื อกลุ่มทัวร์ ทังคนไทย คนเวียดนาม
ไม่ เพี ยงแต่ ค วามสวยงามของวัด แต่ ยงั มี ด ้านพิ ธีก รรมภายในวัด มี ห ลายอย่างทีจัด ขึ นตามเทศกาล
นอกเหนื อจากนันแล้วยังมีความสัมพันธ์กบั พระราชสํานักไทย คือพิธีกงเต๊ก ซึ งพิธีทีมีความสําคัญและ
นิยมปฏิบตั ิกนั มาตังแต่อดีต โดยได้รับการยกให้เป็ นงานพิธีหลวงครังแรกในงานพระราชทานเพลิงพระ
ศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระราชชนนี ในรัชกาลที 5) เมือ พ.ศ. 2405 และจัดในฐานะพิธี
หลวงต่อ ๆ มาอีก และได้กลายเป็ นประเพณี ทีต้องทําถวายในงานพระศพของเจ้านายชันผูใ้ หญ่สืบต่อมา
จนถึ งปั จจุ บนั (Chantawimon, 1998 : 113) และปั จจุ บัน มี ปรากฏให้เห็ นจากในพิ ธีกงเต็กหลวง และ
เครื องกระดาษถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ชกาลที 9)
ภายในพิธี สมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว พระราชทานพระราชานุ ญ าตให้มูล นิ ธิ ป่ อเต็ก ตึ ง จัด พิธี บาํ เพ็ญ
กุศล(กงเต็ก ) น้อ มอุ ทิ ศถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ย
เดช ในวัน พุธที 28 มิ .ย.2560 เวลา 13.30 น. ณ พระทีนังดุ สิต มหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
ความสําคัญของวัดญวนสะพานทีมีต่อชุ มชนสะพานขาว คือ เป็ นศูนย์รวมแห่ งศรั ทธาจึ ง
เป็ นศู นย์กลางให้ชาวเวียดนาม ผูค้ นทีอยู่ไกลบ้านเกิด หรื อผูท้ ีนับถือศาสนาพุทธศาสตร์ มาร่ วมตัวกัน
เพื อมาพบปะ มาช่ ว ยเหลื อ และเกื อกู ล ซึ งกัน และกัน (Yai, 2020 : interview) และหลั ง จากที ชาว
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เวียดนามได้อพยพเข้ามาอาศัยภายในประเทศไทย เมือกาลเวลาผ่านไปจึงเกิดความเปลียนแปลงมากมาย
ทําให้ปัจจุ บนั ชาวเวียดนามแท้ลดน้อยลง และอีกปั จจัยคือ ชาวเวียดนามได้สร้างครอบครัวกับชาวไทย
ซึ งเราสามารถมองเห็ นถึงความแตกต่ างผ่าน วิถีชีวิต การใช้ภาษา หรื อทางพิ ธีกรรมสําคัญๆ ที จัดขึ น
ภายในวัดญวนสะพานแห่ งนี (Pipatnabuncha, 2020 : interview) และเอกลักษณ์ของพระสงฆ์ญวน คือ
ยังมีการสวดมนต์เป็ นภาษาเวียดนามในกิจของพระสงฆ์ (Kritsana, 2020 : interview)
กล่าวได้ว่า วัดญวนสะพานขาวไม่เพียงแต่มีความสําคัญต่อคนชาวเวียดนามอพยพเท่านัน
นอกจากนี ยังมี ต่อสําคัญชาวไทยตังแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ในปั จจุ บนั วัดญวนจะเป็ นสถานทียึดเหนี ยว
จิ ตใจของผูค้ นและเป็ นศู นย์รวมแห่ งศรั ทธาจึ งเป็ นศู นย์กลางให้ชาวเวียดนาม ผูค้ นที อยู่ไกลบ้านเกิ ด
หรื อ ผูท้ ี นับถือศาสนาพุทธศาสตร์ มาร่ วมตัว กัน เพือมาพบปะ และเสริ มสร้ างเกิดความสามัคคีให้แก่
ชุ มชน และวัดก็เป็ นสถานที ประกอบกิ จกรรมของชุ มชน ซึ งจะพบว่าหลักคําสอนของพุทธศาสนาจะ
มุ่งเน้นให้ยดึ ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรื อทางสายกลาง การมีศีลให้การรวบรวมกาย วาจา และยังต้อง
พึ งพอใจในสิ งตนมี ไม่ เบี ยดเบี ยนผูอ้ ื น นอกจากนี มี รากฐานให้มีนําใจเอื อเฟื อเผือแผ่ ความกตัญ ู
กตเวที และไม่เพียงแค่นนยั
ั งเป็ นรากฐานสําคัญของการใช้ชีวิตอีกด้วย

ภาพที

พิธีกงเต็กหลวงโดยคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย (บันทึกภาพ คณะสงฆ์อนัมนิกาย
แห่งประเทศไทย)
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ภาพที ผูค้ นทีเข้าสักการะหลวงพ่อบ๋ าวเอิง (ผูว้ ิจยั , 2563)
อภิปรายผล
กลุ่มชาวเวียดนามทีเข้ามาในประเทศไทยตังแต่สมัยอยุธยา - รัตนโกสิ นทร์ อันมีสาเหตุมา
จากหลีภัยทางศาสนา ทีไม่ได้ถูกยอมรับของประเทศเวียดนามในเวลาตอนนัน ซึ งหลังจากนันประเทศ
ไทยจึงมีนโยบายแบ่งชาวเวียดนามเป็ น กลุ่ม คือ คนญวนคริ สต์ (ญวนบ้านสามเสน) กับ คนญวนพุทธ
(ญวนสะพานขาว) และเกิดการรวมตัวของคนเวียดนาม จึงได้สร้ างวัดขึนมาเพือประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา มี ก ารผสมสานระว่ า งวัฒ นธรรมและศาสนาของความเชื อเวี ย ดนามและความเชื อไทย
พระราชสํ า นั ก ไทยจึ ง มองเห็ น และให้ พ ระสงฆ์ ญ วนเข้า มาประกอบพิ ธี ท างศาสนา ทํา ให้ เกิ ด
ความสั มพัน ธ์ไปในทางดี ขึนเรื อย ๆ นอกจากนี ไม่ เพี ยงแต่ พ ระสงฆ์ญ วนที เข้าไปประกอบพิ ธี ทาง
ศาสนาให้แ ก่ พ ระราชสํา นัก ไทย วัด ญวนสะพานขาวยังคงเป็ นสถานประกอบพิ ธีกรรมของชุ มชน
สะพานขาว หรื อผูค้ นในบริ เวณโดยรอบวัด ทังนี แล้ววัดไม่ได้เป็ นเพียงสถานทีเท่านัน แต่ยงั เป็ นศู นย์
รวมแห่ งความศรัทธาและมรดกทางประวัติศาสตร์ เห็นได้จากผูค้ นทีมาวัด ญวนสะพานขาว ไม่ใช่ เพียง
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คนไทยเชื อสายเวียดนามเท่านัน แต่ยงั มีคนไทยทีนับถืออนัมนิ กาย และคนเวียดนามทีเข้ามาทํางานใน
กรุ งเทพมหานครอีกด้วย
ดังนันวัดญวนพะสานขาวจึ งเป็ นศาสนสถานทีทําหน้าทีธํารงค์อตั ลักษณ์คนญวนชุ มชน
สะพานขาว นอกจากนันยังแสดงให้เห็ นความสัมพันธ์ ต่ อราชสํานักสยาม ปั จจุ บนั วัดสะพานขาวได้
กลายเป็ นสถานที ทางประวัติ ศาสตร์ ที สําคัญ ถึ ง แม้ว่ า ณ เวลานี ชุ นชมสะพานขาวยังหลงเหลื อคน
เวี ย ดนามที แท้ จ ริ งเพี ย งไม่ กี ครั ว เรื อน แต่ ส ะท้ อ นให้ เห็ นถึ ง การเข้ า มาของชาวญวนเก่ า ใน
กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี แล้วสิ งยังคงดํารงไว้ คือ การสวดมนต์เป็ นภาษาญวน ประเพณี บางอย่างที
ถื อ ปฏิ บัติ ในวัด ญวนเท่ านัน ทังนี ยัง สอนให้ป ฏิ บัติ ต ามหลักมัชฌิ ม าปฏิ ปทาหรื อทางสายกลาง ซึ ง
นําไปสู่ การประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื อง “ศาสนสถานกับการธํารงค์ชาติพันธุ์ชาวไทยเชื อสายเวียดนาม
กรณีศึกษาชุ มชนสะพานขาว เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ” ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
1.ข้อเสนอแนะทางวิชาการและการวิจยั จากการศึกษา ผูว้ ิจยั พบว่า คนเวียดนามทีเกียวข้องกับวัด
ญวนสะพานขาวเป็ นกลุ่มญวนเก่าซึ งปั จจุบนั ได้ผสมกลืนกลายกับคนไทยในพืนที รวมถึงรุ่ นลูกหลานมี
ความทรงจําเกียวกับบรรพบุรุษของตนไม่ มากนัก แต่กลุ่มคนที สําคัญซึ งช่ วยเติ มเต็มและรั กษาความ
เป็ นเวียดนามในชุมชนแห่ งนีเอาไว้ กลับเป็ นนักบวชอานัมนิ กายและพิธีกรรมตามคติความเชือประเพณี
ญวน ดังนันพืนทีวัดญวนจึ งเป็ นพืนทีพิเศษทางวัฒนธรรมที สมควรทําการศึกษาเพิมเติ มด้วยประเด็น
วิจยั ต่าง ๆต่อไปและสามารถนําไปดําเนิ นการพัฒนาเพือการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาประวัติความเป็ นมาของสุ สานบ้านนาจอก จังหวัด
นครพนม ) ศึกษาความสัมพันธ์ของสุ สานบ้านนาจอกกับคนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนมและ 3)
ศึกษาสถานภาพทางสังคมคนเวียดนามโดยวิเคราะห์ผา่ นสุ สานนาจอก จังหวัดนครพนม เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ี การศึกษาเอกสาร (documentary research) และวิธีการทํางานภาคสนาม (field work
study) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
หมู่บา้ นนาจอกเป็ นพืนทีความสัมพันธ์ของคนไทยเชือสายเวียดนาม ซึงในอดีตคือกลุ่มคนทีอพยพมา
ตังแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และกลุ่มคนทีอพยพมาในช่วงหลังสงครามโลก
โลกครังทีสอง ชุมชนคนไทยเชือสายเวียดนามบ้านนาจอกจึงเป็ นพืนทีบรรจุไว้ซึงความทรงจําทาง
สังคมคนเวียดนามอพยพ โดยมีสุสานเป็ นสถานทีบรรจุไว้ซึงความทรงจําทีเกียวกับบรรพบุรุษ เรื องราว
การอพยพจากดินแดนมาตุภูมิ และการธํารงค์อตั ลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ผ่านพิธีฝังศพ รวมถึงสัญญะต่างๆ ที
ปรากฎบนหลุมฝังศพ ทังนี ปั จจุบนั สุ สานและหลุมฝังศพได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพทางสังคมของ
คนไทยเชือสายเวียดนามบ้านนาจอก รวมถึงคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดนครพนมไปพร้อมกัน
คําสําคัญ: สุ สานบ้านนาจอก, ชาวไทยเชือสายเวียดนาม, สถานภาพทางสังคม
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Abstract
The research aims at 3 purposes, including 1) to study the history of Ban Na Chok
cemetery in Nakhon Phanom Province 2) to study the relationship between the cemetery and the Ban
Na Chok people, and 3) to study the social statuses of Vietnamese-Thai in Nakhon Phanom by
analyzing Na Chok Cemetery and graves in the cemetery. This research is qualitative research.
Collecting information from documents and field work-study as well as collecting data by interviews
were employed as research tools. The research found that Na Chok village is an area relating to the
Vietnamese - Thai community. Moreover, Na Chok village residents comprised of 2 groups. The first
one emigrated during the reign of King Phra Chom Klao Chao Yu Hua (Rama IV) and the second one
immigrated after World War II. Ban Na Chok is a space for social memory of Vietnamese immigrants
with the cemetery as a place containing their memories of ancestors, the story of their immigration
from Vietnam to Thailand as well as ethnic identity maintenance through the burials and signs
appearing on the grave. In conclusion, nowadays cemeteries and graves have reflected the social
statuses of not only the Vietnamese - Thai community in Ban Na Chok village but also the
Vietnamese – Thai in Nakhon Phanom province.
Keywords: Ban Na Chok cemetery, Vietnamese – Thai, social status
บทนํา
จังหวัดนครพนม เป็ นหนึงในจังหวัดทีมีคนเวียดนามอพยพเข้ามาอยูอ่ าศัยเป็ นจํานวนมาก
โดยมีทงกลุ
ั ่มญวนเก่าและกลุ่มญวนใหม่ โดยญวนเก่าคือกลุ่มคนทีอพยพเข้ามาตังแต่ก่อน ปี ค.ศ.
และญวนใหม่ คือกลุ่มทีอพยพครังใหญ่ใน ปี ค.ศ. -1946 (Pussadee, 2005: ) ทังนีในปั จจุบนั คน
เวียดนามทังสองกลุ่มได้มีสถานภาพเป็ นคนไทยใหม่ ซึ งเป็ นกลุ่มคนทีมีความสําคัญต่อการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในท้องถินจังหวัดนครพนม (Sarinya, 2015: 3)
เมืออพยพเข้ามาในนครพนม คนเวียดนามได้อาศัยกระจัดกระจายอยูใ่ นพืนทีต่างๆ ที
สําคัญหลายแห่ งในเขตอําเมืองนครพนม ซึงบ้านนาจอกเป็ นชุมชนหนึงทีมีคนเวียดนามกลุ่มญวนเก่า
อาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก (Sarinya, 2015: ) ปั จจุบนั ลูกหลานคนเวียดนามทีบ้านนาจอกยังคงอยูอ่ าศัย
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และทํามาหากิน กลายเป็ นชุมชนคนเวียดนามเก่าแก่ทียังคงธํารงค์อตั ลักษณ์และประเพณี พิธีกรรมที
สําคัญของคนเวียดนามไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิงพิธีกรรมทีเกียวข้องกับ บรรพบุรุษ
(Jatuporn, 2008: ) ในความเป็ นชุมชนคนเวียดนาม สุ สาน คือ สถานทีสําคัญ เป็ นการสถิตของร่ าง
บรรพบุรุษ และเป็ นพืนทีพิธีกรรมทีสําคัญของชุมชน
บทความนีมีวตั ถุประสงค์ทีจะนําเสนอสถานภาพสังคนคนเวียดนาม โดยมีสุสานเป็ น
หน่ วยในการวิเคราะห์ นําเสนอประเด็นสําคัญ ประเด็น ได้แก่ ) ประวัติความเป็ นมาของสุ สานบ้าน
นาจอก ) ความสัมพันธ์ของสุ สานบ้านนาจอกกับคนบ้านนาจอก ) สถานภาพทางสังคมของคน
เวียดนามนครพนมทีสะท้อนผ่านสุ สาน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาประวัติความเป็ นมาของสุ สานบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของสุ สานบ้านนาจอกกับคนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม
. เพือศึกษาสถานภาพทางสังคมคนเวียดนามทีสะท้อนผ่านสุ สานนาจอก จังหวัด
นครพนม
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษานีใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร
(documentary research) และวิธีการทํางานภาคสนาม (fieldwork study) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (in dept interview) ผูว้ จิ ยั มีการนําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
. คนเวียดนามบ้ านนาจอกกับประวัติความเป็ นมาของสุ สานบ้ านนาจอก จังหวัดนครพนม
ชุ มชนบ้านนาจอกได้จดั ตังขึนตังแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี
กลุ่มคนเวียดนามลีภัยทางการเมืองและศาสนาเดินทางเข้ามา และเข้ามาตังบ้านเรื อนอาศัยอยูบ่ ริ เวณสอง
ฝั งของแม่ นาโขง
ํ
ต่ อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชโองการให้ผูป้ กครองหัว
เมืองลาว เกลียกล่อมคนเวียดนามทีอาศัยในเขตลาวให้เข้ามาอยูใ่ นเขตสยาม คนเวียดนามกลุ่มนีอพยพมา
เพราะความอดอยากเนื องจากเกิ ด ภัยแล้ง ในเวี ยดนามเป็ นเวลานาน ในปี ค.ศ.1862 ปรากฏว่ าได้ค น
เวียดนามจํานวน 133 คน เข้ามาอยูอ่ าศัยในเขตสกลนครและนครพนม (Chandavimol, 2005: 32)
181

กล่ าวสําหรั บคนเวี ยดนามที เข้ามาตังถิ นฐานในบริ เวณบ้า นนาจอก คื อ กลุ่ มญวนเก่ า ที
อพยพเข้ามาในนครพนม ราว ค.ศ.1898 (Sukree, 2015: 100) แต่เดิ มนัน คนเวียดนามรู ้ จกั บ้านนาจอก
ในชือบ้าน “หมี ฮวา” (My Hoa) แปลว่า หมู่บา้ นทีไม่มีการแบ่งแยกพวก ซึ งก่อนทีคนเวียดนามจะมาตัง
หมู่ บา้ นนาจอก คนเวียดนามบ้านนาจอกเคยอยู่ทีบ้านคําเกิม ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมื อ ง จังหวัด
นครพนม หลังจากเกิ ดอุ ทกภัยขึ นส่ งผลให้คนเวียดนามเก่ าอพยพโยกย้ายไปยังหมู่ บา้ นต่ างๆ รวมถึ ง
บ้านหมีฮวาหรื อบ้านนาจอกแห่งนี (Donsom, 2008: 148)
นอกจากญวนเก่าทีเข้ามาตังถินฐานทีบ้านนาจอกแล้ว ชุ มชนคนเวียดนามบ้านนาจอกเริ ม
ขยายขนาดเป็ นชุ มชนที ใหญ่ ขึนและมี ความสําคัญในฐานะเป็ นฐานขบวนการกูช้ าติ เวียดนามในเวลา
ต่อมา ทังนี คนเวียดนามกลุ่มญวนใหม่ได้อพยพเข้ามาในช่ วง ค.ศ.1945 - ค.ศ.1946 จากการโจมตีของ
ฝรั งเศสทีต้อ งการกลับเข้ามามีอาํ นาจในอินโดจี น โดยเฉพาะพืนที บริ เวณริ มฝั งซ้าย แม่ นาโขง
ํ
ซึ งมี
ชุมชนคนเวียดนามกระจัดกระจายอยูอ่ าศัยเป็ นจํานวนมาก ทําให้ชาวลาวและชาวเวียดนามจํานวนมาก
ต้อ งอพยพข้า มแม่ น ําโขงเข้า มายัง ประเทศไทยจากเหตุ ก ารณ์ ก ารโจมตี ค รั งนั นเป็ นจํา นวนมาก
(Chantharakhami, 2020: 6)
คนเวียดนามชุดหลัง เมืออพยพเข้ามาแล้วก็ได้มีการรวมตัวอาศัยโดยได้รับความช่ วยเหลือ
จากคนไทยในท้องถิ นนครพนมและคนเวียดนามที อาศัยอยู่ก่อนแล้ว (Auraiampai, Cadchumsang, &
Jutaviriya, 2018: 805) ทั งนี นโยบายของรั ฐ บาลไทยในขณะนั นได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามหลั ก
มนุ ษยธรรม โดย นายปรี ดี พนมยงค์ นายกรั ฐมนตรี ขณะนันมีคาํ สังถึงผูว้ ่าราชการจังหวัดนครพนมคือ
นายถวิล สุ นทรศารฑู ล จัดทีพักชัวคราวให้คนเวียดนามอพยพหลายแห่ ง เช่ น วัดป่ า วัดโพนแก้ว วัด
โอกาส วัดศรี สะเกษ และในโรงเรี ยนต่างๆ นอกจากนี คนเมืองนครพนมยังจัดเตรี ยมบ้านพักของตนไว้
ให้พงพิ
ึ ง (Sukree, 2015: 68 - 69)
ปั จจุ บนั บ้านนาจอก มีคนไทยเชื อสายเวียดนามอาศัยอยู่จาํ นวน ครัวเรื อน ประชากร
1,192 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นคนไทยเชื อสายเวียดนาม รุ่ นที – คนเวี ยดนามบ้า นนาจอกเป็ นคนขยัน
อดทน ดํารงชีวิตแบบพอเพียง ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ปลูกผัก ทํานา ทําสวน มี การใช้
ภาษาเวียดนาม การแต่งกายชุดอ่าวหญ่าย (Áo dài) ในเทศกาลตรุ ษญวณ และยังคงวิถีชีวิตทีผสมสานกับ
คนชาติพนั ธุ์อืนในท้องถินคือชาติพนั ธุ์ลาว และชาติพนั ธุ์ไทย ทังนี พวกเขายัง มีประเพณี ความเชือและ
พิธีกรรมแบบคนเวียดนามทีปรากฎภายในชุมชน
กล่าวโดยสรุ ป คนเวียดนามในหมู่บา้ นนาจอกยังอนุ รักษ์อตั ลักษณ์ พิธีกรรม และประเพณี
ความเชือ เพือไม่ให้ลูกหลานตนทีอาศัยในประเทศไทยลืมประเพณี วฒั นธรรมของบรรพบุรุษ จะเห็นได้
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ว่ า คนเวียดนามให้ค วามสําคัญ ต่ อ บรรพบุ รุษ อย่างมาก โดยเชื อว่ าดวงวิ ญ ญาณบรรพบุ รุษ ไม่ ว่าจะ
เสี ยชีวิตไปนานเพียงใด แต่ทว่ากลับมีบทบาทให้ความคุม้ ครอง และส่ งผลให้คนในครอบครัวอยูร่ ่ มเย็น
เป็ นสุ ข (Sukree. 2015; 163) ด้วยเหตุนี คนเวียดนามจึงให้ความสําคัญต่อชีวิตหลังความตายของบรรพ
บุรุษ เมือมีการล้มตายยังคงรั กษาวัฒนธรรมการจัดงานศพแบบคนเวียดนาม จึ ง จําเป็ นต้องมี สถานที
สําคัญเพือเป็ นศู นย์รวมในการประกอบงานศพ ทังนี สุ สานบ้านนาจอกจึ งได้ก่อตังขึนพร้ อมการก่ อตัง
หมู่บา้ นนาจอก
2. ความสัมพันธ์ ของสุ สานบ้ านนาจอกกับคนบ้ านนาจอก จังหวัดนครพนม
สุ ส านบ้านนาจอกแสดงให้เห็ นความสั มพันธ์ของคนกับพืนที โดยมนุ ษย์เป็ นผูก้ าํ หนด
ความหมายให้แก่พืนที ตามมโนทัศน์ความเชื อของคนเวียดนาม สุ สานเปรี ยบเสมือนบ้านหลังสุ ดท้าย
ของร่ างทีไร้ วิญญาณซึ งยังคงมีความสําคัญต่อลูกหลาน คอยปกปักษ์รักษาและดูแลลูกหลานดังนัน เพือ
แสดงความกตัญ ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ลูกหลานชาวเวียดนามจึ งมีหน้าทีดูแล ทําความสะอาดหลุมฝัง
ศพบรรพบุรุษประหนึงบรรพบุรุษของพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ ในฐานะทีจังหวัดนครพนมมีคนเวียดนาม
อพยพอาศัยอยู่มาก จึงมีสุสานมากถึง แห่ ง (Sripana, 2005: 196) สุ สาน คนเวียดนามทังสองอยูใ่ นเขต
บ้า นนาจอก เป็ นสุ ส านของคนเวี ย ดนามบ้า นนาจอกและสุ ส าน คนเวี ยดนามที อาศัย ในเมื อ ง
นครพนม เรี ยกว่า สุ สานด่ายเหี ยว
กล่าวสําหรั บสุ สานบ้านนาจอก เกิ ดขึนพร้ อมกับการก่ อตังหมู่บา้ นนาจอก ในอดี ตพืนที
สุ สานนาจอกเป็ นพืนทีว่าง มีป่าไม้และต้นไม้ขึนรกร้าง คนในอดีตได้ทาํ การถางพืนทีว่างเปล่าเพือสร้าง
สุ ส านโดยไม่ มีหลักการในการเลื อกพื นที หากแต่ มองว่าพื นที ดังกล่ าวมี ความเหมาะสมและ อยู่ไม่
ห่ างไกลจากหมู่บา้ น ทังนี หลักในการเลือกพืนทีประเด็นของหลักฮวงจุย้ ไม่ได้มีความสําคัญมากนัก แต่
สําหรับการเลือกพืนทีสุ สานบ้านนาจอกประเด็นฮวงจุย้ อาจเป็ นเพียงส่ วนหนึง เพราะสมัยก่อนพืนทีข้าง
หลังสุ สานเป็ นทีสู งมีแอ่งนําขนาดเล็ก ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของหมู่บา้ นจึงให้ลูกหลาน ถากถางพืนทีดังกล่าวเพือ
ใช้เป็ นสุ สานฝั งร่ างคนเวียดนามทีอาศัยในบ้านนาจอก ซึ งให้สิทธิ การ ฝั งศพเฉพาะเวียดนามตระกูล
เก่าทีเคยอาศัยในหมู่บา้ นนาจอกเท่านัน (Boonchawalit, 2020: interview)

183

ปรากฎการณ์ขา้ งต้นแสดงให้เห็นการแบ่งความเป็ นเขาความเป็ นเราภายในคนเวียดนามทัง
สองกลุ่มผ่านการเมืองเรื องพืนทีในสุ สาน กลุ่มคนเวียดนามทีอาศัยในเมืองนครพนม ซึ งส่ วนใหญ่เป็ น
กลุ่มญวนใหม่ไม่มีสิทธิในการใช้สุสานบ้านนาจอก จึงต้องจัดสรรพืนทีข้างๆ สุ สานบ้านนาจอกซึ งเดิม
เป็ นพื นที ว่ า ง โดยรวมกลุ่ ม กั น ก่ อ ตั งสุ สานอี ก แห่ งขึ นมา ชื อว่ า สุ สานด่ า ยเหี ยว (Đại Hiếu)
(Patthanaprasitchai, 2020: interview) ทังนี สุ สานด่ายเหี ยวจึงเป็ นพืนทีในการฝังร่ างญวนใหม่ใหม่หรื อ
ลูกหลานตระกูลคนเวียดนามใหม่ทีอาศัยในเมืองนครพนม

ภาพที 1 แผนทีระยะทางทีตังของสุ สานบ้านนาจอกและสุ สานด่ายเหียว (Đại Hiếu)
เพือแสดงให้เห็นถึงการเลือกทีตังสุ สานของคนเวียดนามเก่าซึ งอยูไ่ ม่ไกลจากชุมชนหมู่บา้ นนาจอก
เข้าถึงจาก https://www.google.co.th/maps/place/Ban+Na+Chok+Cemetery
(สื บค้นข้อมูลเมือวันที 18 ต.ค. 2563)
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ภาพที 2 ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงให้เห็นขนาดพืนทีของสุ สานและจํานวนหลุมฝังศพระหว่างสุ สาน
บ้านนาจอกและสุ สานด่ายเหี ยว (Đại Hiếu) เพือบ่งบอกถึงจํานวนคนเสี ยชีวิตของญวนเก่าและญวนใหม่
ในจังหวัดนครพนม
เข้าถึงจาก https://www.google.co.th/maps/place/Ban+Na+Chok+Cemetery
(สื บค้นข้อมูลเมือวันที 18 ต.ค. 2563)
สิ งก่ อสร้ างเหนื อหลุมศพในสุ สาน เป็ นสิ งสะท้อ นให้เห็ นความแตกต่ างสถานภาพทาง
สังคมของคนเวียดนามในจังหวัดนครพนมทังสองกลุ่มได้อย่างชัดเจน คนเวียดนามเชือว่าทําหลุมฝังศพ
เพือแสดงความกตัญ ูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ ต้องการให้วิญญาณบรรพบุรุษมีทีอยูท่ ีดีและส่ งผลให้วิญญาณ
คอยดูแลคุม้ ครองลูกหลาน ทํามาค้าขายดี สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง (Thongprasert, 2020: interview) ด้วย
ความสําคัญดังกล่าว ครอบครั วคนเวียดนามทีมีฐานะ ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นคนเวียดนามทีอาศัยในตัวเมือง
นครพนม จะใช้ทุนทรั พย์จาํ นวนมากในการสร้ างหลุมฝั งศพในฐานะบ้านอี กหลังหนึ งของบรรพบุ รุษ
ของพวกเขาอย่างสวยงาม มี การแต่งเติ มลวดลาย สี สัน หลุ มฝั งศพของ บรรพบุรุษตนอย่างวิจิตร
(Boonchawalit, 2020: interview)
การประกอบพิธีกรรมในสุ สานเป็ นหน้าทีของสุ สานทีรับใช้ความเชือของบุคคลผูย้ งั มีชีวิต
ดังนัน เมือมีสมาชิกในครอบครัวเสี ยชีวิตลง คนเวียดนามจะมีการประกอบพิธีกรรมทีให้ความสําคัญกับ
ดวงวิญญาณของ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย บรรพบุรุษ โดยเชื อว่าดวงวิญญาณเหล่านี จะคอยดูแลและปกป้ อง
ลู กหลาน (Sripana, 2020: 194) สุ ส านจึ งเป็ นพืนทีสําคัญสําหรั บคนเวียดนามเปรี ยบเสมื อ นบ้า นหลัง
ความตายของดวงวิญ ญาณบรรพบุ รุษ ทําให้ส มาชิ กในครอบครั ว ต้อ งคอย ทําพิ ธีเพื อระลึ กถึง บุ ญ
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คุณท่านทีคอยดู แลปกป้ องลูกหลาน ทีสําคัญลูกหลานต้องดู แลหลุมฝังศพให้สะอาด และใหม่อยู่เสมอ
เพือแสดงออกว่าท่านยังคงคอยดูแลอยู่ลูกหลานเรื อยมาแม้จะเสี ยชี วิตลง กีปี ก็ตาม นอกจากนี ยังใส่ ใจ
ดูแล ทําความสะอาด โดยเฉพาะในช่วงเทศการตรุ ษญวนหรื อเทศกาลเต๊ด บรรดาลูกหลานจะรวมตัวกัน
เพือทําความสะอาดสุ สานบรรพบุรุษอย่างพร้ อมหน้า หากครอบครั วใดไม่สะดวกสามารถจ้างคนทํา
ความสะอาดแทนตนได้
ปรากฎการณ์ดงั กล่าวแตกต่างมากกับหลุมฝั งศพในสุ สานคนบ้านนาจอก ซึ งเป็ นหลุ มฝั ง
ศพทีเรี ยบง่าย บางหลุมศพทีไม่ญาติก็ถูกปล่อยให้รกร้ าง แต่ภายในสุ สานบ้านนาจอกมีหลุมฝั งศพบาง
หลุมไม่ได้รับการดูแล สี ถลอก มีหญ้าและต้นไม้ขึนรกร้าง ไม่มีกระถางธู ป กระถางดอกไม้เนื องจากไม่
มีลูกหลานคอยดูแลทําความสะอาด แต่อย่างไรก็ตาม คนบ้านนาจอกจะช่วยดูแล ทําความสะอาดสุ สาน
ไร้ญาตินนแทนลู
ั
กหลาน แม้ไม่ทราบว่าหลุมฝังศพนันเป็ นของใคร ญาติพีน้องอยูใ่ ด แต่เมือหลุมฝังศพ
นันตังอยูใ่ นสุ สานบ้านนาจอก คนในหมู่บา้ นนาจอกจะช่วยทําความสะอาด และนําดอกไม้วางในวันที
สําคัญ ประหนึงผูท้ ีนอนในหลุมศพนันเป็ นญาติของพวกเขา (Dechophon, 2020: interview)

ภาพที 3 หลุมศพของคนเวียดนามเก่าในอดีต แสดงให้เห็นถึงลูกหลานผูเ้ สี ยชีวิตไม่ให้ความสําคัญต่อ
บรรพบุรุษทีเสี ยชีวิตไปแล้วจึงปล่อยหลุมฝังศพบรรพบุรุษตนรกร้าง (ผูว้ ิจยั , 2563)
สุ สานบ้านนาจอกมี คณะกรรมการศาลเจ้าเป็ นคนดู แลสุ สาน ในการนําร่ างมาฝั งที สุ สาน
บ้านนาจอกต้องแจ้งกรรมการศาลเจ้า จากนันกรรมการศาลเจ้าจึ งแนะนําพืนทีฝั ง หากต้องการฝังใกล้
ญาติตนแต่มีคนจองแล้วก็ไม่สามารถฝังได้ ไม่เสี ยค่าทีดินแต่ในวันประกอบพิธีงานศพจะมีการบริ จาค
ให้ กับ หมู่ บ้านนาจอก ค่ า บริ จ าคตามกํา ลัง ทรั พ ย์แ ต่ ล ะครอบครั ว (Boonchawalit, 2020: interview)
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นอกจากนี ทางคณะกรรมการจะตรวจสอบว่าผูต้ ายมีสิทธิ ฝั งสุ สานบ้านนาจอกหรื อไม่ ตรวจสอบโดย
ผูต้ ายต้องเป็ นลูกหลานหมู่บา้ นนาจอก ทีผ่านมาผูเ้ สี ยชีวิตหรื อครอบครัวผูเ้ สี ยชี วิตเคยทําประโยชน์แก่
หมู่บา้ นนาจอก หากไม่เคยทําประโยชน์แก่หมู่บา้ นแม้ว่าเป็ นลูกหลานคนเวียดนามในหมู่บา้ นนาจอกก็
ไม่ มีสิ ทธิ ฝั ง นอกจากนี ก่ อ นดํา เนิ น การก่ อ สร้ างหลุ มฝั ง ศพทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ท ราบเรื อง
กฎเกณฑ์พืนทีการสร้างสุ สาน เนืองจากเรื องขนาดของพืนที (Patthanaprasitchai, 2020: interview)
ความเป็ นระเบี ยบของหลุมฝั งศพเป็ นสิ งสําคัญจึงต้องมีคณะกรรมการศาลเจ้าซึ งเป็ นกลุ่ ม
คนสําคัญอย่างมากต่อสุ สานบ้านนาจอก ทุกๆ ปี ต่ างมี คนเวียดนามเก่ าหรื อลูกหลานคนเวียดนามเก่ า
เสี ยชีวิตลง เมือเสี ยชีวิตครอบครัวต้องนําร่ างฝั งในสุ สานนาจอก จึงจําเป็ นต้องมีกลุ่มคนดู แลตังแต่เรื อง
รับเงินบริ จาคเพือเป็ นงบประมาณการดูแลและพัฒนาสุ สาน ครอบครัวแจ้งความต้องการนําร่ างมาฝังใน
หมู่บา้ นนาจอกไปจนถึงขันตอนการทําพิธีภายในวันงาน การทําเช่ นนี เพือความเป็ นระเบียบ ไม่ใช่ผูใ้ ด
ต่างมีสิทธิฝังในสุ สานนาจอก
จึ งกล่าวได้ว่า คนเวียดนามในหมู่ บา้ นนาจอกเห็ นคุณค่าด้านประเพณี ความเชือ โดยมีการ
นําความเชือเรื องบรรพบุรุษมาเป็ นเครื องมือในการอนุ รักษ์สืบทอดให้แก่ลูกหลาน ไม่ว่าคนเวียดนามใน
หมู่บา้ นนาจอกจะมีบทบาทต่อตัวหมู่บา้ นมากหรื อน้อยเพียงใด แต่ทว่าทุกคนให้ความสําคัญต่อสุ สาน
ไม่ต่างกัน ทังคนในหมู่บา้ นและคณะกรรมการของชุมชน ด้วยเหตุนีจึงปรากฎความสัมพันธ์ของสุ สาน
กับคนบ้านนาจอกขึน อย่างไรก็ตามการให้ความสําคัญต่อสุ สานเป็ นการปลูกจิตสํานึ กให้รักแผ่นดินเกิด
ของตน รวมทังสุ สานยังคงเป็ นเอกลักษณ์ทางความเชือทีบ่งบอกถึงรากเหง้าบรรพบุรุษได้เป็ นอย่างดี
. สถานภาพทางสั งคมคนเวียดนามโดยวิเคราะห์ ผ่านสุ สานนาจอก จังหวัดนครพนม
สถานภาพทางสังคม คือ ตําแหน่งหรื อฐานะของบุคคลในสังคม สถานภาพจะทําให้บุคคล
มีสิทธิ และหน้าทีตามบทบาทของตําแหน่ งนันๆ จําแนกเป็ น 2 ประเภท ดังนี สถานภาพโดยกําเนิ ด เป็ น
สถานภาพทางสังคมของบุคคลทีติดตัวมาตังแต่เกิดเช่น เพศ อายุ สี ผิว เชือชาติ สัญชาติ และ สถานภาพ
ที ได้ รั บ มาภายหลัง การเกิ ด โดยแสวงหามาด้ว ยความสามารถของตนเอง เช่ น การสมรส อาชี พ
การศึกษา กระบวนการขัดเกล้าทางสังคมเกิดขึนทังทางตรงและทางอ้อม ทางอ้อม หมายถึง ปรั บตัวให้
เข้ากับกฎเกณฑ์ของสังคมเพือให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้ สุ สานสามารถแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางสังคมของคนเวียดนาม ผ่านรู ปแบบและลักษณะของหลุมศพ ทังนี คนเวียดนามในนครพนมจะต้อง
ใช้ทุ นทรั พ ย์มหาศาล ในการสร้ า งสุ ส านให้ ส มกับ ฐานะเป็ นเกี ยรติ แ ก่ ว งศ์ต ระกู ล แตกต่ า งจากคน
เวียดนามบ้านนาจอกซึงเป็ นญวนเก่า
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คนญวนเก่าบ้านนาจอก มีชีวิตเรี ยบง่ ายตามวิถีทาํ การเกษตร ความเชื อในเรื องบรรพบุรุษ
ของพวกเขาจึงเรี ยบง่าย และเนืองจากสถานะยากจนไม่มีก่อสร้างดูแลหลุมฝังศพทีหรู หรา ด้วยเหตุนี ทํา
ให้สมัยก่อนการฝังศพของคนญวนเก่าบ้านนาจอกจึงไม่เป็ นระเบียบ จากการสัมภาษณ์นายสะอาด ทอง
ประเสริ ฐ ชาวบ้านบ้านนาจอก กล่ าวว่า เมือมีคนในหมู่บา้ นล้มตาย ใครอยากฝังทีไหนก็ฝัง ฝั งกระจัด
กระจาย ไม่มีโลงสําหรั บฝั งศพและป้ ายบ่ งบอกถึ งผูต้ าย มี วิธีการฝั งโดยนําศพห่ อด้วยเสื อ มัดหัวท้าย
และนําไม้หาม เมือมาถึงสถานที ฝังจึงเริ มขุดหลุมเพือนําศพลง และนําดิ นถมให้สูงขึน นอกจากนี หาก
ครอบครั วใดมีทุนทรั พย์ ก็จะหาซื อวัสดุ ก่อสร้ างหลุมฝังศพโดยใช้ปูนซี เมนต์ โลงศพและหลุมฝั งศพมี
ขนาดไม่ใหญ่ แต่ ปูนซี เมนต์สีลอกง่าย ในทุ กๆ ปี ครอบครั วจะนําพู่กันและสี ไปทีสุ สานเพื อแต่ งเติม
สี สั นให้สุ ส าน บางครอบครั วที มีทุนทรั พ ย์มากก็จะสร้ างหลุ มศพแบบมี ห ลัง คา (Patthanaprasitchai,
2020: interview)

ภาพที 4 หลุมฝังศพก่อสร้างโดยใช้วสั ดุจากปูนซี เมนต์ เพือแสดงให้เห็นว่าเป็ นสุ สาน
ก่อสร้างในอดีต และไม่มีลูกหลานคอยดูแล สีถลอกไม่มีการแต่งเติมเพิมสี ให้แก่สุสาน ( ผูว้ ิจยั , 2563)
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ภาพที 5 หลุมฝังศพก่อสร้างโดยใช้วสั ดุหินอ่อน เพือแสดงให้เห็นถึงหลุมฝังศพหลุมนีก่อสร้างขึนใน
อดีต เนืองจากในอดีตไม่มีการกําหนดขนาดความใหญ่ของหลุมฝังศพ โดยครอบครัวของหลุมฝังศพใน
ภาพมีฐานะรํารวย ( ผูว้ ิจยั , 2563)
ในปั จจุบนั ความนิยมในเรื องการจัดสร้างหลุมฝังศพเปลียนแปลงไปจากอดีต คนเวียดนาม
เชื อว่ า การทํา หลุ ม ฝั ง ศพขนาดใหญ่ มังคัง จะแสดงให้ เห็ น ถึ งความกตัญ ู รู้คุ ณ ต่ อ บรรพบุ รุ ษ
ต้องการให้วิญญาณได้อยู่ดีและส่ งผลให้วิญญาณดูแลคุม้ ครองลูกหลานให้ทาํ มาค้าขายดี สุ ขภาพร่ างกาย
แข็งแรง ดังนัน ในปั จจุ บนั คนเวียดนามในหมู่บา้ นนาจอกทุกครอบครัวจึงต้องการก่อสร้างหลุมฝังศพ
สําหรับบรพบุรุษให้สวยงามตามกําลังทรัพย์ของครอบครัวตน ครอบครัวใดมีกาํ ลังทรัพย์มากก็จะลงทุน
สร้างหลุมฝังศพให้คงทนในระยะยาวเพือง่ายต่อการดู แล โดยพวกเขามีแนวคิดว่า การทุ่มทุนทรั พย์เพือ
สร้ างหลุมฝั งศพให้แก่ บรรพบุ รุษ เป็ นการลงทุ นเพือให้สมาชิ กในครอบครั วได้อ ยู่ส บาย นางสุ พตั รา
พัฒนประสิ ทธิ ชัย ได้เล่าถึงค่าใช้จ่ายก่อสร้างหลุมฝังศพสําหรั บพ่อแม่และพีชายตนว่า ค่าใช้จ่ายสร้าง
หลุมฝังศพขึนอยูก่ บั วัสดุทีใช้ก่อสร้ าง ปั จจุ บนั วัสดุ ก่อสร้ างนิ ยมเป็ นหิ นอ่อนและกระเบือง เมือ 3 ปี ที
แล้ว หากเป็ นหิ น อ่ อ นจะมี ร าคาอยู่ที 80,000 บาท ถ้า เป็ นหลุ ม คู่ สํ า หรั บ ฝั ง สามี ภ รรยาราคาจะอยู่ที
100,000 บาทซึ งถูกกว่าหลุมเดี ยว ส่ วนกระเบืองราคา 20,000 – 30,000บาท ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่าง
เห็ นได้ชดั กระเบืองแม้ราคาถูกแต่ ไม่คงทน พังง่ าย ต้องเสี ยค่าซ่ อมแซมเรื อย ๆ หิ นอ่อนราคาสู งแต่มี
ความคงทนในระยะยาว ดูแลง่ายทําความสะอาด กว่ากระเบือง (Patthanaprasitchai, 2020: interview)
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อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานภาพทางสังคมของคนญวนเก่าบ้านนาจอกทีส่ วนใหญ่มีฐานะปาน
กลาง ประกอบอาชี พ ทํานา เลี ยงสัตว์ ปลู กผักขาย ซึ งต่ างกับคนเวียดนามใหม่ ในตัวเมืองนครพนมมี
จํานวนมาก และส่ วนมาก มี ธุรกิจเป็ นของตนเองทังธุ รกิจขนาดใหญ่และรายย่อย จึ งสามารถระดมทุน
พัฒนาสุ สานด่ ายเหี ยวได้มากกกว่าสุ สานบ้านนาจอก ส่ งผลให้ขนาดของพืนทีสุ สานนาจอกกับสุ สาน
ด่ ายเหี ยว (Đại Hiếu) มีความแตกต่ างอย่างเห็ นได้ชดั เจน คือ สุ สานบ้านนาจอกของคนเวียดนามเก่าใน
หมู่ บา้ นนาจอกมี ขนาดพืนทีเล็ก จํานวนหลุมฝั งศพมีจาํ นวนน้อยกว่า เมือเทียบกับสุ สานด่ ายเหี ยวของ
คนเวียดนามในเมื องนครพนมที มี บริ เวณกว้างและมี การขยายขนาดพืนออกไปได้อีกเนื องจากมี ทุ น
ทรั พย์ในการซื อทีดินทําสุ สาน นอกจากนี ยังมีความแตกต่างในเรื องภูมิสถาปั ตย์อย่างเห็ นได้ชดั เจน คือ
ทางเดินภายในสุ สานบ้านนาจอกเป็ นเพียงพืนดิ น ส่ วนสุ สานด่ายเหี ยวของคนเวียดนามใหม่ในตัวเมือง
นครพนมมี ทางเดินภายในสุ สานเป็ นคอนกรี ต ด้วยความแตกต่างด้านรายได้ดงั กล่าวข้างต้น

ภาพที 6 บริ เวณศาลาใช้ประกอบพิธีกรรมภายในสุ สานบ้านนาจอก เพือแสดงถึงสุ สานแห่ งนี มีเงิน
บริ จาคพัฒนาสุ สานจํานวนไม่มากเห็นได้จากศาลาประกอบพิธีเรี ยบง่ายไม่ใหญ่โต และทางเดินภายใน
สุสานยังคงเป็ นดินไม่เป็ นถนนคอนกรี ต ( ผูว้ ิจยั , 2563)
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ภาพที 7 บริ เวณศาลาใช้ประกอบพิธีกรรมภายในสุ สานด่ายเหี ยว (Đại Hiếu) เพือแสดงถึงสุ สานแห่งนี
ได้รับเงินบริ จาคพัฒนาสุ สานเป็ นจํานวนมาก โดยสร้างศาลาประกอบพิธีใหญ่โตหรู หราและทางเดิน
ภายในสุ สานเป็ นถนนคอนกรี ต ( ผูว้ ิจยั , 2563)

ภาพที 8 บริ เวณภายในศาลาประกอบพิธีกรรมของคนเวียดนาม แสดงถึงความแตกต่างระหว่างบริ เวณ
ประกอบพิธีกรรมของคนไทยเชือสานเวียดนาม มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเวียดนามมีการผสมผสาน
รู ปแบบลักษณะท้องถินแต่ยงั คงไว้ซึงลักษณะเด่น
เข้าถึงจาก http://banphucvuletanghanoi.vn/to-chuc-tang-le-tai-nha-tang-le-125-phung-hung (สื บค้น
ข้อมูลเมือวันที 11 ม.ค. 2564)
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อภิปรายผล
สุสานบ้านนาจอก เป็ นสถานทีทีมีความหมายอย่างยิงต่อคนญวนเก่าบ้านนาจอก ในฐานะ
เป็ นสถานทีเพือระลึกถึงบรรพบุรุษ และบรรจุไว้ซึงความทรงจําเชือมโยงไปยังมาตุภูมิเดิมของบรรพ
บุรุษ พิธีกรรมและปฏิบตั ิการต่างๆ ทีเกียวข้องกับหลุมฝังศพและสุ สาน แสดงให้เห็นการธํารงค์อตั
ลักษณ์ชาติพนั ธ์เวียดนามทีสื บต่อจากอดีตจนปัจจุบนั
นอกจากนี พืนทีบ้านนาจอกยังเป็ นพืนทีการเมืองเรื องของสุ สาน ทีแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของสถานภาพทางสังคมของคนญวนสองกลุ่มสะท้อนผ่านรู ปแบบการก่อสร้างหลุมฝังศพและ
พืนทีสุ สาน อย่างไรก็ตามหลุมฝังศพเป็ นเพียงพืนทีของการแสดงออกในสถานภาพทางสังคมทีแตกต่าง
แต่สิงทีบรรจุในสุ สานไม่แตกต่างกันนันคือการให้ความหมายของพืนทีในเรื องบรรพบุรุษ และมาตุภูมิ
ของบรพพบุรุษ แม้ว่าปั จจุบนั ยังมีคนเวียดนามรุ่ นใหม่ในจังหวัดนครพนมจํานวนไม่นอ้ ยทีไม่เคยรู ้จกั
ดินแดนมาตุภูมิของบรรพบุรุษเลยก็ตาม
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื อง ชุดกวยจับอุบลจังหวัดอุบลราชธานี: การนําเสนออัตลักษณ์วฒั นธรรมบนอา
ภรร์ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการนําแนวคิดอัตลักษณ์ของกวยจับอุบลมาออกแบบชุดประจําจังหวัด
อุบลราชธานี ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี
ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary
research) และการศึกษาภาคสนาม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นําเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ชุดกวยจับอุบล เป็ นชุดทีออกแบบเพือในการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ ปี
ในฐานะเป็ นภาพตัวแทนเชิงอัตลักษณ์ทอ้ งถินจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นาํ กวยจับ
อุบลซึงเป็ นวัฒนธรรมอาหารท้องถินจังหวัดอุบลราชธานีมานําเสนอผ่านเรื อนร่ างนางงาม แสดงให้เห็น
ถึงนัยยะการยอมรับชาวญวนในฐานะเป็ นส่ วนหนึงของท้องถินอุบลราชธานี ประการสําคัญ ชุดกวยจับ
อุบลทําคือ “วัตถุทางวัฒนธรรม” (Cultural Material) ที ทําหน้าทีเป็ นภาพตัวแทน และการนิ ยามตัวตน
ความเป็ นพหุ วฒั นธรรมของท้องถินเมืองอุบลราชธานี
คําสําคัญ: เครื องแต่งกาย, อัตลักษณ์, กวยจับอุบล
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Abstract
The academic Article on Identity Dress Design Under the concept of Kuay Chab Ubon,
Ubon Ratchathani Province The objective is to study the design of the concept of Kuay Chab Ubon's
identity. Using methods for documentary research and field studies Data collected by interviewing
The study found that Vietnamese people who arrived in Ubon Ratchathani It began to
come in since the establishment of the Siam-France Treaty of R.S. 112 (1893) and the Vietnamese
people or Vietnamese immigrants are one of the ethnic groups who settled in Ubon Ratchathani
Province. By bringing food culture into Ubon Ratchathani province as well Especially Kuai Chab
Yuan, which became the identity of local food in Ubon Ratchathani Province today And being represented through the body of a beauty queen And implications for the acceptance of Vietnamese
people as part of the Ubon Ratchathani district
Keywords: costume, identity, Kuay Chab Ubon
บทนํา
ชาวญวนหรื อชาวเวียดนามได้อพยพเข้ามาอาศัยในอีสานตังแต่ตน้ รัตนโกสิ นทร์ ซึงจัดเป็ น
กลุ่มญวนเก่า จากนันจึงอพยพเข้ามาครังใหญ่ในปี ค.ศ. - และได้กระจายไปอาศัยอยูต่ ามพืนที
ต่าง ๆ ในอีสานรวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี เมือชาวเวียดนามเข้ามาในประเทศไทยจึงได้นาํ
วัฒนธรรมอาหารแบบเวียดนามเข้ามาด้วยและต่อมาเป็ นทีรู ้จกั ของคนไทย เช่น แหนมเนือง ขนมเบือง
ญวน ปากหม้อ กุง้ พันอ้อย ปอเปี ยะ โดยเฉพาะอย่างยิงกวยจับญวน ทีเป็ นอาหารทีผูค้ นนิ ยมรับประทาน
และจําหน่ายอย่างแพร่ หลาย เป็ นอาหารท้องถินทีนิยมรับประทานในมือเช้าในอดีต การจําหน่ายกวยจับ
เป็ นไปอย่างเรี ยบง่าย โดยแม่คา้ จะตังหาบขาย กลายเป็ นอาหารประจําถินจังหวัดในแถบภาคอีสานซึงมี
ชือเรี ยกต่างกันไป อาทิ ข้าวเปี ยกเส้น กวยจับญวน หรื อกวยจับอุบล (Sanaubon, 1993: 38-39)
ปัจจุบนั มีการพัฒนารู ปแบบกวยจับอุบลแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยหรื อตามกระแส
นิยมทีเข้ามามีบทบาทในวัฒนธรรมการกินกวยจับอุบลช่วงเวลาปั จจุบนั ซึงได้กลายมาเป็ นแนวคิดใหม่
ทีทําให้วฒั นธรรมการกินกวยจับมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม มีการทํากวยจับญวนในหลายรู ปแบบ
ขึนอยูก่ บั วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผูค้ นในแต่ละท้องถิน อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทีขาด
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ไม่ได้และแสดงอัตลักษณ์ในความเป็ นอาหารญวน คือ การประกอบด้วยเครื องเคียงสําคัญคือหมูยอ ซึ ง
ถือเป็ นอัตลักษณ์ทีสําคัญของอาหารเวียดนาม (Page Prated Ubon, 2020: online)
บทความนีต้องการนําเสนอการนําอัตลักษณ์กวยจับมาเป็ นแนวคิดในการออกแบบเครื อง
แต่งกายของมิสแกรนด์อุบลราชธานี ทีมีความคิดสร้างสรรค์ผา่ นรู ปแบบทีแปลกใหม่และโดดเด่น
ผสมผสานวัสดุเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการออกแบบเครื องแต่งกายให้มีความทันสมัยและสะท้อน
แนวความคิดท้องถินนิยมโดยหยิบยกกวยจับอุบลในฐานะอาหารประจําท้องถินเมืองอุบลราชธานี ขึนมา
นําเสนอ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาพัฒนาการของกวยจับอุบลและความสัมพันธ์ของกวยจับทีมีต่อคนญวนและ
คนท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
. เพือศึกษาการนําอัตลักษณ์ทีสําคัญของกวยจับอุบลมาใช้ในการออกแบบชุดประจํา
จังหวัดอุบลราชธานี ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจําปี
วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิจยั นี ใช้แนวคิดสัญญะวิทยาทางวัฒนธรรมในการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร (documentary research) และวิธีการทํางาน
ภาคสนาม (fieldwork study) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in dept interview) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. พัฒนาการของกวยจับอุบลและความสํ าคัญของกวยจับกับคนไทยเชื อสายเวียดนามใน
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี มีพืนทีอยูใ่ นเขตภาคอีสานตอนล่าง และมีพนที
ื ติดกับชายแดน
ประเทศลาวมีชาติพนั ธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่ และชาวญวนหรื อชาวเวียดนามอพยพเป็ นอีกหนึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ทีอพยพเข้ามาตังถินฐานอยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงสงครามโลกครังที ส่ วนใหญ่ลีภัย
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สงคราม การเดินทางเริ มจากเดินทางผ่านประเทศลาวก่อนการเดินทางข้ามแม่นาโขงเข้
ํ
ามาจังหวัด
มุกดาหาร และย้ายถินฐานมายังจังหวัดอุบลราชธานี (Wareerat, 2001: 4)
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนตามยุคสมัยนันทําให้มีการอพยพย้ายถินฐานตาม
พืนทีต่างๆ เพือเหมาะสมในการประกอบอาชีพ เป็ นผลให้เกิดชุมชนใหม่ขึน บางแห่งประกอบด้วยกลุ่ม
คนทีแตกต่างกันทางชาติพนั ธุ์ภาษาและวัฒนธรรมเข้ามาอยูร่ ่ วมกัน โดยแต่ละกลุ่มจะมีวฒั นธรรมย่อย
ภายในขอบเขตสังคมของตนเอง เช่น การสื บเชือสาย การยึดปฏิบตั ิตามแบบวัฒนธรรมเดิมของกลุ่มใน
แบบอย่างเดียวกัน อันเป็ นผลมาจากการอบรมสังสอนมาจาก บรรพบุรุษให้รู้จกั คุณค่าทางวัฒนธรรม
ของตนเอง (Burudpat, 1978: 12)
ชาวเวียดนามในอุบลราชธานีประกอบไปด้วย ชาวญวนเก่าและชาวญวนใหม่ ในปัจจุบนั
ชาวญวนทังสองกลุ่มยังคงอาศัยอยูท่ ีอุบลราชธานี ตามเอกสารประวัติศาสตร์ เวียดนามในเมืองไทย
ชีให้เห็นว่า ชาวญวนทีเข้ามาอยูใ่ นอุบลราชธานี เริ มเข้ามาตังแต่มีการทําสนธิ สัญญา สยาม - ฝรังเศส ร.
ศ. (พ.ศ. ) ระหว่างสยามกับฝรังเศส ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ชาวญวนกลุ่มนี ได้เข้ามาหาผลประโยชน์และติดตาม ชาวฝรังเศสเข้ามาเป็ นลูกจ้าง เมือคนญวนอพยพ
เข้ามาในประเทศไทย ก็ตงหน้
ั าทํามาหากินอย่างขยันขันแข็ง ประกอบกับทีรัฐบาลไทยในระยะนันได้
ให้การอุปการะช่วยเหลือ ทําการจัดสรรแบ่งทีดินทํากิน และให้ยมื ทุนในการประกอบการอาชีพ รวมทัง
ปล่อยให้ทาํ มาหากินโดยอิสระเสรี จึงเป็ นผลทําให้สามารถสร้างฐานะความเป็ นอยูข่ องตนได้ (Chairit,
2010: 6)
ชุมชนชาวเวียดนามกระจายออกเป็ นหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ลักษณะ
การบริ โภคอาหารยังยึดถือวิธีการปรุ งแบบพืนเมืองดังเดิมของตน วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารของชาว
เวียดนามเป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่ทีถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ วิธีการปรุ ง การเก็บถนอมอาหาร ปัจจุบนั
มีการผสมผสานระหว่างอาหารของชุมชนตนเองกับชุมชนใกล้เคียง โดยปกติแล้วอาหารประจําวันของ
ชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี บริ โภค มือ คือ อาหารเช้าคือ จ๋ าว (cháo) หรื อกวยจับเป็ นอาหาร
เช้าทุกเช้า ซึ งบางครอบครัวจะซื อบริ โภคตามร้านกวยจับทัวไป บางครอบครัวทีเป็ นครอบครัวขนาด
ใหญ่มีจาํ นวนสมาชิก - คน ผูท้ ีเป็ นแม่บา้ นจะมีหน้าทีทํากวยจับรับประทานเองภายในครอบครัว
(Wareerat, 2001: ) ซึ งถือว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวญวนอพยพ และเป็ นทีถูกปากของคนใน
ท้องถิน ปั จจุบนั จ๋ าวหรื อเรี ยกเป็ นภาษาไทยคือกวยจับ ถูกนํามาประกอบคําด้วยคําว่าอุบล กลายเป็ น
กวยจับอุบล อาหารประจําท้องถินเมืองอุบลราชธานีทีมีชือเสี ยงในปั จจุบนั
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กวยจับอุบลมีเอกลักษณ์เส้นทีเหนียวนุ่ ม และประกอบด้วยเครื องเคียงสําคัญคือหมูยอ ใน
อดีตเส้นกวยจับญวนทํามาจากแป้งข้าวจ้าวและแป้งมันผสมกันเพือให้แป้งจับตัวและเหนี ยวนุ่ ม จากนัน
นํามารี ดให้เป็ นแผ่นแบนและรี ดตัดเป็ นเส้นแบนมีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็ก หรื อชือทีเรี ยกกันในท้องถินคือ
เส้นซอย แต่ในปั จจุบนั การผลิตเส้นได้พฒั นาการมาใช้เครื อง กรรมวิธีง่ายๆ คล้ายกับข้าวต้มใส่ กระดูก
อ่อนหมู แต่มีขนตอนเฉพาะของตนเอง
ั
นันคือ การนําเส้นซอย เพือนําไปเป็ นส่ วนประกอบแทนข้าว
ธรรมดา นํากระดูกซี โครงหมูมาสับให้เป็ นชิน นํามาล้างทําความสะอาดให้เรี ยบร้อย หลังจากนันเตรี ยม
นําใส่ หม้อพร้อมโรยเกลือ ใส่ รากผักชี ใส่ พริ กไทย และกระเทียมลงไป จากนันใส่ กระดูกซี โครงหมู
แล้วตังไฟอ่อนทิงไว้ประมาณ นาที เมือนําเริ มเดือด ให้เปลียนเป็ นไฟอ่อนแล้วเคียวต่อไปเรื อยๆ
จนกว่าเนือทีติดกระดูกหมูจะเปื อย เมือเนือกระดูกหมูเริ มเปื อยให้ดบั ไฟแล้วตักกระดูกหมูทงหมดออก
ั
นําผ้าขาวบางมากรองนําซุ ป ครัง แล้วนําขึนตังไฟอีก รอบ เมือนําซี โครงหมูเดือดและเข้ากัน ให้นาํ
หมูสับมาปั นเป็ นก้อนแล้วนําไปต้มจนสุ ก ส่ วนเส้นก๋ วยจับแห้งให้ลา้ งนําแล้วแช่นาทิ
ํ งไว้อีกประมาณ
นาที เพือทําให้เส้นนุ่มพร้อมรับประทาน แต่ถา้ เลือกใช้เป็ นแบบเส้นสดให้ลา้ งนําแล้วนํามาใส่ หม้อ
ซุปเพือต้มได้ทนั ที จากนันให้ตม้ ซุ ปอีก ครังกับเส้น คนให้เส้นไม่ติดหม้อ เส้นจะทําให้ตวั นําซุ ปมี
ความเหนียวข้นมากขึน เมือเส้นเริ มนิมให้ตกั ขึนใส่ ชามแล้วโรยด้วยหมูสับต้มสุ ก จากนันใส่ หมูยอ,
หอมเจียว, โรยต้นหอม-ผักชี และพริ กไทยป่ นหรื อสิ นค้าประจําท้องถิน พร้อมใส่ พริ กนําส้ม, พริ กป่ นที
ผัดไว้, นําปลา และนําตาลทรายไว้ดา้ นข้าง เพียงเท่านี ก็ได้รสชาติทีอร่ อยรับประทานได้อย่างถูกใจ
ถึงแม้จะเป็ นอาหารของคนเวียดนามทีอพยพมาทีจังหวัดอุบลราชธานี เมือมาอยูท่ ีจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วจะใส่ วตั ถุดิบของดีประจําจังหวัดเช่น ตีนไก่ เนือไก่ฉีก น่องไก่ ตีนไก่ เลือดหมู และโดยเฉพาะหมู
ยออุบล ซึงเป็ นสิ นค้าขึนชือของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปด้วยเพือเพิมความหลากหลายและยังอร่ อยจน
กลายเป็ นเมนูเส้นขึนชือของจังหวัดอุบลราชธานี และได้มีการเปลียนชือเป็ นกวยจับอุบล และรสชาติจะ
เปลียนและพัฒนาขึนให้ถูกจริ ตของคนในท้องถินรับประทาน จึงทําให้ก๋วยจับอุบลมีชือเสี ยงและนํามา
พัฒนาสู ตรให้คนทัวไปได้ ปั จจุบนั มีเครื องซอยเพือทําเป็ นอุตสาหกรรม ขยายปริ มาณการผลิตไป
จําหน่าย (Food panda, 2563: online)
กล่าวได้ว่า การอพยพของชาวญวนได้นาํ วัฒนธรรมด้านอาหารเข้ามาในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยเฉพาะกวยจับญวนทีได้รับความนิ ยมอย่างมากในท้องถิน ในอดีตมีเพียงการขายแบบ
หาบ แต่ในปัจจุบนั กวยจับอุบลได้เป็ นเมนู ขึนชือของร้านอาหารต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนันปั จจุบนั ได้พฒั นาสู ตรให้มีรสชาติตามความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค จึงได้รับความสนใจและเป็ น
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ทีนิ ยม ในปั จจุบนั กวยจับญวนจึงเป็ นสัญลักษณ์ทางด้านอาหารของเมืองอุบลราชธานีจนเรี ยกติดปาก
กันว่า “กวยจับอุบล”
. อัตลักษณ์ ทีสํ าคัญของกวยจับอุบลเพือนํามาใช้ ในการออกแบบชุ ดกวยจับอุบล
ในทุกๆ ท้องถินต่างมีเอกลักษณ์ทีเป็ นตัวตนของตนเองทีสะท้อนผ่านพิธีกรรม ความเชือ
อาหาร หรื อ การแต่งกาย การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจําปี พ.ศ.
ได้กาํ หนดให้แต่ละ
จังหวัดนําเสนออัตลักษณ์ประจําท้องถินมานําเสนอผ่านเรื อนกายของนางงาม โดยนําอัตลักษณ์ทีโดด
เด่นในจังหวัดนํามาออกแบบเพือนําเสนอความเป็ นอัตลักษณ์ประจําท้องถินของจังหวัดนัน ๆ

ภาพที ภาพร่ างแบบชุดกวยจับอุบล โดยนําอัตลักษณ์ของกวยจับอุบลมาเป็ นแรงบันดาลใจใน
การร่ างภาพทีใช้ในการออกแบบ
(Facebook of Audsawatep Srichalao, 2020)
นายอัศวเทพ ศรี เฉลา ผูอ้ อกแบบชุดประจําจังหวัดมิสแกรนด์อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นว่า
จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นจังหวัดทีน่าสนใจ เพราะเป็ นจังหวัดทีมีชือเสี ยงในด้านต่างๆ และมีเอกลักษณ์
ประจําจังหวัดมากมาย เช่น ด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเทียว โดยเฉพาะด้านอาหารทีมีชือเสี ยงทีสุ ด
คือ กวยจับอุบล จึงได้นาํ อัตลักษณ์กวยจับอุบลมาใช้เป็ นองค์ประกอบในการออกแบบสร้างสรรค์ชุด
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นางงามตัวแทนจังหวัด นอกจากจะสื อถึงอาหารทีผูค้ นนิ ยมรับประทานยังสื อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวอุบลและชาวญวนอพยพ โดยนําอัตลักษณ์ในกวยจับอุบลมาออกแบบ เช่น
เส้นกวยจับ นําซุ ป ตีนไก่ เลือดหมู หมูเด้ง หมูยอ หอมเจียว ผักต่างๆ (Srichalao, 2020: interview)

ภาพที ส่ วนประกอบของกวยจับอุบล ทีพบได้ในร้านกวยจับอุบลทัวไป
(Facebook page of Kuay Jab Ubon Isaan Sausage Khao Poon Sour, 2020)
นอกจากนัน ผูอ้ อกแบบได้นาํ อัตลักษณ์ของคนญวนนํามาประกอบในชุดกวยจับอุบล
ได้แก่ วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบ รู ปแบบหมวกเวียดนามทีเรี ยกว่า หนอนกวายทาว (nón quai thao) ที
แสดงถึงอัตลักษณ์ของเวียดนามถินเหนือ มาใช้เป็ นองค์ประกอบหนึ งในชุดกวยจับอุบลร่ วมกับการ
นําอัตลักษณ์ทอ้ งถินอุบลราชธานี คือ ผ้ากาบบัว ซึงเป็ นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถินทีมีมายาวนาน
เคยปรากฏอยูใ่ นเอกสารโบราณ ซึงพบในหลายชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ทีมาของชือผ้ากาบบัวนัน
เนืองจากชาวอุบลเรี ยกกลีบบัวว่ากาบบัว นอกจากนัน ดอกบัวเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
และปรากฎในประวัติศาสตร์ ทอ้ งถินทีกล่าวถึงเมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขือนขันต์กาบแก้วบัวบาน อัน
เป็ นเมืองแรกทีเจ้านายอุบลอพยพจากเมืองเชียงรุ ้งแสนหวีฟ้ามาตังบ้านเมืองในเขตสยาม ในปั จจุบนั
ดอกบัวได้ถูกนํามาใช้เป็ นตราประจําจังหวัดด้วย (Warawut, 2009: 11)
ความสําคัญของผ้ากาบบัวถูกใช้ในเป็ นสิ งมีค่าและมรดกภูมิปัญญาท้องถิน ดังเห็นได้จาก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที แห่ งราชวงศ์จกั รี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์สาํ เร็ จราชการมณฑลลาวกาว ได้นาํ ผ้าทอเมืองอุบล
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ฯ ทูลเกล้าถวาย ซึ งปรากฏในพระราชหัตถเลขาตอบเมือวันที กุมภาพันธ์ ร.ศ. ทีหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ความว่า " ถึง สรรพสิ ทธิ ด้วยได้รับหนังสื อลงวันที มกราคม ส่ งผ้าเยียรบับลาวมาให้นนั
ได้รับแล้ว ผ้านีทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย ถ้าจะยุให้ทาํ มาขายคงจะมีผูซ้ ือ ฉันจะรับเป็ นนายหน้า
ส่วนทีส่งมาจะให้ตดั เสื อ ถ้ามีเวลาจะถ่ายรู ปให้ดู แต่อย่าตังใจคอยเพราะจะถ่ายเมือใดบอกไม่ได้"
(Chulalongkorn: IsanGate, 2020: online)
คุณค่าของผ้ากาบบัวผ้ากาบบัว ได้ถูกยกให้เป็ นคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถินเมือง
อุบลราชธานีเรื อยมา ชาวอุบลราชธานีได้ร่วมใจกันทอ ผ้าซิ นไหมเงิน ยกดอกลายพิกุล ทูลเกล้าฯ ถวาย
เนืองในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนั
ปี หลวงและในวโรกาสเสด็จฯ เยียมพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเมือวันที พฤศจิกายน พ.ศ.
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวงได้ทรงฉลองพระองค์ดว้ ย
ผ้าซิ นไหมเงิน ทีชาวอุบลราชธานีทูลเกล้าฯ ถวาย และมีพระกระแสรับสังกับเหล่าผูเ้ ฝ้ารับเสด็จฯ ที
บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีว่า "ชาวอุบลฯ เขาให้ผา้ ซิ นนี เป็ นของขวัญวันอภิเษกสมรส
เมือมาเยียมอุบลฯ จึงนํามานุ่งให้คนอุบลฯ เขาดู" (royal words Queen Sirikit: IsanGate, 2020: online)

ภาพที ผ้ากาบบัวเป็ นภูมิปัญญาท้องถินด้านการทอผ้าทีมีมายาวนาน ซึงพบในหลายชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี (ผูว้ จิ ยั , 2563)
กล่าวได้ว่า ชุดมิสแกรนด์อุบลราชธนี ประจําปี พ.ศ.
เกิดขึนจากการนําอัตลักษณ์งาน
หัตถกรรมและอาหารทีมีในท้องถินเมืองอุบลราชธานี มาใช้ออกแบบสร้างสรรค์เป็ นเครื องแต่งกาย
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แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้สัญญะทางวัฒนธรรมทีได้รับการยอมรับว่าเป็ นภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม
ของสังคมและชุมชน นํามาประกอยสร้างความหมายความเป็ นท้องถินนิยมผ่านเครื องแต่งกายนางงาม
. การนําอัตลักษณ์ กวยจับอุบลมาประยุกต์ ใช้ ในการออกแบบชุ ดกวยจับอุบล
กวยจับอุบล คือ ภาพตัวแทนทีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจําท้องถินเมืองอุบลราชธานี
จึงเป็ นแนวคิดสําคัญทีทําให้นกั ออกแบบคัดเลือกสัญญะทีสําคัญซึ งปรากฎในกวยจับอุบล มาประดับ
บนเรื อนกายของนางงาม ดังนี

ภาพที 4 หมวกหนอนกวายทาว (nón quai
thao) เป็ นหมวกของสตรี ชาวเวียดนามภาคเหนือ ที
นิยมใช้ตงแต่
ั อดีต
เข้าถึงจาก https://quanhobacninh.vn/nonquai-thao/

ภาพที 5 หมวกทีใช้ในชุดกวยจับอุบลได้นาํ
ต้นแบบมาจากหนอนกวายทาว (nón quai thao)
(ผูว้ ิจยั , 2563)

ประการทีหนึง อาหารในฐานะเป็ นตัวแทนความเป็ นชาติพนั ธุ์ โดยการนําอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมอาหารของชาวญวน โดยนําส่ วนประกอบในกวยจับอุบลมาประยุกต์ตกแต่งในรายละเอียด
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ของชุดด้วยการทําโมเดลจําลองทีถอดแบบมาจากส่ วนประกอบในอาหาร เช่น ตีนไก่ เลือดหมู หมูเด้ง
หมูยอ หอมเจียวและผักต่างๆ ติดลงไปบนชุดเพือให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน
ประการทีสอง ตัวแทนความเป็ นท้องถินดังเดิม ผ้ากาบบัว เป็ นมรดกภุมิปัญญาของท้องถิน
อุบลราชธานี ผูอ้ อกแบบได้นาํ อัตลักษณ์นีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและตัดเย็บ เพือแสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในเรื องการทอผ้าของชาวอุบลราชธานี

ภาพที การนําผ้ากาบบัวทีผูอ้ อกแบบนํามาประยุกต์ใช้ในชุดกวยจับอุบล (ผูว้ ิจยั , 2563)
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ภาพที เส้นกวยจับอุบลทีเป็ นแนวคิดในการออกแบบชุดกวยจับอุบล
เข้าถึงจาก https://www.ryoiireview.com/article/6vienamsenoodle-ryoii/

ภาพที การนําแนวความคิดจากเส้นกวยจับอุบลมาประยุกต์เป็ นเส้นกวยจับอุบลทีสามารถใส่
บนเรื อนร่ างได้ (ผูว้ ิจยั , 2563)
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จากภาพที และ จากนโนทัศน์ของเส้นทีอยูใ่ นถ้วยหรื อบนตะเกียบ จึงทําให้นกั
ออกแบบนําลักษณะของเส้นมาเป็ นเทคนิคในการจัดวาง ให้มีความรู ้สึกพลิวไหวเหมือนเส้นของ
กวยจับอุบล

ภาพที ส่ วนประกอบในกวยจับอุบลทีเป็ นองค์ประกอบหลักในสู ตรของกวยจับอุบล
(Facebook page of Kuay Jab Ubon Hat Yai)

ภาพที

การตกแต่งชุดด้วยโมเดลส่ วนประกอบในกวยจับอุบล (ผูว้ ิจยั , 2563)
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ภาพที

มิสแกรนด์อุบลราชธานีสวมใส่ ชุดกวยจับอุบลบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2563 ใน
รอบการประกวดชุดประจําจังหวัด
(Facebook page of Miss Grand Thailand)

อภิปรายผล
ชุดกวยจับอุบล เกิดจากการนําสัญญะต่าง ๆ ทีปรากฏในอาหาร นําเสนอผ่านชุด มิสแก
รนด์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรม
ท้องถินดังเดิมอุบลราชธานีกบั วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ญวน ชุดกวยจับอุบลจึงทําหน้าทีในฐานะ
“วัตถุทางวัฒนธรรม” (Cultural Material) ทีสามารถจับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) ทําหน้าที
เป็ นภาพตัวแทน และการนิยามตัวตนโดยใช้ความเป็ นพหุ วฒั นธรรมท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
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1-2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษา ) ความเป็ นมาของ “มะเหง่ ” อาหารญวนโบราณ )
ความสําคัญของมะเหง่ต่อคนญวนชุมชนสะพานชาวไทยเชือสายเวียดนาม และ 3) การอนุรักษณ์มะเหง่
กับการธํารงค์ทางชาติพนั ธุ์ญวนเก่าชุมชนสะพานขาว เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร
(documentary research) และการศึ ก ษาภาคสนาม (field work study) เก็ บ ข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์
นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึ กษาพบว่ า พบว่า มะเหง่ เป็ นอาหารโบราณของ
ญวนเก่าทีเข้ามาอาศัยในสยามตังแต่ตน้ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชการลที - ปัจจุบนั ญวนสะพานขาวยังคง
มีการอนุรักษ์มะเหง่ให้เป็ นอาหารทางวัฒนธรรมในฐานะอาหารโบราณของคนญวนชุมชนสะพานขาว
มะเหง่ จึงได้ถูกฟื นฟูและอนุ รักษ์ขึนมาใหม่ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของคนญวนเก่าและเป็ นการ
ธํารงค์อตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ญวนเก่าในประเทศไทยทีมีเฉพาะชุมชนสะพานเท่านัน
คําสําคัญ: มะเหง่, อาหารโบราณ, ชาวญวนสะพานขาว
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Abstract
This research aims to study: 1) the background of a Yuan ancient food called Ma-ngae, 2) the
importance of Ma-ngae to Yuan people in Saphan Khao community, Thai people of Vietnamese
origin, and 3) the conservation of Ma-ngae to preserve ethnic identity of the Old Yuan Saphan Khao
Community. This research is qualitative research. Collecting information from documents and field
work-study as well as collecting data by interviews were employed as research tools. The results of
the study found that Ma-ngae is an ancient food of the old Vietnamese who have come to live in Siam
since the beginning of Rattanakosin Ratchakarn 1-3. At present, Yuan Saphan Khao still preserves
Ma-ngae as a cultural food and ancient food of the Vietnamese people in Saphan Khao community.
Ma-ngae was rehabilitated and conserved as a cultural heritage of the old Vietnamese and a national
identity of the old Vietnamese in Thailand that only exists among Saphan Khao community.
Keywords: Ma - Ngae, traditional food, Vietnamese in Sapankhao
บทนํา
กรุ งเทพมหานคร ถื อเป็ นสั ง คม “พหุ ลัก ษณ์ ” ที มี ผูค้ นหลากหลายกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ห ลาย
ศาสนาอาศัยอยู่ และตังถินฐานรกรากบ้านเรื อนกระจายไปในพืนทีต่างๆ ชาวญวนถือเป็ นหนึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ทีอพยพโยกย้ายถินฐานเข้ามาอยูภ่ ายในกรุ งเทพมหานครตังแต่ตน้ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมืออพยพเข้า
มายังสยามพระมหากษัตริ ยไ์ ทยได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้คนญวนอาศัยตังบ้านเรื อนอาศัยอยูต่ าม
พืนทีทีกําหนด เช่น บ้านญวนพะหุ รัด บ้านญวนบางโพ บ้านญวนสามเสน (Chantawimon, 2005 : 25)
สําหรับคนญวนทีอาศัยในชุ มชนสะพานขาว คือกลุ่มคนญวนเก่าที เข้ามาในสมัยเข้ามาใน
สมัยรัชกาลที โดยในระยะแรกได้รับพระราชทานทีดินให้อาศัยตังบ้านเรื อนบริ เวณบางโพ จากนันจึ ง
โปรดให้ออกไปรักษาป้อมสร้างใหม่ทีเมืองกาญจนบุรีและให้มาตังถินฐานอยูท่ ีตําบลบึงทะเลสาบ หน้า
สถานี รถไฟคลอง (Duangkhamchan, 2017: online) ครั นถึ ง รั ช สมัยพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รั ช กาลที ๔ ทรงมี พ ระบรมราชานุ ญาตให้ญวนจากเมื องกาญจนบุ รียา้ ยกลับเข้ามาอาศัยใน
กรุ งเทพมหานคร ทรงโปรด เกล้าฯให้ตงบ้
ั านเรื อนอาศัยอยู่ทีริ มคลองผดุ งกรุ งเกษมใกล้สะพานจตุ ร
ภักตร์ รังสฤษฏ์ หรื อชาวบ้านเรี ยกว่ า "สะพานขาว" ญวนกลุ่ มนี จึ ง มีชือเรี ยกว่ า "บ้านญวนสะพาน"
(Khwangmak, 2015: online)
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ในการอพยพย้ายถินฐานของผูค้ นส่ งผลให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม คนญวนเก่าที
เข้า มายัง สยามได้นํา เอาวัฒ นธรรมของพวกเขาเข้า มาด้ ว ย โดยเฉพาะวัฒ นธรรมอาหาร ที แม้จ ะ
เปลียนแปลงไปบ้างเนื องจากวัตถุดิบทีใช้ในการประกอบอาหารมีความแตกต่าง นอกจากนัน การได้รับ
อิ ทธิ พ ลอาหารประจําถิ นมี ผลต่ อรสนิ ยมที เปลี ยนแปลงไป (Sripana, 2011: 22) แม้ว่าคนญวนชุ มชน
สะพานขาว ปั จจุบนั ได้กลืนกลายเป็ นคนไทยไปแล้วทังสิ น แต่ยงั คงมีมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที
ยังคงไว้และสื บทอดถึงปัจจุบนั คือ อาหารพืนบ้านโบราณของชาวญวนอพยพทีชือว่า “มะเหง่”
บทความนีมีวตั ถุประสงค์ทีจะนําเสนออาหารโบราณของคนญวนเก่าชุ มชนสะพานขาว ที
เรี ยกว่า “มะเหง่ ” ในประเด็น อาหารญวนโบราณ “มะเหง่” กับการธํารงค์ทางชาติพนั ธุ์ญวนเก่าชุมชน
สะพานขาว
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
) ความเป็ นมาของอาหารญวนโบราณทีชือว่า “มะเหง่”
2) ความสําคัญของมะเหง่ต่อคนญวนชุมชนสะพานชาวไทยเชือสายเวียดนาม
3) การอนุรักษณ์มะเหง่กบั การธํารงค์ทางชาติพนั ธุ์ญวนเก่าชุมชนสะพานขาว
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษานีใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร
(documentary research) และวิธีการทํางานภาคสนาม (fieldwork study) ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบลูกโซ่
(Snowball Sampling) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in dept interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (structured interview) ลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนา
วิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. ชาวญวนสะพานขาวกับอาหารโบราณทีเรียกว่ า “มะเหง่ ”
ประเทศไทยเป็ นหนึงในประเทศทีมีชาวไทยเชือสายเวียดนามอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ใน
อดีตชาวเวียดนามได้ทาํ การอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยหลายช่วงแต่ไม่สามารถกําหนดได้แน่ ชดั
ว่าชาวญวนเข้ามาในประเทศไทยตังแต่เมือใด แต่ปรากฏหลักฐานว่ามีการอพยพเข้ามาตังถินฐานตังแต่
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่ วนใหญ่อพยพเพือลีภัยทางการเมืองและการเบียดเบียนศาสนา
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โดยมาตังถินฐานอยูท่ ่ามกลางหมู่บา้ นชาวต่างชาติในอาณาเขตกรุ งศรี อยุธยาซึงหมู่บา้ นชาวเวียดนาม
เป็ นทีรู ้จกั ในนาม “ค่ายชาวโคชินจีน” ตังแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็ นต้นมาได้มีชาวญวนพากัน
เดินทางมาจากอันนัม ตังเกีย และโคชินจีนทังทางบกและทางเรื อ จน กระทังถึงช่วงกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที ๑ ได้มีชาวญวนอพยพเข้ามาอีก
หลายกลุ่มเนืองจากลีภัยกบฏไตเซิ นเข้ามาขอพึงพระบรมโพธิสมภาร พระองค์ทรงพระกรุ ณา โปรด
เกล้าฯให้ชาวญวนเหล่านีไปตังบ้านเรื อนอยูท่ ีบ้านญวนพาหุ รัด บ้านญวนตําบลสามเสน บ้านญวนตําบล
บางโพ พร้อมทังทรงอุดหนุ นพระราชทานเงินทอง เสือผ้า เสบียงอาหาร
ภายหลังต่อมา ในสงความอานามสยามยุทธในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที กองทัพไทยได้กวาดต้อนชาวญวนเข้ามาเป็ นเฉลยศึกจํานวนมาก รัชกาลที ทรง
พระกรุ ณาโปรด เกล้าฯให้ไปตังบ้านเรื อนอาศัยอยูท่ ีบางโพบ้าง โปรดให้ออกไปรักษาป้อมทีเมือง
กาญจนบุรีและให้มาตังถินฐานอยูท่ ีตําบลบึงทะเลสาบ (Chandavimol, 1998: 25-26) ครันถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ทรงมีพระบรมราชานุ ญาตให้ญวนจากเมือง
กาญจนบุรียา้ ยกลับเข้ามาอาศัยในกรุ งเทพมหานคร ด้วยเหตุผลทีว่าการเดินทางไปมาระหว่างกรุ งเทพ เมืองกาญจนบุรีนนไกลอยู
ั
ม่ ากโข พระองค์ ทรงโปรด เกล้าฯให้ชาวญวนทีนับถือศาสนาพุทธไปตัง
บ้านเรื อนอาศัยอยูท่ ีแถบนางเลิงริ มคลองผดุงกรุ งเกษมใกล้สะพานจตุรภักตร์ รังสฤษฏ์บริ เวณสะพาน
ขาว ชาวญวนกลุ่มนี จึงมีชือเรี ยกว่า ญวนสะพานขาว (Khwangmak, 2015: online, Phiphatanabancha,
2020: interview)
ไม่เพียงแค่ชาวญวนเท่านันทีอาศัยอยูบ่ ริ เวณชุมชนสะพานขาว แต่ยงั มีชาวจีนไหหลําที
ล่องเรื อเพือมาค้าขายแลกเปลียนสิ นค้า ซึ งชาวไหหลําบางกลุ่มได้ขึนเรื อมาปักหลักถินฐานและสร้าง
โรงตูบ้ ริ เวณหน้าวัดญวนสะพานขาวด้วยเช่นกัน ชุมชนสะพานขาวจึงกลายเป็ นพืนทีพหุวฒั นธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทย จีนและญวน ซึ งต่างก็แสดงอัตลักษณ์ความเป็ นชาติพนั ธุ์ความเป็ นตัวตนทีแตกต่าง
กันไป อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์บางอย่างได้เลือนหายไปตามกาลเวลาและจนไม่แทบจะเหลือความเป็ น
ดังเดิม อัตลักษณ์บางอย่างก็ผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมต่างๆทีปะทะคลุกเคล้ากันในพืนทีจน
กลายเป็ นวัฒนธรรมแบบใหม่ทีลงตัว
ดังนัน แม้ว่าในปั จจุบนั นีคนญวนเก่าจะผสมกลมกลืนไปกับคนไทย และคนญวนรุ่ นลูกรุ่ น
หลานทียังคงอาศัยอยูใ่ นชุมชนวัดญวนสะพานขาวไม่หลงเหลือความทรงใจใด ๆ เกียวกับแผ่นดินมาตุภุ
มิของบรรพบุรุษ แต่ทว่าพวกเขายังคงรักษาสื บทอดอัตลักษณ์บางอย่างในความเป็ นญวน ทีเห็นอย่าง
เด่นชัด คือ การสื บต่อตํารับอาหารญวนโบราณ ประกอบขึนเพือค้าขายเลียงปากท้องจนถึงปัจจุบนั
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อาหารดังกล่าวมีชือเรี ยกว่า คือ “มะเหง่” เป็ นอาหารพืนบ้านดังเดิมโบราณตามแบบฉบับเวียดนาม
(Sakulthanasopon, 2020: interview)
การปรับเปลียนทางวัฒนธรรม วิถีการดําเนิ นชีวติ ทีผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของกลุ่มคนจีนโพ้นทะเลทีอพยพเข้ามาอาศัยในชุมชนสะพานขาว ส่ งผลให้มะเหง่มีการ
ปรับเปลียนไป ทังในด้านกรรมวิธีการปรุ ง ส่ วนผสมและวัตถุดิบทีหาได้นอกจากนันยังถูกนํามา
ประยุกต์และผสมผสานให้เหมาะสมตามความนิ ยมชมชอบไปตามยุคสมัย (Uthapornratanakun, :
) ทําให้มะเหง่ในปัจจุบนั มีลกั ษณะเส้นคล้ายกับเส้นก๋ วยเตียวไหหลํา โดยเส้นทํามาจากแป้งขนมจีน
เพียงแต่มีขนาดเส้นทีอวบใหญ่กว่ามาก มีแบบแห้งและนํา ส่ วนนําซุปทํามาจากนําต้มกระดูกหมู มีทงั
ปลาและหมูหนเต๋
ั าให้เลือกทาน หัวใจหลักอยูท่ ีนําจิมมะม่วงฝอยใช้ราดหน้าเพือเพิมรสชาติ เมือ
พิจารณาเทียบเคียงกับอาหารเวียดนามปัจจุบนั มะเหง่มีความคล้ายคลึงกับ บุ๋นจ่าก๋ า (Bún chả cá) อาหาร
ประจําท้องถินของเหนือ (Duangkhamchan, 2017: online)

ภาพที มะเหง่อาหารโบราณของชาวณวนสะพานขาว มีทงแบบแห้
ั
งและนํา มีเนือสัตว์ให้เลือก
รับประทาน 2 ชนิดคือเนื อปลาและเนือหมู ในปัจจุบนั อาหารชนิ ดนี ได้กลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
และเป็ นอาหารประจําท้องถินสะพานขาว (Wiriyaphan, 2017)
กล่าวสําหรับประวัติความเป็ นมาของมะเหง่ ถูกนําเข้ามาพร้อมกับคนญวนทีอพยพเข้ามา
ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที 2 เรี ยกเป็ นภาษาเวียดนามว่า “บันเหง่”
(Bánh nghề) ซึงเป็ นการออกเสี ยงตามสําเนี ยงภาษาเวียดนามถินใต้ แต่เมือเข้ามาอยูใ่ นสังคมไทยประกอบ
กับกาลเวลาทีผ่านไปอย่างยาวนานนันส่ งผลให้การเรี ยกชือมีเสี ยงทีผิดเพียนไปจากเสี ยงพืนทีต้นทาง
หรื อเสี ยงเดิม จนกลายมาเป็ นชือทีนิยมเรี ยกกันติดปากว่า “มะเหง่” จนถึงทุกวันนี ในอดีต ราวปี พ.ศ.
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อาหารชนิดนีสามารถพบเห็นได้ทวไป
ั ทังในชุมชนวัดญวณสะพานขาวและชุมชนญวนสามเสน
ทังนี มีความแตกต่างทีบันเหง่หรื อมะเหง่สูตรชุมชนญวนสามเสนจะมีความดังเดิมในเรื องของนําจิมซึ ง
จะไม่มีการเคียวก่อนนํามารับประทาน ส่ วนสู ตรนําจิมของญวนสะพานขาวนันจะต้องมีการเคียวนําจิม
ทําให้รสชาติมีความแตกต่างกัน ในปั จจุบนั นี เราไม่สามารถพบเห็นมะเหง่ทีชุมชนบ้านญวนสามเสน
เหลือแค่เพียงทีชุมชนสะพานขาวทียังคงมีขายอยูบ่ า้ งไม่กีร้าน (Sakulthanasopon, 2020: interview)
จึงกล่าวได้ว่า อาหารพืนโบราณของชาวไทยเชือสายเวียดนามทีเรี ยกว่า มะเหง่ ได้เข้ามาใน
สังคมไทยพร้อมกับชาวญวนทีอพยพเข้ามาตังถินบริ เวณสะพานขาวในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ๔ เป็ นวัฒนธรรมการบริ โภคของชาวญวนอย่างหนึ งทียังหลงเหลืออยูท่ ี
สะพานขาวแห่งเดียว แม้ว่าในปั จจุบนั คนญวนเก่าจะผสมผสานกลมกลืนจนกลายเป็ นคนท้องถินกลุ่ม
หนึ งไปแล้วในปั จจุบนั นี แต่วฒั นธรรมการบริ โภคมะเหง่ยงั คงสื บทอดสู่ รุ่นลูกรุ่ นหลานในปั จจุบนั
2. ความสําคัญของอาหารโบราณทีเรี ยกว่ า “มะเหง่ ” กับคนญวนชุ มชนสะพานขาว
มะเหง่ เป็ นมรดกวัฒนธรรมอาหารของคนญวนทีปรากฎขึนในสยามพร้อมกับการเข้ามา
ของคนญวนทีอพยพเข้ามาในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของคนญวน
เก่า การอพยพเข้ามายังสยามและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวญวน เมือได้เข้ามาตังรกรากถินฐานใน
พืนทีสะพานขาวในยุคนัน
คนญวนเมือเข้ามายังสยามและถูกจัดสรรพืนทีชุมชนสะพานขาวให้เป็ นพืนทีอาศัยทํากิน
พวกเขาพยายามทีจะสร้างความสัมพันธ์กบั คนกลุ่มต่างๆในพืนที ขณะเดียวก็รักษาความสัมพัน์ภายใน
กลุ่มคนญวนโดยอาศัยอยูร่ วมกลุ่มกันอย่างพึงพา เห็นอกเห็นใจกัน รักกันเหมือนญาติพีน้อง แบ่งปั น
อาหารกันหรื อบ้างก็นาํ มาแลกเปลียนกัน การสร้างสัมพันธภาพเช่นนีจึงก่อให้เกิดเป็ นความสัมพันธ์
อย่างแน่นแฟ้นภายในกลุ่มของตน คนญวนยังพยายามสร้างความสัมพันธภาพกับคนในชุมชนสะพาน
ขาวด้วยการผูม้ ิตรกับผูค้ นในชุมชนสะพานขาว ทํามาหากินโดยประกอบอาชีพตามความถนัดของตน
เช่น งานฝี มือ ทําไร่ ไถนา ต่อเรื อ ช่างกระเบืองจนไปถึงการเป็ นลูกจ้าง นอกจานี ยังมีคนญวนบางกลุ่ม
ได้รับคัดเลือกและอาสาเข้ากรมสังกัดทหารปื นใหญ่พระบรมมหาราชวัง หรื อรับราชกาลต่างๆ ซึงใน
ขณะนันไทยเองก็กาํ ลังขาดแคลนกองกําลังและเป็ นช่วงเริ มก่อร่ างสร้างเมือง เพือแสดงความจงรักภักดี
ต่อประเทศสยาม ลักษณะเด่นของชาวญวนคือมีความมุ่งมันและความอดทนสู ง ขยันหมันเพียรในการ
ประกอบอาชีพ แม้แต่ชาวจีนเองยังยอมรับว่าชาวญวนเป็ นคนมีความมานะอดทนได้ทุกสการณ์
(Limpasut, 1997: 67-271)

213

เมือสภาวะทางสังคมเปลียนแปลงไปชาวญวนเหล่านี จึงจําเป็ นต้องมีการปรับตัวและรับเอา
วัฒนธรรมท้องถินนันๆ ทีตนอาศัยอยูเ่ ข้ามาปรับเปลียนไปตามสถานการณ์และสถานที สิ งเหล่านัน
อาจจะไม่ได้เปลียนแปลงไปในทันทีแต่อาจจะค่อยๆแทรกซึ กแล้วจึงค่อยเปลียนไปเรื อยๆตามกาลเวลา
ในเรื องของการบริ โภคก็เช่นกัน มะเหง่ ถือเป็ นหนึ งในอาหารพืนบ้านทีชาวญวนในยุคนันคุน้ เคยและ
รู ้จกั เป็ นอย่างดีเนืองจากเป็ นวัฒนธรรมการบริ โภคแบบดังเดิมทีติดตัวหยังลึกมาจากพืนเพเดิมของตน
และมีการสื บทอดวิธีการทําจากรุ่ นสู่ รุ่นมาตังแต่โบราณ เพือเป็ นการดินรนให้สามารถเลียงชีพได้ของ
ชาวญวนในยุคนันมะเหง่จึงกลายเป็ นอีกหนึงทางเลือกทีชาวญวนนํามาสร้างเป็ นอาชีพ แต่การจะทําให้
วัฒนธรรมการบริ โภคของตนเป็ นทียอมรับของคนในสังคมไทยอาจเป็ นเรื องทีไม่ได้ง่ายซะทีเดียว
สาเหตุทีชาวญวนส่ วนใหญ่เลือกอาชีพขายมะเหง่อาจเป็ นเพราะว่ามีตน้ ทุนการผลิตทีไม่สูงมากนัก อีก
ทังชาวญวนยังมีรายได้ทีไม่มนคงจึ
ั งส่ งผลให้ไม่มีกาํ ลังเงินลงทุนเพียงพอในการซือวัตถุดิบและ
ส่วนผสมต่างๆ มะเหง่จึงถูกดึงเข้าสู่ กระบวนการปรับเปลียนไปจากเดิมซึงอาจจะส่ งผลให้รสชาติของ
มะเหง่ต่างไป มากหรื อน้อยนันขึนอยู่กบั วัตถุดิบและส่ วนผสมทีหามาทดแทนกัน (Panthong, 2001:
109-110)
จากช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นต้นมานันมะเหง่เริ มได้รับความนิยมจากคนในท้องถิน
เรื อยมาจนถึงช่วง พ.ศ. (ค.ศ.1970) แม้วา่ ในช่วงเวลานีชาวญวนรุ่ นเดิมจะเสี ยชีวิตไปหมดแล้ว แต่
ลูกหลานของพวกเขายังอาศัยอยูบ่ ริ เวณสะพานขาวหรื อปั จจุบนั ก็คือคนไทยกลุ่มหนึงทีเรี ยกว่า “คนไทย
เชือสายเวียดนาม” ทียังคงสื บทอดวัฒนธรรมอาหารโบราณทีเรี ยกว่า “มะเหง่” และยังเป็ นอาชีพเพือหา
เลียงชีพในชุมชนสะพานขาว ในอดีตแม่คา้ มะเหง่จะเดินหาบมะเหง่ในหม้อดินขายไปตามตรอกซอก
ซอยในระแวกชุมชน บ้างก็ล่องเรื อไปตามริ มฝังคลองผดุงกรุ งเกษม ซึงยุคนันแม่คา้ นิ ยมตักขายใส่ ชาม
ตราไก่ ราคาชามละ สตางค์ กล่าวได้ว่ามะเหง่เป็ นอาหารยอดฮิตในยุคนันเพราะขายหมดอย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนันแล้ว คนไทยเชือสายเวียดนามนิ ยมทํามะเหง่เพือรับประทานในครอบครัวทังใน
เวลาปกติและโอกาสพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานขึนปี ใหม่ เมือทําแล้วก็จะนําแบ่งปั นกัน
ระหว่างครอบครัวคนญวนรวมทังเพือนบ้านทีเป็ นคนไทย ทําให้เกิดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คนในชุมชน (Sakulthanasopon, 2020: interview)
3. การฟื นฟูและอนุรักษณ์ อาหารญวนโบราณ “ มะเหง่ ”
ปัจจุบนั มีคนไทยเชือสายเวียดนามยังอาศัยอยูใ่ นชุมชนสะพานชาวเพียง ครอบครัว
เท่านัน ทังนี เนื องจากในช่วง พ.ศ.
วัดญวนสะพานขาวได้ขอพืนทีบริ เวณหลังวัดคืน เพราะเดิมเป็ น
พืนทีของวัดซึงต่อมาคนญวนทีอพยพเข้ามาใหม่เข้าไปขอตังบ้านเรื อนอาศัย ดังนันเมือถูกขอพืนทีคืน
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คนญวนจึงจําเป็ นต้องคืนทีดินให้แก่วดั แล้วย้ายออกไปอาศัยอยูท่ ีอืน โดยไม่มีใครทราบแน่นชัดว่าย้าย
ไปตังถินอาศัยใหม่อยูท่ ีใด ทําให้แม่คา้ มะเหง่หายไปพร้อม ๆ คนกลุ่มนีด้วยเช่นกันเหลือครอบครัวคน
ญวนไม่กีครอบครัวทีทํามะเหง่รับประประทานเฉพาะในครัวเรื อนเท่านัน
ปัจจุบนั ทําให้มะเหง่ถูกผลิตซําอย่างผสมกลมกลืนกับรสนิยมการรับประทานและความ
เหมาะสมตามยุคสมัยทีเปลียนแปลงไปปั จจุบนั มะเหง่ ได้รับการฟื นฟูให้กลับมามีตวั ตนและเป็ นที
นิยมอีกครังในย่านชุมชนสะพานขาว หลังจากทีห่ างหายไปในช่วงประมาณปี พ.ศ.
ถึง
หรื อ
ประมาณ ปี โดยนางพนิดา สกุลธนโสภณ หรื อ ป้าใหญ่ เป็ นพยายามรื อฟื นและอนุ รักษ์อาหาร
โบราณชนิดนี ปั จจุบนั นางพนิดา มีอายุ ปี เป็ นชาวชุมชนตรอกใต้ และเป็ นลูกผสมจีน – ญวน ซึ ง
เป็ นกลุ่มทีอพยพมาจากทางนครสวรรค์ ป้าใหญ่ได้ยา้ ยออกจากตรอกใต้เมือ พ.ศ. เนืองมาจากเกิด
เหตุไฟไหม้ครังใหญ่ ป้ าใหญ่และสามีจึงย้ายมาปั กหลักอาศัยเช่าทีดินบริ เวณหน้าวัดสมณานัมบริ หาร
หรื อ วัดญวนสะพานขาว ป้าใหญ่ได้ให้ขอ้ มูลแก่ผูว้ ิจยั ว่า มะเหง่ปัจจุบนั อาจมีความแตกต่างไปจากมะ
เหง่แบบดังเดิมอยูบ่ า้ ง ทังในเรื องส่ วนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีการปรุ ง ซึงส่ งผลต่อรสชาติและ
ลักษณะของอาหาร

ภาพที แม่คา้ ขายมะเหง่ซึงเปิ ดร้านขายมะเหง่อยูท่ ีบริ เวณหน้าวัดญวนสะพานขาวประมาณ ปี
ปัจจุบนั หากินได้แค่สะพานทีเดียวในประเทศ (ผูว้ ิจยั , 2563)
ความมุ่งหวังหนึ งของป้าใหญ่ ในการเปิ ดร้านขายมะเหง่ คือความต้องการอนุ รักษ์และ
ฟื นฟูมะเหง่ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ เมือถึงวันสําคัญของวัดญวนสะพานขาวเช่น
งานบูชาดาว งานทิงกระจาด ป้าใหญ่จะทํามะเหง่และนําไปตังโต๊ะโรงทานให้ผูค้ นทีมาร่ วมงานบุญของ
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วัด เป็ รการร่ วมทําบุญและเผยแพร่ ภูมิปัญญาอาหารโบราณ พร้อมทังยินดีทีจะแนะนําวิธีการปรุ งให้กบั
ผูท้ ีสนใจศึกษา (Sakulthanasopon, 2020: interview)

ภาพที ภาพการปรุ งมะเหง่ในงานบูชาดาวของวัดญวนสะพานขาว เพือนําไปแจกฟรี ให้ผทู ้ ีมาร่ วมงาน
บุญได้รับประทาน อีกทังยังเป็ นการเผยแพร่ ให้คนทีร่ วมทําบุญจากต่างถินได้ทราบเกียวการมีตวั ตนของ
อาหารชนิดนีในชุมชนสะพานขาว (Wiriyaphan, 2017)
กล่าวได้ว่า มะเหง่ได้รับการรื อฟื นให้กลับมามีตวั ตนอีกครังในฐานะเป็ นมรดกวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษชาวญวน เป็ นการรื อฟื นอัตลักษณ์ดา้ นอาหารทีสําคัญของคนญวนชุมชนสะพานขาว
อภิปรายผล
นับตังช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นธุ์เป็ นต้นมาได้มีชาวญวนอพยพเข้ามาในสังคมไทยหลายกลุ่ม
เนื องด้วยปั ญหาสงครามทางการเมือง ภัยศาสนา ภัยอดอยาก ในช่วงในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวรั ชกาลที ได้มีชาวญวนบางกลุ่มได้ไปตังรกรากถินฐานอยูท่ ีชุมชนสะพานขาวและ
อาศัยผสมกลมกลืนกับคนในท้องถิน
ปั จ จุ บนั มะเหง่ ได้ถูกรื อฟื นให้กลับมามี เรื องราวอี กครั งในชุ มชนสะพานขาว ในฐานะ
มรดกทางวัฒนธรรมของคนญวนเก่ า แม้มะเหง่ ในปั จจุ บันจะมี ความแตกต่ างจากมะเหง่ ในอดี ต อัน
เนื องจากปั จจัยหลายประการ ได้แก่ ปั จจัยด้านเวลา วัตถุดิบ และผูบ้ ริ โภค มะเหง่จึงถูกประดิษฐ์สร้างขึน
ใหม่ เพื อให้ออกมาเป็ นอาหารเหมาะสมตามยุคสมัยและจริ ต ปากของผูค้ น แต่ อ ย่างไรก็ต ามมะเหง่มี
ความสํา คัญ ที แสดงให้ เห็ น อัต ลัก ษณ์ ท างชาติ พ ัน ธุ์ ข องคนญวนสะพานขาว เป็ นสิ งที ช่ ว ยให้ เกิ ด
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ความสัมพันธ์ในกลุ่มของคนญวน และระหว่างคนญวนกับผูค้ นในชุมชนสะพานขาวนับจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั
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การสร้ างตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา
The Construct Identity of Isan People in Border Communities of
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บทคัดย่ อ
บทความนีมุ่งศึกษาเกียวกับการสร้างตัวตนของคนอีสาน กรณี ชุมชนสายโท ใต้ ตําบลจันทบ
เพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาบริ บทชุ มชน การจัดสรรทีดินและเครื อข่ายทางสังคม
ของคนอีสาน ใช้ระเบี ยบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวแทน
สมาชิ กในชุ มชน ที สามารถให้ขอ้ มู ลบริ บทและการสร้ างตัวตนของคนอีสาน ผลการวิจัยพบว่ า เดิ ม
สมาชิกในชุมชนสายโท ใต้ เป็ นกลุ่มคนอพยพทีมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมจาก
หลายพืนที ของภาคอี ส าน ที มี เป้ าหมายเดี ยวกันเพื อเข้ารั บการจัดสรรทีดิ นกับนิ คมสร้ างตนเองบ้าน
กรวดตังแต่ พ.ศ.
จึงชักชวนกันเข้ามาสมัครเป็ นสมาชิกของนิ คมสร้างตนเอง การอพยพส่ งผลต่อ
การเกิดขึนของเครื อข่ายทางสังคม ทังเครื อข่ายทางสังคมรู ปแบบเครื อญาติและเครื อข่ายทางสังคมแบบ
ใหม่ ในพืนทีชายแดน เครื อข่ายดังกล่าวได้ให้การช่ วยเหลือกันเมือเข้ามาเป็ นสมาชิ กนิ คมสร้ างตนเอง
บ้านกรวด การนําคนเข้ามาอยู่ในพืนที ชายแดนของรั ฐจึ ง สะท้อนการสร้ างตัว ตนของคนอี สานกลุ่ ม
อพยพทีเกิดขึนพร้อมกับกระบวนการพัฒนาของรัฐท้องถิน โดยเฉพาะการส่ งเสริ มระบบเกษตรกรรมที
สําคัญในพืนทีชายแดน คือ ยางพารา การพัฒนาดังกล่าวสะท้อนว่ากลุ่มคนอีสานยากจนได้สร้างตัวตน
ขึนมาจนมีคุณภาพชี วิตทีดี ตามลําดับ การศึกษานี สะท้อนว่าเครื อข่ายทางสังคมคือทุนทางสังคมที คน
อีสานนํามาใช้ในการสร้างตัวตนในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา

219

คําสําคัญ: การสร้างตัวตน, คนอีสาน, ชุมชนชายแดน, ชายแดนไทย-กัมพูชา
Abstract
This article focuses on the creation of identity of Isaan people. In the case of Sai Tho 4 Tai
community, Chanthabaphet Subdistrict Ban Kruat District Buriram Province Study the community
context Land allocation And social networks of the Isan people Using qualitative research methods
By observation methods and in-depth interviews with representatives of community members That
can provide information, context and the creation of the identity of the Isan people The research
results were found that Formerly, members of the Southern Fourth Line community were ethnic and
culturally diverse immigrants from many areas of the Isan region. They all have the same goal: to
receive land allocation with the Baan Kruat self-help settlement since 1969, so they persuaded each
other to apply for membership of the self-built settlement. Immigration affects the emergence of
social networks. Both a social network, a kind of kinship, and a new kind of social network in the
border area. The network provided assistance when they became members of the Baan Kruat Selfhelp settlement. However, bringing people into the border area It reflects the identity formation of the
Isan people, the immigrant group, which coincides with the development process of the local state. In
particular, the promotion of an important agricultural system in border areas is rubber. Such
development reflects that the poor Isaan people have established themselves to have a better quality
of life, respectively. The research results show that social networks are the social capital used by
Isaan people to build their identity in the Thai-Cambodian border community.
Keywords: construct identity, Isan people, border communities, Thai- Cambodian border area
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บทนํา
“กลุ่ มชาติ พ ัน ธุ์ ล าวอี ส าน” เป็ นกลุ่ ม คนที มี ว ฒ
ั นธรรมประเพณี แ ละความเชื อที สะท้อ นอัต
ลักษณ์ของตนเอง ใช้ภาษาอีสานในชีวิตประจําวัน กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของ
ประเทศไทย ภาคอี สานเป็ นภูมิภาคทีมี ความหลากหลายทางเชื อชาติ เพราะมี พรมแดนอยู่ติดกับหลาย
ชาติ อีกทังมีการอพยพของประชาชนจากถินฐานอืนๆ ทังในและนอกประเทศมาตังรกรากอยูภ่ าคอีสาน
เป็ นเวลานาน ผนวกกับผูค้ นที อาศัยอยู่เดิ มทีมี ความหลากหลายมาตังแต่รุ่นบรรพบุ รุษ ยิงทําให้ความ
หลากหลายเพิมมากขึน อาทิ กลุ่มชาติพนั ธุ์ลาว เขมร ส่ วย จีน เวียดนาม เป็ นต้น ภูมิภาคอีสานในอดี ต
เป็ นดินแดนทีมีสภาพแห้งแล้งผูค้ นส่ วนใหญ่ฐานะยากจนเมือเปรี ยบเทียบกับภูมิภาคอืนๆ จึงทําให้ภาค
อีสานเป็ นพืนทีเป้าหมายหลักของการพัฒนาด้านต่างๆ ของรัฐ อีสานจึงเป็ นพืนทีทีได้รับการพัฒนาและ
มี ก ารเปลี ยนแปลงมาโดยลํา ดับ อาทิ จากพื นที แห้ งแล้ง ทุ ร กัน ดารของอี ส านกลับ กลายเป็ นแหล่ ง
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชทีเคยปลูกในภูมิภาคอืน อาทิเช่น ยางพารา สะตอ และไม้
ผลชนิ ดอืนๆ ส่ วนแรงงานในภาคอีสานทีมีอยูจ่ าํ นวนมากส่ วนหนึ งเป็ นแรงงานอพยพออกนอกภูมิภาค
เพื อขายแรงงานตามเมื อ งหลวงและปริ มณฑลที มี การพัฒนาอุ ต สาหกรรม จากปรากฏการณ์ ขา้ งต้น
สะท้อ นให้เห็ นว่ าชาวอี ส านยังเป็ นกลุ่ มคนที มี ฐานะทางเศรษฐกิ จ ที ถื อว่ าค่ อ นข้างยากจนที สุ ด ของ
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาภาคอีสานของรั ฐได้เริ มพบการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในภาคอีสาน
มาโดยลําดับ (Chaiyirak, 2019)
ชุ มชนสายโท ใต้ ตํา บลจันทบเพชร อํา เภอบ้า นกรวด จังหวัด บุ รีรัม ย์ เป็ นชุ มชนของคน
อีสานที รั ฐได้นาํ ผูค้ นให้เข้ามาอยู่ในพืนที ชายแดนไทย-กัมพูชา จึงเป็ นอี กหนึ งรู ปธรรมของชุ มชนคน
อีสานทีได้รับการพัฒนาจากรัฐเช่นเดียวกัน การย้ายถินฐานคนกลุ่มคนอีสานจากหลากหลายพืนทีนัน มี
วัตถุประสงค์เพือการเข้ามาเป็ นสมาชิ กของนิ คมสร้ างตนเองบ้านกรวด เพือรับสิ ทธิ ในการครอบครอง
พืนทีดิ นทํากินสําหรับครอบครั วทีขาดแคลน การย้ายถินฐานนอกจากจะมีความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์
วิถีการดํารงชี พและวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ทีแตกต่ างกันแล้ว ผูค้ นยังมี การสร้างเครื อข่ายทางสังคมที
แตกต่างกันออกไป อาทิ กลุ่ มเครื อ ข่ายเครื อญาติ กลุ่ มเครื อข่ายทางสังคมทีเกิดขึนใหม่ เช่ น เครื อข่าย
ทางสังคมจากการแต่งงาน การนับถือกันและกันของคนในชุ มชน ทําให้ความสัมพันธ์ของผูค้ นเกิดขึน
ในรู ปแบบทีหลากหลาย อย่างไรก็ตามสิ งทีทําให้ชีวิตของคนในชุมชนเริ มมีความมันคงมากขึนเมือเข้า
มาอยู่ในพืนทีชายแดน คือ อาชี พการปลูกยางพาราทีรัฐได้ส่งเสริ มให้ปลูกเนื องจากสภาพพืนทีมีความ
เหมาะสม จนทําให้ฐานะความเป็ นอยูข่ องผูค้ นดีขึนถือเป็ นจุดเปลียนของชีวิตชาวอีสานนําไปสู่ คุณภาพ
ชีวติ ทีดีขนตามลํ
ึ
าดับ
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วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาบริ บทชุมชนบ้านสายโท ใต้ ตําบลจันทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือศึกษากระบวนการสร้างตัวตนของคนอีสานบนพืนทีชายแดนไทย-กัมพูชา
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี มีขนตอนและกระบวนการวิ
ั
จยั ทีเน้นการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เพื อนํ า มาวิ เคราะห์ ถึ ง ความเป็ นมาคนอี ส านและการสร้ า งตัว ตนบนพื นที
ชายแดนไทย-กัมพู ช า บ้า นสายโท ใต้ ตํา บลจัน ทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จัง หวัด บุ รี รัม ย์ โดยมี
ขันตอนในการดําเนิ นการศึกษาวิจยั จะเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนกลุ่มในชุมชน โดยสัมภาษณ์
กลุ่ ม คื อ ) ผู น้ ํ า ชุ ม ชน และ )ตัว แทนสมาชิ ก ในชุ ม ชน เพื อให้ ไ ด้ม าซึ งข้อ มู ล ที ถู ก ต้อ งพร้ อ ม
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งของข้อมูล รวมไปถึงการสังเกตและการสื บค้นข้อมู ลจากแหล่งที น่ าเชื อถือร่ วม
ด้วย เพือทีจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มู ลและเพิมนําหนักให้แก่ ขอ้ มู ลและน่ าเชือถื อมากขึน อีกทังในการ
วิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้นามสมมติของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เนืองจากเป็ นการวิจยั ในมนุษย์
ผลการวิจัย
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นอําเภอหนึ งที สะท้อนถึงการมี อ ยูข่ องเครื อข่ายทางสังคม
เป็ นพืนทีภายใต้การจัดตังนิ คมสร้างตนเองบ้านกรวด ใน พ.ศ.
มี การจัดสรรทีดินให้แก่ เกษตรกร
ยากจนให้เข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็ นสมาชิกของนิ คมสร้างตนเองบ้านกรวด ระยะแรกของการจัดสรรทีดินเป็ น
การจัดสรรให้ครั วเรื อนละ 25 ไร่ ทีอยูอ่ าศัย งาน เพือให้ลงหลักปั กฐานทํากินในพืนทีของอําเภอบ้าน
กรวด ซึ งเป็ นพื นที ชายแดนไทย-กัม พู ชา การจัด สรรที ดิ นของนิ ค มสร้ า งตนเองบ้านกรวดเป็ นการ
จัดสรรทีดินภายใต้พระราชบัญญัติจดั ทีดินเพือการครองชีพ ซึ งจะต้องมีการสงวนพืนทีทีเป็ นป่ าไว้ร้อย
ละ 20 สมาชิ กทีเข้ามาอาศัยอยู่ส่วนใหญ่นันพบว่าเป็ นผูท้ ี ย้ายถินฐานมาตามการบอกต่ อของเครื อญาติ
และคนบ้านเดี ยวกันจากพืนทีใกล้เคียง ปรากฏการณ์ดงั กล่าวส่ งผลให้พืนทีอําเภอบ้านกรวดเป็ นพืนที
ของกลุ่มคนย้ายถินที ต่างเป็ นเครื อข่ายทางสังคมผ่านการเป็ นเครื อญาติและคนบ้านเดี ยวกันทีเข้ามารั บ
การจัดสรรทีดินกับนิ คมสร้างตนเองบ้านกรวด ซึ งเครื อข่ายทางสังคมดังกล่าวได้กระจายตัวกันอาศัยอยู่
ในผังทีดินจัดสรรตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (Donsom, 2020)
ต่ อมาได้เกิดเหตุการณ์ ทีพรรคคอมมิ วนิ ส ต์แห่ งประเทศไทย ได้ทาํ สงครามกองโจรกับกําลัง
ของทหารของรั ฐบาลไทย ส่ งผลให้ผูค้ นทีอาศัยอยู่ในผังจัดสรรของนิ คมสร้ างตนเองบ้า งอพยพออก
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นอกพืนที บางคนได้ยา้ ยกลับภูมิลาํ เนาเดิมชัวคราว บางครัวเรื อนได้ถูกลําเลียงออกนอกพืนทีไปยังศูนย์
อพยพ ส่ งผลให้มีการเคลือนย้ายของผูค้ นในลักษณะย้ายเข้าและย้ายออก จากการสัมภาษณ์ นายบุญถึง
จันประโคน (นามสมมติ) เล่าว่า
“ในสมัยที เกิ ดเหตุการณ์ ความไม่ สงบ ทีนีจะมีการเตรี ยมรั บมื อในด้ านต่ างๆ ไม่ ว่าจะ
เป็ นการสร้ างหลุม หลบภัย การฝึ กป้ อ งกั น ตั ว ในด้ า นต่ า งๆ บางครั ว เรื อนก็ย้า ยกลับ ไปถิ นเก่ า บาง
ครั วเรื อนก็ย้ายไปทีศูนย์ พักพิงชัวคราว แต่ เหตุการณ์ สงบลง บางครั วเรื อนก็กลับมาคืน แต่ บางครั วเรื อน
ก็ไม่ กลับมา”
การสร้ างชุ มชนในรู ปแบบเกราะกําบังหลากหลายรู ปแบบ อาทิ วงกลม วงรี สี เหลี ยม มีการ
สร้ างคู เลตบังเกอร์ เพือใช้เป็ นที หลบภัยในสมัยนัน มีลักษณะเนิ นสู งเป็ นกําแพงในการสู ้รบสามารถ
มองเห็ นศัต รู ได้ง่ายขึ น ในส่ วนของการถื อ ครองที ดิ นจะไม่ มีเอกสารสิ ทธิ ซึ งผูท้ ี มี ชือในที ดิ นอยู่ใน
เอกสารสิ ท ธิ จะต้ อ งครอบครองที ดิ น ในระยะเวลา ปี ถึ ง จะสามารถโอนให้ เครื อ ญาติ ไ ด้ ตาม
พระราชบัญญัติจดั ทีดิ นเพือการครองชี พ พ.ศ.
ทีห้ามมีการซื อขายทีดินทีรัฐจัดสรร อย่างไรก็ตาม
การจัดตังชุ มชนของหน่ วยงานทหารนัน มีการคัดเลือกครั วเรื อนทีเป็ นสมาชิกของนิ คมสร้างตนเองที
อาศัยอยู่ในผังจัดสรรในยุคแรกเข้าเป็ นสมาชิก และเงื อนไขที สําคัญของการคัด เลื อกผูค้ นให้เข้าอยู่ใน
ชุ มชนคือต้องมี สถานะครั วเรื อนหรื อต้องแต่งงานเพือสร้ างครอบครั วแล้วเท่ านัน ดังนัน ผูค้ นจึ งนิ ยม
แต่งงานกันเพือทีจะได้รับสิ ทธิในการคัดเลือกเข้ามาเป็ นสมาชิกของนิ คมสร้างตนเองและรับการจัดสรร
ทีดิ น จะเห็ นได้ว่าการแต่งงานจึ งเป็ นการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมอี กรู ปแบบหนึ งที เกิ ดขึน ต่ อมาใน
พ.ศ. 2530 รั ฐได้จัดตังชุมชนสายโท 4 ใต้ เป็ นชุ มชนท้ายสุ ด ทีจัดตังในอําเภอบ้านกรวด สมาชิ กทีถูก
คัด เลื อ กเข้ามาอยู่นั นเป็ นผู ค้ นที อยู่ในนิ ค มสร้ า งตนเองบ้า นกรวดมาก่ อ น โดยผู ค้ นส่ ว นใหญ่ ที ถู ก
คัดเลือกเข้ามาให้เป็ นสมาชิกของชุ มชนสายโท ใต้ เป็ นเครื อญาติแ ละเป็ นคนบ้านเดี ยวกัน ล้วนเป็ น
เครื อข่ายทางสังคมร่ วมกันทังสิ น ชุมชนสายโท ใต้ มีลกั ษณะทางยุทธศาสตร์ เป็ นวงกลมรอบในและ
รอบนอก มี การสร้ างหลุ มหลบภัย เมื อมี การสู ้ รบ อี กทังยังมี การสร้ างคู เลตบังเกอร์ โดยรอบชุ มชนมี
ลักษณะเนิ นสู งเป็ นเกราะกําบังในการสู ้รบสามารถมองเห็ นศัตรู ได้ง่ายขึน เส้นทางสัญจรสามารถเดิ น
รอบไปมาหาสู่ กนั ได้ทงชุ
ั มชน ผูค้ นทีถูกคัดเลือกให้เข้ามาอยูใ่ นสายโท ใต้ โดยรัฐได้จดั สรรทีดินให้
ครั วเรื อนละ ไร่ งาน โดยมีการสร้ างบ้านให้มีลกั ษณะเป็ นบ้านปูน ชัน ใต้ถุนบ้านเป็ นลักษณะ
โปร่ ง แต่ ผนังบ้านเป็ นอิ ฐฉาบทับกันเป็ นชัน เนื องจากมีอิ ฐ จํากัดของแต่ ละหลังที รั ฐได้ออกแบบไว้
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สถานทีสําคัญในชุ มชนคือ ศาลตาปู่ อุดมทีคนในชุ มชนนับถือ อีกทังมีสถานทีสําคัญคือสํานักสงฆ์และ
โรงเรี ยนสายโท ใต้ ซึ งเป็ นโรงเรี ยนในระดับชันประถมศึกษา ในส่ วนของอาณาเขตติดต่อทิศเหนื อติด
กับชุ ม ชนสายโท เหนื อ ตําบลจัน ทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัด บุ รีรัมย์ ทิ ศใต้ติ ด กับประเทศ
กัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับชุ มชนสายโท ใต้ ตําบลจันทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศ
ตะวันตกติดกับชุมชนสายโท ใต้ ตําบลจันทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รวมไปถึงสมาชิก
ในชุมชนในยุคเริ มแรกมีจาํ นวนประชากรในชุมชน 120 ครัวเรื อน คุม้ คุม้ ละ หลังคาเรื อน และใน
ปั จจุ บนั มีการขยายครั วเรื อนโดยสร้ างบ้านบนพืนทีคูเลตบังเกอร์ หลายครั วเรื อน และมีบา้ นร้ างหลาย
หลังเนื องจากเจ้าของเดิ มได้ยา้ ยถินฐานไปอยู่ทีอื น ผูค้ นในชุ มชนใช้ภาษาอี สาน ภาษาเขมร ภาษาส่ วย
และภาษาไทย ตามลําดับ เมือการปะทะตามแนวชายแดนสงบลง รัฐจึงได้เปลียนจากสนามรบเป็ นสนาม
การค้าแทน นิคมสร้างตนเองบ้านกรวดมีการส่ งเสริ มอาชีพการปลูกยางพารา ซึ งเริ มใน พ.ศ.
โดย
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางได้สนับสนุ นช่วยเหลือชาวบ้านในอําเภอบ้านกรวดแจกจ่าย
ต้นกล้ายางพารา ให้แก่คนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้เพิมขึน โดยเฉพาะ พ.ศ.
ยางพารามีราคาสู งขึน
แต่ใน พ.ศ.
ราคายางพาราตกตําลงทําให้รายได้ของครัวเรื อนลดลง ค่าใช้จ่ายในครั วเรื อนสู งกว่า
รายรั บ ในด้านการประกอบอาชี พผูค้ นในชุ มชนแห่ งนี ไม่ นิยมปลู กข้าว เพราะพื นที เป็ นที ราบสู งไม่
เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงนิยมปลูกยางพาราเป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนันสาเหตุของการขาดแคลนนํา
เพราะชุ มชนเป็ นพืนทีราบสู งและมีแหล่งนําทีใช้ในการผลิตนําประปาไม่เพียงพอ ซึ งต้องใช้นาร่
ํ วมกับ
ชุ มชนสายโท ใต้ และมี ระยะทางในการส่ งนําไกลถึง กิโลเมตร ทําให้ตอ้ งใช้กระแสไฟฟ้ าในการ
ผลิตนําประปาค่อนข้างสู ง จึงทําให้ชุมชนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนําประปาทีมีราคาสู งขึน
การสร้ างตัวตนของคนอี สานชุ มชนสายโท ใต้ ถื อ ว่ าเป็ นการสร้ างตัว ตนในด้านอาชี พ แก่
ชุมชนให้มีฐานะทีดีขึน เนืองจากคนในชุมชน เดิมถูกเรี ยกว่าเป็ น “ชุมชนคนยากจน” ซึ งชุมชนสายโท
ใต้ จึงทําให้ถูกมองข้ามในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและในด้านการค้า ทังนีการสร้างตัวตนของคนอีสาน
ชุ มชนสายโท ใต้ จึ งทําให้คนในชุ มชนเกิดการผันตัวในการประกอบอาชี พจากการทําสวนยางพารา
โดยรั ฐได้สนับสนุ นให้แก่ชุมชนคนยากจน หรื อการประกอบอาชี พนอกภาคเกษตรกรรม อาทิ เช่ น
ค้าขาย ข้าราชการ รั บจ้างทัวไป เป็ นต้น เนื องจากคนในชุมชนขายสวนยางพาราทิง ซึ งทําให้บางส่ วน
หันกลับมารั บจ้างทําสวนยางพาราให้แก่เจ้าของสวนยางพารา ต่ อมา คนในชุ มชนเริ มมีการพัฒนาใน
ด้านเศรษฐกิจมากขึน รายได้เข้ามาในครัวเรื อนมากขึนทําให้ฐานะของตนเองดีขึนตามลําดับ
เนื องด้วยคนในชุมชนมาจากพืนทีหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์มารวมกัน ทําให้มีวฒั นธรรมความเป็ นอยูข่ องคน
ในชุ มชนแตกต่างกัน และมี ประเพณี ทีหลากหลายตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนทีมีอยู่ในชุมชน ทังนี
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คนในชุมชนทีมีการอพยพมา เหตุเพราะว่ามีเป้ าหมายเดียวกันคือ การมารับทีดินจัดสรรทีทางหน่วยงาน
ภาครั ฐได้จัดสรรให้แก่ ผูท้ ีขาดพื นที ทํากิน บางครั วเรื อนได้รับข่าวสารจากญาติ พีน้อ ง บางครั วเรื อ น
ได้รับข่าวสารทีสื อสารกันมา แต่ละครัวเรื อนได้มีการกระจายตัวอยูใ่ นพืนทีของภาครัฐจัดสรรให้ทาํ ให้
เครื อข่ายทางสังคมของกลุ่มคนในนิ คมสร้างตนเองบ้านกรวดมีเครื อข่ายทางสังคมทีกว้างขวางของใน
หลายพืนที แต่ผลทีเกิดจากการมีเครื อข่ายทางสังคมของชุ มชนสายโท ใต้ ยังมีเครื อข่ายทางสังคมทีมี
การช่วยเหลือกันในชุมชน เหตุเพราะเป็ นชุมชนชายแดนทีรัฐจัดตังขึนและชุมชนได้ผา่ นเหตุการณ์ต่างๆ
ที เกิ ด ขึ นในพื นที ชายแดน ทําให้คนในชุ มชนเกิ ด ความสามัคคี และเกิ ดความรั กใคร่ ปรองดองกัน ใน
ชุมชน ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะผ่านไป แต่ในปั จจุบนั เครื อข่ายทางสังคมของคนในชุมชนก็ยงั มีการ
ช่วยเหลือเกือกูลกันเหมือนเดิม
อภิปรายผล
การศึ กษาทําให้ทราบว่า การสร้ างตัวตนของคนอีส านชุ มชนสายโท ใต้ เดิ มเคยถูกเรี ยกว่ า
“เป็ นชุ มชนคนยากจน” เนื องจากในอดีตเป็ นพืนทีสี แดงทีเกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างทหารกัมพูชา
จึงทําให้คนอี สานถูกมองข้ามในเรื องโอกาสทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าขาย ต่อมารั ฐได้เข้ามา
ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้แก่ คนยากจนเพือให้คนยากจนมี ชีวิตที ดี ขึน โดยการส่ งเสริ มในด้านที อยู่อ าศัย
ด้านอาชีพให้คนยากจนได้ยกระดับฐานะทางด้านอาชี พ ซึ งวิจยั เรื องการสร้ างตัวตนของคนอีสานของ
ชุมชนสายโท ใต้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kitiasa ( ) ได้ศึกษาเรื อง “สู่ วิถีอีสานใหม่” เป็ นงานที
มุ่งศึกษาความสําคัญในการอธิ บายสภาพชนบทอีสานในปั จจุบนั โดยใช้วิธีการศึกษาทีแตกต่างไปจาก
การศึกษาอีสานอืนๆ รวมไปถึงงานเขียนในกลุ่มไทยศึกษาทัวไป หัวใจสําคัญของหนังสื อคือการแสดง
ให้เห็นการเปลียนแปลงในอีสานทีผ่านการเชือมต่อจากท้องถินสู่ ประชาคมโลก การศึกษาดังกล่าวเป็ น
การวิเคราะห์ผ่านการเดินทางวิชาการทีไม่รู้จบและการเคียวกรํา ครุ่ นคิดเกียวกับความรู ้ ความเข้าใจ ต่อ
การเปลียนแปลงของอีสาน ทังในแง่ พืนทีและในแง่ ชีวิตของผูค้ น สาระสําคัญที ได้รับการอภิปรายใน
เอกสารชุดนีประกอบด้วยประเด็นหลักดังต่อไปนี
ประการแรก วิถีชุมชนหมู่บ้านอี สานใหม่ คือ วิถีชุม ชนอนิ จลักษณ์ ชีวิต ชุ มชนเปรี ยบเสมื อ น
เรื อนกายของมนุษย์ทีต้องเผชิญหน้ากับการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ชีให้เห็นว่าชีวิตชุมชนเต็มไปด้วย
ความเคลื อนไหวเปลี ยนแปลงอันเนื องมาจากแรงขับภายในของจิ ตไร้ สํานึ ก แรงปรารถนา และการ
ทํางานของอํานาจและความรู ้ ทังในระดับผูก้ ระทําการและระดับโครงสร้ างเพื อค้นหาอัต ลักษณ์ ทาง
สังคมหรื อตัวตนร่ วมของผูค้ น
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ประการที สอง วิ ถีชุ มชนอี ส านใหม่ เกิ ด ขึนและดําเนิ นไปอย่างเข้มข้น มากที สุ ดในช่ ว งหลัง
สงครามเย็น หรื อทศวรรษ
/
เป็ นต้นมา เอกสารชุดนี ชี ให้เห็นว่าทศวรรษหลังสงครามเย็นคือ
ช่ วงเวลาของการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมือ ง และสั งคมที น่ าตื นตาตื นใจมากที สุ ดช่ วงหนึ ง
ในช่ วงเวลาดังกล่ าว อี สานพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ ว โดยการสลัดภาพของความล้าหลัง ด้อ ยพัฒนา
และทุรกันดารให้กลายมาเป็ นอีสานใหม่ทีเป็ นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับภูมิภาค การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรแบบก้าวกระโดด และการผนวกตัวเองเข้าไปเป็ นส่ วนสําคัญของ
เศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ทงในระดั
ั
บชาติและนานาชาติอย่างเข้มข้น
ประการที สาม วิ ถี ชุ ม ชนหมู่ บ ้า นอี ส านใหม่ พ ัฒ นาตัว เองมาจากรากฐานประวัติ ศ าสตร์
เศรษฐกิ จ การเมื อง และสังคมของวิถีชุมชนหมู่บา้ นอีสานเก่า ชาวบ้านอี สานเก่า แม้จะต้องเผชิ ญกับ
ความยากลําบากในการดํารงชีวิต เนื องจากขีดจํากัดของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ การถูกผนวกรวมเป็ น
ส่ ว นหนึ งของรั ฐ ไทย ภาวะด้ อ ยอํา นาจการต่ อ รองในระบบเศรษฐกิ จ แบบตลาดทุ น นิ ย ม และ
กระบวนการพัฒนาสู่ ความทันสมัย แต่บรรพบุรุษของชาวอีสานหลายชัวอายุก็พร้อมทีจะเผชิญหน้าหรื อ
รั บมื อกับการเปลียนแปลงเหล่านันด้วยทัศนคติในทางบวกเป็ นอย่างยิง พร้ อมที จะโอบรั บการพัฒนา
และความทันสมัยอย่างชัดเจน
ประการที สี หัวใจของวิถีชีวิตอีสานใหม่คือการพัฒนาทีเกิดจากแรงผลักดันและเงื อนไขปั จจัย
ภายใน ซึ งเกี ยวเนื องกับ ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คมของชุ ม ชนหมู่ บ ้า นอี ส าน ศัก ยภาพ
ความสามารถ และความเพียรพยายามในการต่ อสู ้ดิ นรนของคนอี ส านมี ความสําคัญ ไม่ แพ้แ ผนการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับต่ าง ๆ หรื อ การเปลี ยนแปลงเชิ ง โครงสร้ า งจากหน่ วยงาน
ภายในวิถีอี สานใหม่ ประกอบด้วยความหมายใหม่ ของภูมิภาค การขยายตัว ของสาธารณู ป โภคใหม่
โครงสร้างประชากรใหม่ การขยายตัวของเมื องใหม่โดยเฉพาะเมือ งศู นย์กลางและเมือ งชายแดน การ
ขยายตัวของบริ การต่ างๆ จากภาครั ฐและหน่ วยงานที เกี ยวข้อง เกษตรกรรมใหม่ การย้ายถินแรงงาน
การแต่ งง่ านข้ามชาติ ขา้ มวัฒ นธรรม สื อมวลชนวัฒ นธรรมสมัยนิ ยมและอัต ลักษณ์ ทางสังคม อนิ จ
ลักษณ์ ท ัง ประการนี แท้ที จริ ง ก็ คื อ กระบวนการและสาระของการเปลี ยนแปลง ซึ งเกิ ดจากแรง
ปรารถนาภายในใจของผืนดินและผูค้ น วิถีอีสานใหม่จึงเป็ นความหมายใหม่ความรู ้สึกใหม่ จินตนาการ
ใหม่ และความมันใจในอัตลักษณ์ใหม่ ซึ งมีฐานรากอยู่ทีประสบการณ์ทางสั งคมของคนอีสานทังใน
ระดับปัจเจกบุคคลและชุมชน
ประการสุ ด ท้าย วิ ถี ชุม ชนอี ส านใหม่ ไม่ ได้จ าํ กัด ขอบเขตไว้เฉพาะการเปลี ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในลักษณะทีเป็ นรู ปธรรมเท่านัน หากยังให้ความสําคัญกับแรงบันดาลใจ
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แรงปรารถนาวิธีคิด เส้นทาง กระบวนการ และความพยายามในการเคลือนไหวเพือเลือนสถานภาพของ
ตนเอง ในแง่นี ความใฝ่ ฝันและประสบการณ์ชีวิตย่อมมีความสําคัญอย่างยิงในการอธิ บายวิถีอีสานใหม่
ในความหมายใหม่ ซึ งสะท้อ นให้เห็ นการผุดบังเกิ ด ของจิ นตนาการ ความมันใจ และอัต ลักษณ์ ทาง
สั ง คมแบบใหม่ ข องผู ค้ นและชุ ม ชนในภาคอี ส าน อาจกล่ า วได้ว่ า ผูค้ นในชุ ม ชนหมู่ บ้า นอี ส านให้
ความสําคัญกับการเดินทางเคลือนย้ายถินฐานข้ามพรมแดนท้องถินและรั ฐชาติ การดินรนต่อสู ้เพือทีจะ
เข้าถึงความทันสมัยและความมังคังทางวัตถุ และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของ
ตัวเอง
กล่าวโดยสรุ ป การสร้างตัวตนของคนอีสานบนพืนทีชายแดนไทย – กัมพูชา ตําบลจันทบเพชร
อําเภอบ้า นกรวด จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ประวัติ ศาสตร์ การก่ อ ตังมานานกว่ า ปี ใน พ.ศ.
ได้เกิ ด
เหตุการณ์ การณปะทะระหว่างไทย – กัมพูชา ทําให้อ าํ เภอบ้านกรวดกลายเป็ นพืนที สี แดงที อันตราย
เนื องจากอยูใ่ กล้กบั สถานการณ์การสู ้รบ หน่ วยงานของทหารจึงสร้างยุทธศาสตร์ ในการป้องกันประเทศ
ด้วยการสร้ างชุมชนในรู ปแบบด้านความมันคงจึงเกิดเป็ นชุมชนสายโท ใต้ ซึ งเป็ นชุมชนท้ายสุ ดทีรั ฐ
จัดตังเมือ พ.ศ.
เป็ นการสร้างชุมชนทางยุทธศาสตร์ ทางทหารในลักษณะวงกลม เมือ พ.ศ.
ยุค
แรกได้รับการสร้ างบ้านจากทหารเยอรมันจํานวนทังหมด หลังคาเรื อน คุ ม้ คุ ม้ ละ หลังคา
เรื อนเป็ นลักษณะบ้านปูน ชัน ในปั จจุ บนั มีจาํ นวนครั วเรื อนทังสิ น ครัวเรื อน หลังจากเหตุการณ์
สงบลงได้เปลียนจากเหตุ การณ์ การต่ อสู ้เป็ นสงครามการค้าแทน สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยางได้เข้ามาสนับสนุ นอาชี พให้แก่ สมาชิ กนิ คมสร้ างตนเองบ้านกรวด ใน พ.ศ.
โดยมีการ
สนับสนุ นมอบต้นกล้ายางพาราและมีการมอบปุ๋ ยเคมีให้สองช่วง คือ ช่ วงต้นฝนและปลายฝน โดยไม่มี
การเก็บเงินจากเกษตรกรแต่จะเก็บเงินทุนคืนจากนายทุนรายใหญ่ในประเทศ ใน พ.ศ.
จากทีได้รับ
การสนับสนุ นจากสํานักงานกองทุ นสงเคราะห์การทําสวนยางทําให้คนในชุ มชนยกระดับฐานะและ
สร้ างตัวตนของตนเองขึนมาได้เนื องจากยางพารามีราคาสู งขึนแต่ พ.ศ.
ราคายางพาราตกตําลงทํา
ให้คนในชุมชนส่ วนใหญ่ ผันตัวเองจากเจ้าของสวนยางพาราเป็ นลูกจ้างกรี ดยางพาราแทน ในปั จจุ บนั
พ.ศ.
สํานักงานอําเภอบ้านกรวดมีการสนับสนุ นให้ปลูกทุเรี ยนหมอนทองจํานวน ไร่ ในตําบล
จันทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื อเป็ นทางเลื อกในการประกอบอาชี พใหม่ ของคนใน
อําเภอบ้านกรวดอีกด้วย การสร้างตัวตนของคนอีสาน เป็ นการสร้างตัวตนทียกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ให้ดีขึน จากในอดีตชุมชนสายโท ใต้ เคยเป็ นชุมชน “คนยากจน” ทําให้ถูกมองและเข้าใจว่าเป็ นกลุ่ม
คนอีสานยากจนทีต้องรอคอยการพัฒนาจากรัฐเพียงเท่านัน แต่เมือเวลาผ่านไปด้วยการทีรัฐสนับสนุ น
ทรั พ ยากรและโอกาสต่ า งๆ ทํา ให้ ค นในชุ ม ชนเริ มมี ร ายได้เพิ มขึ นตามลํา ดั บ จนหลุ ด พ้น ไปจาก
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สภาวะการณ์ความยากจน การสร้างตัวตนของคนอีสานในชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชาการนําเสนอของ
บทความนี จึ งยืนยันถึ งพืนที ทางสั งคมและตัวตนของคนอี ส านในพืนทีชายแดนไทย-กัมพูชาบริ เวณ
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา
การศึกษานี ได้ทาํ ความเข้าใจบริ บทชุมชนและการสร้ างตัวตนของคนอีสานในชุมชนสายโท
ใต้ ตําบลจันทบเพชร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าในการสร้างตัวตนของคนอีสาน รัฐจะต้อง
ส่ งเสริ มอาชีพทีมังคงและเข้ามาสนับสนุนอาชีพเพือยกระดับคุณภาพชี วติ ของคนในชุ มชนให้มีชีวิตทีดี
ขึน ดังนัน หน่ วยงานทีเกียวข้องจึงควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นอาชีพของคนในชุมชนให้มีทางเลือกเพิม
มากขึน นอกจากจะเป็ นการสร้ างอาชี พของคนในชุมชนแล้วยังมีแนวโน้มทีจะสร้างรายได้เข้าสู่ ชุมชน
อีกด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในทําวิจัยในครังต่ อไป
การศึกษาพบประเด็นทีน่าสนใจจากการสร้างตัวตนของคนอีสานในพืนทีชายแดนไทย-กัมพูชา
ในมิติของเครื อข่ายทางสังคมทีถือเป็ นทุนทางสังคมของผูค้ นและชุมชน ควรมีการศึกษาเพือต่อยอดองค์
ความรู ้ เรื องดังกล่ าวนี เพือนําไปสู่ การสร้ างข้อค้นพบและองค์ความรู ้ ในงานชายแดนศึกษาและงาน
พัฒนาสังคมต่อไป
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แนวทางการส่ งเสริมการท่ องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีเขตห้ าม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือหาแนวทางการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิ เวศในพืนทีเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และนําแนวทางที ได้เสนอต่อหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือใช้ในการ
ส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิ เวศในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระเบียบวิธีวิจยั ทีใช้
เป็ นแบบผสมผสานทังเชิ ง ปริ มาณและเชิ งคุ ณ ภาพ ผลการศึกษาพบว่ า นัก ท่ อ งเที ยวที เดิ น ทางเข้ามา
ท่องเทียว ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ - ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
รายได้เฉลี ยต่ อ เดื อนน้อ ยกว่ า ,000 บาท พฤติ ก รรมการเดิ น ทางมาท่ อ งเที ยว ส่ ว นใหญ่ ใ ช้รถยนต์
ส่ วนตัว ทราบข้อมู ลเพือเดิ นทางมาท่องเที ยวจากเพือน แหล่ งท่ องเทียวทีชื นชอบ ได้แก่ สะพานพิสูจน์
ศรั ท ธาชน นั ก ท่ อ งเที ยวมี ร ะดับ ความต้อ งการโดยใช้อ งค์ป ระกอบของมาตรฐานการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทียวเชิ งนิ เวศ ทัง ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แบ่งออกเป็ น ด้าน ได้แก่ ) ด้านแหล่ ง
ท่องเทียว มีระดับค่าเฉลี ย . ต้องการให้ป้ายบอกทางหรื อป้ ายแนะนําเพิ มขึนในแหล่งท่ องเที ยวเชิ ง
นิ เวศ และภาพรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด ด้าน ได้แก่ ) ด้านการบริ การการท่องเทียว มี ระดับค่าเฉลี ย
. ต้องการให้มีการจัดทําป้ ายเตือนเพิมเติมในจุดทีอาจเกิดอันตรายหรื อพืนทีเสี ยงอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้
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ในแหล่งท่องเที ยวเชิงนิ เวศ ) ด้านการตลาดการท่องเทียว มีระดับค่าเฉลี ย . ต้องการให้มีการจัดทํา
เอกสารแผ่นพับ พร้อมคําแนะนําหรื อข้อมูลด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศไว้ให้บริ การ
คําสําคัญ: การส่ งเสริ มการท่องเทียว, การท่องเทียวเชิงนิเวศ
Abstract
This research aimed to find out the way to promote ecotourism in the Khao kradong nonhunting area , Buriram Province , and to take the guidelines to propose the relevant agencies for the
promotion of ecotourism in the Khao kradong non-hunting area , Buriram Province. The research
methodology used was a mixed method of both quantitative and qualitative. The results of the study
found that the tourists traveling to ecotourism in the non-hunting area in Khao kradong Buriram
Province mostly were male, aged between 21 - 41 years old, graduated secondary schools , had
occupation as students , had average monthly income of less than 10,000 baht. The behavior of
travelling mostly used private car as vehicles. The tourists got information for traveling to eco-tourism
in the area of Khao Kradong non-hunting area from their friends. Favorite tourist attraction was the
bridge to prove faith. Guidelines for promoting ecotourism in the Khao kradong non-hunting area in
Buriram Province found that the level of need of the tourists , by using the criteria of the ecotourism
promotion standard in all 3 aspects , overall level was at a high level , divided into 1 aspect , namely 1)
tourist attractions which had an average level of 4.14 , and want more signs or signs to suggest more in
ecotourism , and the overall picture was at the highest level in 2 aspects , namely 2) the tourism service
was at an average level of 4.41 , additional warning signs were required in the area of danger or
accident-prone areas in ecotourism sites , and 3) Tourism marketing , the average level of 4.81 requires
the preparation of pamphlets with advice or ecotourism information provided.
Keywords: tourism promotion, ecotourism
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บทนํา
ในประเทศไทยปั จจุ บนั พบว่า การท่องเที ยวเชิ งนิ เวศเป็ นแหล่งท่ องเที ยวที เน้นการรั กษาระบบ
นิ เวศ การอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้ พืชพันธ์นานาชนิ ดและรวมไปถึ งทรั พยากรทางธรรมชาติ ทีสําคัญ ๆ
ทังในพืนทีอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรื อพืนทีอนุรักษ์ประเภท
อืน ๆ Lascurain (1991 : 11 , อ้างอิงใน จิดาภา หวันกะเหร็ ม , 2558 : ) ได้ให้นิยามของการท่องเทียวเชิ ง
นิ เวศไว้ว่ า เป็ นการท่ อ งเที ยวรู ป แบบหนึ งที เกี ยวข้อ งกับ การเดิ น ทางไปยัง แหล่ ง ธรรมชาติ โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื อชื นชมศึกษาเรี ยนรู ้ และเพลิ ด เพลินไปกับทัศนี ยภาพ พื ชพันธุ์ และสัต ว์ป่าตลอดจน
ลัก ษณะทางวัฒ นธรรมที ปรากฏในแหล่ ง ธรรมชาติ เหล่ า นั น ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวถื อ ว่ า มี
ความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงเนื องจากงบประมาณการพัฒนาประเทศส่ วนหนึ งมาจากการท่องเที ยว
(กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน , 2549 : 16 -17) กล่าวไว้ว่า หลักการสําคัญ ประการซึ งได้แก่ ) เร่ ง
พัฒนา บู รณะ ฟื นฟูมรดก และทรั พ ย์สิน ทางวัฒนธรรม ทังในเขตเมืองและนอกเมื อ งเพื อให้เกิ ด การ
ท่องเทียวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายสิ นค้า ของนักท่องเทียวโดยส่ งเสริ มบทบาทเอกชนร่ วมกับชุมชนในการ
รั กษาแหล่ งท่ องเที ยวและวิ ถีชีวิต ให้อ ยู่ในสภาพเดิ ม อย่างต่ อ เนื อง ) เพิ มความหลากหลายของการ
ท่องเทียวรู ปแบบต่าง ๆ ทังการท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ การท่องเทียวเพือสุ ขภาพ รวมทังการท่องเทียวเชิ ง
เกษตรกรรม โดยส่ งเสริ มการพัฒนาแหล่ งท่ องเที ยวแห่ งใหม่ และให้ชุ มชนเข้ามามี ส่ ว นร่ วมในการ
จัดการท่องเทียวมากขึน ทังในรู ปแบบการจัดสหกรณ์การท่องเทียวและการพัฒนาพืนทีชุมชนเป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที ยว ) เพิ มมาตรการอํานวยความสะดวก สร้ า งความปลอดภัย และป้ อ งกัน การเอาเปรี ยบ
นักท่องเทียว รวมทังเร่ งรัดการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของนักท่องเทียวอย่างจริ งจัง ) เร่ งฟื นฟูความ
ร่ ว มมื อ กับ ท้อ งถิ นอื น ๆ โดยรอบทังด้า นการตลาด การลงทุ น และการขจัด ปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ท่ อ งเที ยว ) บริ ห ารการท่ อ งเที ยวโดยใช้ก ลยุท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง รุ ก โดยสร้ า งกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยว
เชื อมโยงกับ ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ตลอดจนพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ การการท่ อ งเที ยว รวมทั งการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของท้องถินในรู ปแบบทีหลากหลาย
จากความสําคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาวิจยั เรื องแนวทางการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิ ง
นิเวศในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือหาแนวทางในการส่ งเสริ มการท่องเทียว
เชิงนิ เวศในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อันจะนําไปสู่ การวางแผนเพือหาแนวทาง
ส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิ เวศทีสามารถตอบโจทย์และความต้องการของนักเทียวทีเดินทางมาท่องเทียว
ในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพือหาแนวทางการส่ งเสริ มการท่ องเทียวเชิ งนิ เวศในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์ และนําแนวทางทีได้เสนอต่อหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือใช้ในการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิ งนิ เวศใน
พืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยใช้ การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ประกอบด้วย
) หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา
กระโดง จํานวน คน
) นักวิชาการสิ งแวดล้อม จํานวน คน
3) พนักงานราชการ จํานวน 3 คน
รวมจํานวนทังหมด คน

การคืนข้อมูลและทบทวน
ข้อมูลผ่านการสนทนากลุม่
(Focus Group) เพือจัดทําเป็ น
แนวทางการส่ งเสริ มการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์

นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลัก
มาตรฐานการส่งเสริ มการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ
ประกอบด้วย
1) ด้านแหล่งท่องเทียว
) ด้านการบริ การการ
ท่องเทียว
) ด้านการตลาดการ
ท่องเทียว

แนวทางการส่ งเสริ มการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนที
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ความต้องการของนักท่องเทียว จํานวน
นักท่องเทียว 4 คน

ภาพที กรอบแนวคิดการวิจยั
(ทีมา: คณะผูว้ ิจยั วันที กรกฎาคม

)

ทบทวนวรรณกรรม
. แนวคิดเกียวกับการส่ งเสริ มการท่ องเทียว
จากแนวคิ ด ของนัก วิ ชาการหลายๆท่ า นได้ให้ค วามหมาย การส่ งเสริ มการท่ อ งเที ยว (Tourism
Promotion) ไว้ว่า การพัฒนาการส่ งเสริ มการท่องเทียวในด้านแหล่งท่องเทียว ด้านการบริ การการท่องเทียว
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ด้านการตลาดการท่องเทียว (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน, 2549 : 22 - 24) มีการพัฒนาเพือหาแนวทาง
ส่ งเสริ มการท่องเที ยวโดยเน้นการขยายฐานการตลาดนักท่ องเที ยวคุณภาพทังในพืนทีใหม่ และในตลาด
เฉพาะกลุ่ม และส่ งเสริ มการท่ องเที ยวให้กระจายตัวสู่ แหล่ งท่ อ งเที ยวรอง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการท่ องเที ยว (E - Tourism) เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในประเทศ
ไทย และช่ วยส่ งเสริ มการตลาดผ่านสื อสารสนเทศ พร้ อมทังมีการส่ งเสริ มการอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเทียว (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2554 : 78 - 79)
. แนวคิดการท่ องเทียว
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านสามารถระบุได้ว่า การท่องเทียว หมายถึง การเดินทางใด ๆ ก็
ตามทีเป็ นการเดินทางตามเงือนไขสากล ประการ ดังนี
) เป็ นการเดินทางจากสถานทีอยูอ่ าศัยเป็ นประจําไปยังสถานทีอืน ๆ
) การเดินทางนันผูเ้ ดินทาง เดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็ นการถูกบังคับ
) การเดิ นทางเพือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามทีไม่ใช่ การเดิ นทางเพือประกอบอาชี พหรื อหารายได้
กรมการท่องเทียว (2557 : 20 อ้างอิงใน อารยา เกียรติกอ้ งและคณะผูว้ ิจยั , 2560 : 1)
3. แนวคิดเกียวกับการท่ องเทียวเชิงนิเวศ
มีแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านกล่าวถึง การท่องเทียวเชิงนิเวศ ไว้ว่า การท่องเทียวเชิ งนิ เวศ
คําว่า นิเวศ แปลว่า บ้าน หรื อ ทีอยูอ่ าศัย การท่องเทียวเชิงนิ เวศจึงเป็ นการท่องเทียวทีเน้นในด้านการเรี ยนรู ้
เกียวกับทีอยูอ่ าศัยของสิ งมีชีวิต คือ พืช สัตว์ และมนุษย์ ซึงเป็ นวิธีการท่องเทียวทีจะทําให้เราเห็นคุณค่าของ
สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ทีเป็ นมรดกตกทอดจากคนรุ่ นหนึ งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึงและเรา
ควรจะต้องรักษามรดกนันไว้ให้คงอยูต่ ่อไปนาน ๆ (สารานุกรมไทยสําหรั บเยาวชน, 2554 : ) นอกจากนี
แล้ว การท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศ (Ecotourism) เป็ นกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยวเพื อเดิ น ป่ าในพื นที ทรั พ ยากรทาง
ธรรมชาติและป่ าไม้ พืชพันธ์นานาชนิด ทังในเขตพืนทีของอุทยานแห่ งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (สํานักอุทยานแห่งชาติ, 2563 : 1)
4. แนวคิดการกําหนดมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่ องเทียวเชิ งนิเวศ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน (
: 35 - 48) ได้กล่ าวถึ ง การกําหนดมาตรฐานการส่ งเสริ ม
การท่ องเที ยว การหาแนวทางเพื อวางแผนในการดําเนิ นงานและนําไปใช้ประกอบกับการปรั บปรุ ง หรื อ
พัฒนาเพือส่ งเสริ มการท่องเทียว ซึงรายระเอียดมีดงั ต่อไปนี
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1) มาตรฐานด้านแหล่งท่องเทียว
1.1) สนับสนุ นหรื อจัดให้มีเส้นทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที ยวในพืนที ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ป่ าไม้หรื อแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ
1.2) สนับสนุนหรื อจัดให้มีถงั ขยะเพียงพอในพืนทีทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ หรื อแหล่ ง
ท่องเทียวเชิงนิ เวศ
) มาตรฐานด้านการบริ การการท่องเทียว
. ) สนับสนุนหรื อจัดให้มีการจัดเจ้าหน้าเพือดู แลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเทียว
ในพืนทีแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ
2.2) สนั บ สนุ น หรื อ จัด ให้ มี อ าสาสมัครไกด์ น ํา เที ยวเดิ น ป่ าหรื อ เจ้า หน้ า ที ป่ าไม้ คอย
ให้บริ การนํานักท่องเทียวชมในพืนทีป่ าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติหรื อแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ
) มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเทียว
. ) สนั บ สนุ น หรื อ จัด ให้ มี เอกสาร แผ่น พับ ข้อ มู ล ด้านการท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศให้ แ ก่
นักท่องเทียว
. ) สนับสนุนหรื อจัดให้มีการกําหนดแผนการตลาดท่องเทียวเชิงนิเวศระยะยาว 3 - 5 ปี
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั งนี เป็ นแบบผสมผสาน (Mixed - Method) คื อ การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่าง คือ นักท่ อ งเที ยว จํานวน คน ใช้วิ ธีก ารสุ่ มกลุ่ มตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ และ
เจ้าหน้าทีพร้อมด้วยผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง จํานวน คน ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นแบบสอบถามความต้องการของนักท่องเที ยวและการสัมภาษณ์เชิ งลึกในลักษณะคําถาม
แบบปลายเปิ ดสําหรับเจ้าหน้าทีและผูท้ ี มี ส่วนเกียวข้องผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในพืนที
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
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ขันตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
) ใช้การสั มภาษณ์ เชิ งลึ กกับเจ้าหน้าทีและผูท้ ี มี ส่วนเกียวข้อง ผ่านการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group) และเก็บรวบข้อมูลเพื อนํามาวิเคราะห์ ประกอบกับการคืนข้อมู ลผ่านการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group)
) ใช้การสอบถามกับนักท่ อ งเที ยวที ได้ประยุก ต์มาจากตัวชี วัด มาตรฐานการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทียวเชิงนิ เวศ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน ( : 35 - 48)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั ในครังนี แบ่งออกเป็ น ส่ วน ดังต่อไปนี
ส่ วนที ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาข้ อมูลทัวไปของนักท่ องเทียว นักท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวเชิงนิ เวศ
ในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุ
ระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้ อยละ . จบการศึกษาระดับมัธยมศึ กษา คิดเป็ นร้อยละ . มี อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . และมีรายได้เฉลียต่อเดือนน้อยกว่า ,000 บาทต่อเดือน
ผลการศึ กษาพฤติกรรมการเดินทางมาท่ องเทียว นักท่ องเทียวชาวไทยทีเดิ นทางมาท่องเที ยว
เชิงนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลจากเพือน คิดเป็ นร้อยละ
. ส่ วนใหญ่ชืนชอบแหล่งท่องเทียวบริ เวณสะพานพิสูจน์ศรัทธาชน คิดเป็ นร้อยละ . และส่ วน
ใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ .
ผลการศึกษาระดับความต้ องการของนักท่ องเทียว ด้ านแหล่ งท่ องเทียว โดยภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก มีระดับค่าเฉลียเท่ากับ . เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีป้ายบอกทาง
หรื อป้ายแนะนําเพิมขึนในแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ อยูใ่ นระดับมาก มีระดับค่าเฉลีย .
ผลการศึ กษาความต้ องการของนั กท่ องเทียวในด้ านมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่ องเทียวเชิ ง
นิเวศ ด้ านการบริ การการท่ องเทียว โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มี ระดับค่าเฉลี ยเท่ ากับ .
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ส่ วนใหญ่ ต ้อ งการให้ มี การจัด ทํา ป้ า ยเตื อ นเพิ มเติ ม ในจุ ด ที อาจเกิ ด
อันตรายหรื อพืนทีเสี ยงทีอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ในแหล่งท่ องเทียวเชิ งนิ เวศ อยู่ในระดับมากทีสุ ด มีระดับ
ค่าเฉลีย .
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ผลการศึ กษาความต้ องการของนั กท่ องเทียวในด้ านมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่ องเทียวเชิ ง
นิเวศ ด้ านการตลาดการท่ องเทียว โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีระดับค่าเฉลียเท่ากับ . เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการจัดทําเอกสารแผ่นพับ พร้อมคําแนะนําหรื อข้อมูล
ด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศไว้ให้บริ การ อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีระดับค่าเฉลีย .
ส่ วนที ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวทางมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่องเทียวด้านแหล่งท่องเทียว จริ ง ๆ แล้วต้องการให้มีป้าย
บอกทางและป้ ายแนะนําเพิมขึนในแหล่ งท่องเทียวเชิ งนิ เวศเพือให้สอดคล้องกับนักท่ องเที ยว เพราะ
นักท่องเทียวต้องการทีจะทราบข้อมูล แนวทางมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่องเทียวด้านการบริ การการ
ท่องเที ยว ต้องการเพิมป้ ายเตื อนในจุ ดที อาจเกิดอันตรายเพือรั กษาความปลอดภัยให้กบั นักท่ องเที ยว
แนวทางมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่ องเทียวด้านการตลาดการท่ องเทียว ต้องการเพิมเอกสารแผ่นพับ
และข้อมู ลเกียวกับการท่ องเทียวในพืนทีให้กบั นักท่องเทียว จากนันใช้แผนการท่ องเที ยวของจังหวัด
บุ รีรัมย์ เป็ นแผนระยะยาว - ปี และแผนการท่ อ งเที ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) แนวทางในการ
ส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิ เวศ ได้แก่ วางแผนสร้างกิจกรรมเดินป่ า เดินชมนกดู นก และพัฒนา
เส้นทางแหล่งท่องเทียวเชิงนิ เวศในป่ าไม้เพิมขึน ส่ งเสริ มด้านการท่องเทียวกิจกรรมการเข้าค่ายในแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิ เวศ
อภิปรายผล
การอภิปรายผลวิจยั ครังนี แบ่งเป็ น ส่ วน ประกอบไปด้วย
ส่วนที เป็ นการศึกษาหาความต้องการของนักท่องเทียวในมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่องเทียว
เชิ งนิเวศ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรัฐกานต์ สามสี (
: 5) ได้ศึกษาเรื อง การจัดการท่องเทียว
เชิ งนิ เวศของอุ ทยานแห่ งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยแนวคิดพฤติกรรมการเดิ นทางมาท่องเทียว
ของนักท่ องเที ยว และนักท่องเที ยวเลือกเดินทางมาท่องเทียวในช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ พบว่า มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของเลิ ศพร ภาระสกุล (
: 411 - 417) คือ วัตถุประสงค์ของนักท่ อ งเที ยวใน
การเดิ นทางมาท่ องเทียว โดยกล่าวไว้ในข้อที ว่า การท่ องเทียวเพือพักผ่อนหย่อนใจในช่ วงวันหยุด
ส่ วนผลการศึกษาอายุและอาชีพ พบว่า มีขอ้ มูลทีตรงกัน คือมีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง - ปี และอาชีพคือ
นักเรี ยน/นักศึกษา ซึ งการศึกษาหาความต้องการโดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก และมีความต้องการ
ของนักท่ องเที ยวที ตรงกัน โดยใช้องค์ประกอบของการท่องเทียวเชิ งนิ เวศอยู่ในระดับมาก ทัง ด้าน
ได้แก่ .ด้านพืนที .ด้านการมีส่วนร่ วม .ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และอยู่ในระดับปานกลาง
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ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ ส่ วนเนื อหาเกียวกับด้านการจัดการมีความคล้ายคลึงกันกับแนวคิดเกียวกับ
การส่ งเสริ มการท่องเทียวและการท่องเทียว แนวคิดของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย (
: 78 - 79)
โดยให้ความหมายการส่ งเสริ มการท่องเทียว ไว้ว่า พร้อมทังมีการส่ งเสริ มการอํานวยความสะดวกและ
พัฒนาด้านการบริ การการท่องเทียว ซึ งว่าด้วยเรื องสิ งอํานวยความสะดวก แต่ระดับความต้องการโดย
ภาพรวมแล้วยังมีความแตกต่างกันเพราะด้านการบริ การการท่องเทียว อยูใ่ นระดับมาก
ด้านความต้องการทางด้านเนื อหาทีสอดคล้องกัน ประกอบด้วย ด้านพืนที พบว่า แนวคิดการ
ท่องเทียว โดยใช้แนวคิดองค์ประกอบการท่องเทียวของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน (
: 13 15) โดยกล่ าวถึง ด้านทรั พ ยากรการท่องเที ยว หมายถึ ง ทรั พ ยากรการท่องเทียวในรู ปแบบด้านแหล่ ง
ท่องเที ยว เป็ นสถานที ท่องเที ยวหรื อสิ นค้าทางการท่องเทียวโดยมีจุดหมายปลายทางทีนักท่องเทียวจะ
เดิ นทางเข้าสู่ แหล่งท่องเทียว โดยมีสิงดึ งดู ดใจความสนใจหรื อแรงจูงใจของนักท่องเทียว ให้เกิดความ
ต้อ งการในการเดิ น ทางไปเยือ นหรื อไปท่ อ งเที ยวแห่ ง นั น โดยภาพรวมแล้ว ความต้อ งการของ
นักท่องเทียวด้านพืนทีและด้านแหล่งท่องเทียว จะอยูใ่ นระดับมาก ทัง ด้าน
ด้านความต้องการทางด้านเนื อหาการจัดการ พบว่า มีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน (
: 13 - 15) ในด้านการบริ การการท่องเทียว ว่าด้วยการเพิมสิ งอํานวย
ความสะดวก และการจัดการสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย (
: 4 - 5) คือ
วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการท่องเทียว ปี พ.ศ.
ซึงได้กล่าวว่า ส่ งเสริ มการท่องเทียวอย่างใส่ ใจ
สิ งแวดล้อม ฟื นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมแล้วความต้องการของนักท่องเทียวใน
ด้านการบริ การท่องเทียว จะอยูใ่ นระดับมาก
ด้านความต้องการทางด้านการตลาดการท่องเทียว พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของอร
สา เตติวฒ
ั น์ และวัชราภรณ์ อิสิชัยกุล (
: 29) ได้ศึกษาเรื อง การตลาดทางสื อสังคมออนไลน์ เพือ
ส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิ เวศในประเทศไทย กล่ าวคือ ส่ วนใหญ่มีความสอดคล้องกันในด้านเนื อหา
ข้อมู ลที เป็ นทีต้องการและส่ วนที เป็ นการพัฒนาต้นแบบระบบการตลาดทางสื อสังคมออนไลน์เพือ
ส่ งเสริ มการท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ จะเห็นได้ว่าตรงกับแนวคิดเกี ยวกับการส่ งเสริ มการท่องเที ยวและการ
ท่ อ งเที ยวของการท่ อ งเที ยวแห่ ง ประเทศไทย (
: 78 - ) ได้ใ ห้ ความหมายการส่ งเสริ ม การ
ท่องเทียวและการท่องเทียวไว้ว่า พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการท่ องเที ยว (E - Tourism)
เพื อเพิมประสิ ทธิ ภาพการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย และช่ วยส่ งเสริ มการตลาดผ่านสื อ
สารสนเทศ โดยภาพรวมแล้วความต้องการของนักท่องเทียวในด้านการตลาดการท่องเที ยว จะอยู่ใน
ระดับมาก
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ส่ วนที แนวทางการส่ งเสริ มการท่ อ งเที ยวเชิ งนิ เวศตามแนวคิ ดมาตรฐานการส่ ง เสริ มการ
ท่องเทียวเชิงนิ เวศ ได้ดงั นี
) แนวทางด้ า นมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่ องเที ยวด้ า นแหล่ ง ท่ องเที ยว วางแผนเพิ มป้ า ย
แนะนําเส้นทางในการเดินป่ าหรื อทางเท้าเพือเพิมจุดสนใจในการท่องเทียวเชิงนิเวศให้กบั นักท่องเทียว
ทีสนใจในพืนทีนี พร้อมทังควรสนับสนุนปรับปรุ งเส้นทางจราจรในพืนทีแหล่งท่องเทียวเชิงนิ เวศ และ
ควรสนับสนุ นให้มีการปรั บปรุ งโดยการปรั บเปลียนป้ ายทางเข้าแหล่งท่องเทียวในพืนทีจากวนอุทยาน
เขากระโดงเป็ นเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ป่ าเขากระโดง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ เพื อให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การ
เปลียนแปลงของพืนที ด้วย โดยหน่ วยงานส่ วนใหญ่ ทีมี ส่วนเกี ยวข้องในการดําเนิ นงาน ได้แ ก่ อบจ.
อบต. สวายจีก อบต.เสม็ด และสถาบันศึกษา และหน่ วยงานทีเกียวข้องทุกส่ วนทุกหน่วยงานในจังหวัด
บุรีรัมย์
) แนวทางด้ า นมาตรฐานการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที ยวด้ า นการบริ ก ารการท่ อ งเที ยว ควร
สนับสนุ นในเรื องการบริ การให้กบั ผูพ้ ิการและเพิมสิ งอํานวยความสะดวกสบายทีสามารถดู แลผูพ้ ิการ
ได้อย่างทัวถึง ควรสนับสนุ นและเพิมถังขยะเพือรองรับปริ มาณขยะของนักท่องเทียวต้องเพิมไกด์นํา
เที ยวหรื อ อาสาสมัค รนํา เที ยวที สามารถช่ ว ยแนะนํา และบริ ก ารแก่ นั ก ท่ อ งเที ยวได้ พร้ อ มทังเพิ ม
เจ้าหน้าทีดูแลรักษาความปลอดภัยเนืองด้วยยังขาดงบประมาณในการสนับสนุ น
) แนวทางด้ านมาตรฐานการส่ งเสริ มการท่ องเทียวด้ านการตลาดการท่ องเทียว แนวทางใน
การวางแผนจะใช้แผนจากยุทธศาสตร์ ชาติ ปี และแผนการท่องเที ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นแผน
ระยะยาว - ปี หรื อแม้แต่แผนการท่องเทียวของ ททท. (การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย) อีกทังยังควร
ต้องการสนับสนุ นเว็บไซต์ทีสามารถช่ วยส่ งเสริ มและสร้ างแรงจู งใจให้เกิ ดความต้องการ และสื อถึง
นักท่องเทียวภายนอกให้เกิดความต้องการเดินทางมาท่องเทียวเพิมเติม พร้อมจัดทําเอกสารแผ่นพับเพือ
แนะนําข้อมูลเกียวกับแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศภายในพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
) แนวทางเพือสร้ างกิจกรรมหรื อกิจกรรมทีส่ งเสริ มการท่ องเทียวเชิ งนิเวศในพืนทีเขตห้ ามล่ า
สั ตว์ ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการสร้ างกิจกรรมการวิงมาราธอนหรื อกิจกรรมวิงขึนเขากระโดง
เทรล ซึ งจัดเป็ นประจําทุ กปี โดยในปี นี นับเป็ นปี ที และควรส่ งเสริ มให้จัดกิจกรรมแบบนี ต่ อไปทุกปี
ในขณะเดี ยวกันควรส่ งเสริ มให้ส ร้ างกิ จกรรมการท่ อ งเที ยวเดิ นป่ า/เดิ นดู นก ส่ อ งนกหรื อกิจกรรมที
เกียวกับการถ่ ายรู ปภาพ วิดีโอ ซึ งเป็ นหัวใจหลักทีช่ วยส่ งเสริ มการท่องเทียวให้เกิดความต้องการของ
นักท่องเที ยวเพิมเติ มได้ พร้ อมด้วยควรส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นให้มีกิจกรรมที อาศัยความร่ วมมือของ
ชุมชนในพืนทีให้เข้ามามีส่วนร่ วมและมีบทบาทในการดูแลรักษาแหล่งท่องเทียวร่ วมด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
) ควรมีการปรั บปรุ งสภาพพืนทีหรื อปรั บภูมิทัศน์ให้มีความน่ าสนใจในแหล่ งท่ องเทียวเชิ ง
นิ เวศต่อเนื อง เพือไม่ให้เกิดการทรุ ดโทรมลงของพืนทีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง และต้องคํานําถึง
การดู แลรั กษาความสะอาดและทรัพยากรการท่องเทียวในสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติของพืนทีเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขากระโดง
) ควรเพิมเติมสิ งอํานวยความสะดวก ในด้านแหล่งท่องเทียว เช่น เพิมจํานวนหรื อปริ มาณถัง
ขยะและเพิมสถานทีพักผ่อนหย่อนใจให้กบั นักท่องเทียว
) ควรมีเอกสารแผ่นพับไว้ให้บริ การแก่นกั ท่องเทียว ซึ งปั จจุบนั ยังไม่มี
) ควรมีการจัดกิจกรรมหรื อส่ งเสริ มกิจกรรมเพือสร้ างจิ ตสํานึ กต่อนักท่องเที ยว และผูท้ ี เดิ น
ทางเข้ามาท่องเที ยวเชิ งนิ เวศในพืนที เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ให้ช่วยกันดู แลรั กษาความสะอาด
และคํานึงถึงผลกระทบในด้านลบ และเพือสร้างภาพลักษณ์ทีดี ให้กบั แหล่งท่องเทียวแก่บุคคลภายนอก
เกิดความสนใจเข้ามาท่องเทียวได้อีก
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี เป็ นการศึ กษาเรื องการท่ อ งเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ซึ งในบทความนี มี
วัตถุประสงค์เพือที นําเสนอถึงความสําคัญในการท่ องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน เนื องจากการท่องเที ยว
เชิ งนิ เวศมีความสําคัญกับทรั พยากรธรรมชาติ เพราะการท่องเทียวเชิงนิ เวศ คือ การท่องเทียวทีมีความ
รับผิดชอบในแหล่งท่องเทียวที เป็ นธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทางสังคม โดยทีไม่ทาํ ให้เกิ ดผลกระทบ
หรื อทําความเสี ยหายให้แก่ธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมทีเกี ยวเนื องกับระบบนิ เวศ และเพือมุ่งเน้น
ให้เกิดการสร้างจิตสํานึ กของนักท่องเทียวต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยังยืน โดยมีหลักการพัฒนาการ
ท่องเทียวอย่างยังยืน หลักการสําคัญ คือ ความยังยืนทางเศรษฐกิจ ความยังยืนทางสั งคม และความ
ยังยืนทางด้านสิ งแวดล้อม
คําสําคัญ: การท่องเทียวเชิงนิเวศ, การท่องเทียวอย่างยังยืน
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Abstract
This paper is a study on sustainable ecotourism. Objectives for presentation the importance
on sustainable ecotourism. Ecotourism is important to natural resources because ecotourism is a
responsible tourism in a tourist attraction natural and social environment. Without causing any impact
or damage to nature area and cultural sites related to the ecosystem. To focus on building tourists'
consciousness towards sustainable ecological preservation There are 3 principles of sustainable
tourism development economic sustainability Social sustainability and environmental sustainability.
Keywords: ecotourism, sustainable tourism
บทนํา
ปัจจุ บนั รู ปแบบหรื อความนิ ยมของการท่องเทียว มักเน้นสิ งทีมีอยูด่ งเดิ
ั ม ธรรมชาติ ป่ าเขาหรื อ
โบราณสถานต่ าง ๆ เนื องจากสภาพแวดล้อ มที เกิ ด การเปลี ยนแปลง จึ ง ทําให้มี การรณรงค์เรื องการ
ป้ องกันการรั กษาทรัพ ยากร โดยเฉพาะด้านการท่ องเที ยวต้องให้ความรู ้ และประสบการณ์ พร้อ มกับ
กระบวนในการรักษาสิ งแวดล้อมทีเรี ยกกันว่า “การท่องเทียวเชิงนิ เวศ” หรื อ “Ecotourism” ซึ งเป็ นการ
ท่องเทียวทีมีบทบาทและมีความสําคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียวโดยรวมของประเทศ ลักษณะ
การท่องเทียวเชิงนิ เวศเป็ นรู ปแบบของการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมรักษาทรัพยากรไว้ให้นานมากทีสุ ด หรื อ
คงปริ มาณของทรัพยากรทีมีอยูน่ ีให้ลดลงอย่างช้าทีสุ ด ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม จึงเกิดรู ปแบบการท่องเที ยวเชิ งนิ เวศเพือการท่ องเทียวธรรมชาติอย่างถูกวิธี และเพือ
การท่องเทียวอย่างยังยืน ซึ งรวมถึงการวางแผนการกําหนดขีดความสามารถ ในการรั บรองของแต่ละ
พื นที ท่ อ งเที ยว การกํา หนดขอบเขตพื นที ที นั ก ท่ อ งเที ยวจะเข้า ถึ ง ธรรมชาติ แ ละป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้
นัก ท่ อ งเที ยวเข้าถึ งธรรมชาติ ในส่ ว นที บอบบาง ซึ งการที ผูเ้ กี ยวข้อ งกับ การท่ อ งเที ยว ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักพัฒนาทังภาครัฐและเอกชนหรื อนักท่ องเทียวทีเข้าไปใช้ทรั พยากรธรรมชาติเป็ นจํานวนมาก หาก
ขาดการวางแผนทีดี ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้องหรื อไม่ระมัดระวัง ย่อมส่ งให้เกิดผลกระทบ
ทางลบตามมาอย่างมาก อันก่อให้เกิดปั ญหาทีสําคัญ คือ เกิดความเสื อมโทรมของธรรมชาติ จากการใช้
พืนที เพื อสร้ างสาธารณู ปโภคพืนฐาน หรื อสิ งอํานวยความสะดวก เช่ น สร้ างถนน ที พักอาศัย พื นที
สําหรั บ พักผ่อน พืนที ที เป็ นแหล่ งท่ องเทียว ยิงใช้พืนที ไปเท่ าไหร่ การสู ญเสี ยป่ าไม้และความเสื อม
โทรมของธรรมชาติก็เพิมขึนมากเท่านันหรื อมากกว่า เนื องจากผลกระทบทางกายภาพและชีวภาพทีไม่
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สามารถคาดการณ์ ได้ เช่ น อาจเกิด ภาวะนําท่ ว ม หรื อ เกิ ด การเปลี ยนทิ ศทางการไหลของนํา ส่ ง ผล
กระทบ อืน ๆ เป็ นลําดับ ซึ งการสู ญเสี ยของป่ าไม้ยงั ส่ งผลให้ทศั นี ยภาพด้านความสวยงาม ความร่ มรื น
ของป่ าไม้ลดลง ระบบนิเวศของป่ าเปลียนแปลงไป (อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ, 2554)
ประเทศไทยมี ทุนทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ เป็ นจุ ด แข็ง ที สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาการท่ องเทียวหลายประการ มี ทรั พยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์และหลากหลาย มี โบราณสถาณที
เก่าแก่เป็ นเอกลักษณ์ ซึ งถือว่าเป็ นแหล่ งท่ องเทียวทีมี คุณภาพและยังมีความเชี ยวชาญในธุ รกิจบริ การ
รวมทังมีโครงสร้ างพืนฐาน การคมมนาคมขนส่ ง การติดต่อสื อสารอยู่ในระดับดี จึงเป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม
ให้กิจกรรมการท่องเทียวพัฒนาไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว (ชนิ นทร์ เก่งกล้า และ ธิ ติ มีปลืม, 2555)
การท่ องเทียวได้รับความนิ ยมและเจริ ญเติบ โตอย่างรวดเร็ ว ในช่ ว งเวลา ทศวรรษที ผ่านมา และยัง
เจริ ญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื อง จนกลายเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเทียวทีใหญ่ทีสุ ด (World Travel and
Tourism Council,
) ถึงแม้ว่าจะมีบางสถานการณ์ทีการท่องเทียวชะลอลดถอยลงบ้าง แต่แนวโน้ม
ของการท่ อ งเที ยวก็ยงั จะเจริ ญเติ บ โตต่อ ไป ซึ งที ประชุ ม Global Assessment of Tourism Policy และ
Economist Intelligence Unit พยากรณ์ไว้ว่าจํานวนนักท่ องเทียวเพิมขึนอย่างรวดเร็ วและการท่องเทียว
ได้ขยายจากกิจกรรมของผูม้ ีรายได้สูงไปเป็ นกิ จกรรมของมวลชนทุ กชัน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับ
เศรษฐกิ จ อันเป็ นการสร้ างรายได้ให้กบั อุ ตสาหกรรมการท่อ งเที ยวของประเทศต่าง ๆ อย่างมากมาย
มหาศาล (บุญเลิศ จิตตังวัฒนา,
)
จากทีกล่าวมานันบทความวิชาการนี ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าการค้นคว้าเกียวกับการท่องเทียวเชิง
นิ เวศอย่างยังยืนนันมี ความสําคัญ เพือที จะให้เกิ ดการท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืน ทังด้านเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมทีสอดคล้องกับหลักการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน
การท่ องเทียวเชิงนิเวศ
การท่องเทียวเชิ งนิเวศ ความหมายและองค์ประกอบ ในช่วงทีกระแสการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมที
ขยายไปทัวโลก การท่องเทียวแห่ งประเทศไทยได้จดั ทําแผนพัฒนาและอนุรักษ์การท่องเทียว โดยจัดตัง
คณะทํา งานเพื อศึ กษา เรื อง Ecotourism ระยะแรกคณะทํางานมี ม ติ ใช้คาํ จํากัด ความ Ecotourism ใน
ความหมายภาษาไทยว่า “การท่ อ งเที ยวเชิ งอนุ รักษ์” โดยมี ความประสงค์ทีจะสื อความหมายให้กับ
ประชาชนชาวไทยทุกระดับเข้าใจว่า รู ปแบบการท่องเทียว Ecotourism นับเป็ นรู ปแบบการจัดการการ
ท่ อ งเที ยวอย่า งมี คุ ณ ภาพเพื ออนุ รั ก ษ์สิ งแวดล้อ ม และรู ป แบบการจัด การการท่ อ งเที ยวเพื อรั ก ษา
สิ งแวดล้อม ในการรั บรู ้ ของประชาชนชาวไทยคือ การท่ อ งเที ยวเชิงอนุ รักษ์ ต่ อมาการท่ องเทียวแห่ ง
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ประเทศไทย (ททท.) ในมอบหมายให้สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วท.)
ทําการศึกษาเพื อกํา หนดนโยบายการท่ อ งเที ยวเพื อรั กษาระบบนิ เวศ และขอให้ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน
กําหนดความหมาย ในที สุ ดได้ความหมายของคําว่า Ecotourism คือ การท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ หมายถึ ง
การท่องเทียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิน และแหล่งวัฒนธรรมที
เกียวเนืองกับระบบนิเวศสิ งแวดล้อมและการท่องเทียวโดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูท้ ีเกียวข้อง
ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่ วมของท้องถินเพือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึ กต่อการรั กษาระบบนิ เวศอย่าง
ยังยืน (วัชรพล อิ นนันต์,
) โดยการเดิ นทางท่องเทียวจะมีลกั ษณะเป็ นการเดิ นทางจากที อยู่อาศัย
ปกติ ไปยังอีกทีหนึงซึ งเป็ นการชัวคราว เป็ นการเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และเป็ นการเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์อืนทีไม่ใช่เพือการประกอบอาชีพหรื อเป็ นการหารายได้ (การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย,
2555)
การท่ องเทียวเชิ งนิ เวศ “เป็ นการท่องเทียวรู ปแบบหนึ งทีเกี ยวข้องกับการเดิ นทางไปยังแหล่ง
ธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบหรื อทําความเสี ยหายให้แก่ธรรมชาติ แต่มีวตั ถุประสงค์เพือไปชืนชม
ศึกษาเรี ยนรู ้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที
ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านัน (Ceballos Lascurain,
อ้างในการท่องเทียวเชิงนิเวศ,
)
การท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศเป็ น "การท่ อ งเที ยวที มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที ยวที เป็ น
ธรรมชาติ แ ละต่ อ สิ งแวดล้อ มทางสัง คม ซึ งหมายรวมถึ งวัฒ นธรรมของชุ มชนในท้อ งถินตลอดจน
โบราณสถาน โบราณวัตถุทีมีอยูใ่ นท้องถินด้วย" (เสรี เวชบุษกร,
)
ลักษณะการท่ องเทียวเชิงนิเวศ
โดยลักษณะทัวไปของการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ มีอยู่ 6 ลักษณะ ดังนี (การท่องเทียวแห่ งประเทศ
ไทย,
) ลักษณะทีหนึ ง เป็ นพืนทีธรรมชาติทีมีการอนุ รักษ์ไว้ รวมถึงแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี
และวัฒนธรรมทีปรากฏในพืนทีธรรมชาตินนั ๆ ลักษณะทีสอง มุ่งเน้นทีคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียวมากกว่าการพัฒนาสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ลักษณะทีสาม เน้น
ให้ทุกฝ่ ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว ลักษณะทีสี
ให้นักท่องเทียวได้สัมผัสเรี ยนรู ้ หรื อมีประสบการณ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ นอกจากจะ
ได้รับความพึ งพอใจแล้ว ยังเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์ ด้านสิ งแวดล้อม ลักษณะที ห้า เป็ นการ
ท่องเที ยวที คืนประโยชน์สู่ธรรมชาติ และชุมชนท้องถินทังทางตรงและทางอ้อม และลักษณะสุ ดท้าย
เป็ นการท่องเทียวแบบยังยืน
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ลักษณะเฉพาะประการหนึ งของการท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศ คื อ การมุ่ ง เน้น ในแหล่ ง ท่ อ งเที ยว
ธรรมชาติ เพื อประสานการท่ องเที ยวกับความพอใจในการเรี ยนรู ้ และสัมผัสกับระบบนิ เวศ มี ความ
แตกต่างอย่างชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยธรรมของมนุ ษย์ใน
การเอาชนะธรรมชาติ ที รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที มี วิถีชีวิต แบบธรรมชาติ หรื อเป็ นส่ วนหนึ งใน
ระบบนิ เวศของแหล่ งท่ องเที ยวนัน ๆ ไว้ ลักษณะเฉพาะนี จึ งทําให้ก ารท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศไม่ ใช่ การ
ท่องเทียวทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะมีความคาบเกี ยวกันในพืนที ก็ตาม ในทํานองเดี ยวกันการท่องเที ยว
ธรรมชาติ จึ งไม่ใช่ การท่ องเทียวเชิ งนิ เวศทังหมด ทังนี ต้องขึนอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการจัดการการ
ท่องเทียวนัน ๆ ด้วย ดังนัน แหล่งท่องเทียวต่าง ๆ จึงมีบางส่ วนจัดเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิ งนิเวศได้หรื อ
อาจมีการท่องเทียวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการท่องเทียวแบบอืนได้
จากลักษณะดังกล่าว จึงมีสิงทีควรทําความเข้าใจเพิมเติมดังนี สิ งแรก คือ การท่องเทียวเชิงนิเวศ
เป็ นการท่ องเที ยวแนวใหม่ ทีแตกต่างจากการท่ องเที ยวแบบปกติ หรื อแบบประเพณี นิยม ซึ งเป็ นการ
ท่ องเที ยวที มุ่งเน้นความพึ งพอใจของนักท่ องเที ยวเป็ นหลัก และเน้นการส่ งเสริ มเพื อเพิมรายได้ทาง
เศรษฐกิ จเป็ นสําคัญ สิ งทีสอง คือ การท่ อ งเทียวเชิ งนิ เวศ ไม่ใช่สิงตรงข้ามกับการท่ องเทียวแบบคณะ
ใหญ่ เพราะการท่องเทียวเชิ งนิ เวศไม่ได้ถูกจํากัดทีขนาดของการท่องเทียว แต่จาํ กัดทีรู ปแบบกิจกรรม
และขนาดทีเหมาะสมกับพืนที นักท่องเทียวกลุ่มเล็ก ๆ สามารถทําลายสิ งแวดล้อมได้เช่ นเดี ยวกันหรื อ
มากกว่านักท่ องเทียวคณะใหญ่ หากปราศจากการจัดการทีดี การจัดการกับการท่องเทียวคณะใหญ่ ใน
ทิ ศ ทางและภายใต้รู ปแบบการท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ ว ศได้ จั ด เป็ น Mass Ecotourism สิ งที สาม คื อ การ
ท่องเทียวเชิงนิ เวศ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการจัดการทีง่าย ๆ ราคาถูก มีรูปแบบการท่องเทียวทียากลําบาก มี
รายได้จากการท่องเทียวน้อย เพียงแต่มีการจัดการทีดี มีการรักษาสิ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการ
ประสานความเข้าใจกับนักท่องเทียวและให้ประโยชน์ทีเหมาะสมตามความคาดหวังของนักท่ องเทียว
แล้ว การท่องเทียวเชิงนิ เวศอาจตอบสนองนักท่องเทียวได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับและมีรายได้สูงได้เช่นกัน
และสิ งสุ ด ท้าย คือ การท่ อ งเที ยวเชิ งนิ เวศ จึ งให้ความสําคัญ ในการให้การศึ กษาและสร้ างจิ ต สํานึ ก
มากกว่าการให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนักท่องเทียว ดังนันจึงเป็ นการท่องเทียวทีต้องมีการ
ประสานความเข้าใจกันอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการ
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องค์ประกอบการท่ องเทียวเชิงนิเวศ
การท่องเทียวเชิงนิเวศ มีองค์ประกอบหลักทีสําคัญของการท่องเทียวทีเกียวข้องกันเป็ นพืนฐาน
กัน ด้าน คือ ด้านแรก คือ องค์ประกอบด้านพืนที เป็ นลักษณะเฉพาะประการหนึ งของการท่องเทียว
เชิ งนิ เวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่ องเทียวทางธรรมชาติ เพือประสานการท่องเทียวกับความพอใจใน
การเรี ย นรู ้ แ ละสั ม ผัส กับ ระบบนิ เวศ อาจมี บ างแห่ ง ที รวมเอาลัก ษณะวัฒ นธรรมที มี วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ธรรมชาติ หรื อเป็ นส่ วนหนึ งในระบบนิ เวศของแหล่งท่องเทียวนัน ๆ ไว้ โดยเฉพาะแม้ว่าจะมีความคาบ
เกี ยวกันในพื นที ก็ตาม ในทํานองเดี ยวกันการท่อ งเที ยวในแหล่งธรรมชาติจึ งไม่ ใช่ การท่ องเที ยวเชิ ง
นิ เวศทังหมด ทังนี ต้อ งขึ นอยู่กับวัต ถุ ประสงค์ข องการจัด การการท่ องเที ยวนัน ๆ ด้ว ย อาจเป็ นการ
ท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทีเกียวเนื องกับธรรมชาติทีมีเอกลักษณ์เฉพาะถินธรรมชาตินัน อาจรวมถึง
แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ทีเกียวเนืองกับระบบนิ เวศในพืนทีด้วย ด้านทีสอง คือ องค์ประกอบ
ด้านการจัดการ เป็ นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและอัต
ลักษณ์ทอ้ งถิน ซึ งมีการจัดการทียังยืนครอบคลุมไปถึงการอนุ รักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ งแวดล้อมการ
ป้องกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที ยวอย่างมีขอบเขต จึ งเป็ นการท่ องเที ยวทีมี
การจัดการอย่างยังยืน เพือให้เกิดเป็ นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบทีไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
และวัฒนธรรมท้องถิน ด้านทีสาม คือ องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็ นการท่องเทียวที
มีกระบวนการเรี ยนรู ้ มีการให้การศึกษาเกียวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเทียว เป็ น
การเพิ มพู น ความรู ้ ประสบการณ์ ความประทั บ ใจ เพื อสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ที ถู ก ต้ อ งกั บ ผู ้เกี ยวข้อ ง
นักท่องเที ยวประชาชนท้องถินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจท้องถิ นจึ งเป็ นการท่องเทียวด้านสิ งแวดล้อม
ศึกษา และด้านสุ ดท้าย คือ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่ วม เป็ นการท่องเทียวทีมีการคํานึ งถึงการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนท้องถินหรื อชุ มชนท้องถินทีมีบทบาทในส่ วนร่ วมแสดงความคิดเห็ น ร่ วมวางแผน
ร่ ว มปฏิ บัติ ต ามแผนและร่ ว มได้รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเสมอภาค คอยติ ด ตามตรวจสอบรวมถึ ง ร่ วม
บํารุ งรั ก ษาทรั พ ยากรท่ อ งเที ยวอันจะก่ อ ให้เกิ ด ผลประโยชน์ ในท้อ งถิ น ทังการกระจายรายได้ การ
ยกระดับคุ ณภาพชี วิต และการได้รับผลตอบแทนเพือนํากลับมาบํารุ งรั กษาและจัดการแหล่ งท่องเทียว
ด้ว ย ในที สุ ด แล้ว ท้อ งถิ นมี ส่ ว นร่ วมในการควบคุ ม การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวอย่างมี คุ ณ ภาพ (การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย,
)
การท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศมีองค์ประกอบสําคัญที ควรพิจารณาอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก
คื อ การให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที ยว พร้ อ มทังการสร้ างจิ ต สํ านึ กในการปกป้ อ งรั ก ษา
ธรรมชาติแ วดล้อมระหว่างการเดิ นทางท่ องเที ยวจึ งเป็ นสิ งจําเป็ น รวมถึ งการสร้ างจิต สํานึ กด้านการ
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อนุ รักษ์ให้กบั ประชาชนท้องถิน มัคคุ เทศก์ และเจ้าหน้าที ของรั ฐที ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่ องเทียวนัน
ด้วย วิธีการสร้ างจิ ตสํานึ กในด้านการอนุ รักษ์สําหรั บ การท่ องเที ยวเชิ ง นิ เวศที นิ ยมใช้กันโดยทัวไป
ได้แก่ การจัดทําโปรแกรมสื อความหมายธรรมชาติ เช่น การจัดตังศูนย์สือความหมายธรรมชาติในแหล่ง
ท่องเที ยว การจัดเอกสารสิ งพิมพ์ทีจําเป็ นต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การจัดนิ ทรรศการ/แผ่นป้ ายบรรยายตาม
จุ ด ท่ อ งเที ยวต่ า ง ๆ การจัด ทํา เส้ น ทางเดิ น ป่ าศึ ก ษาธรรมชาติ รวมถึ ง การฝึ กอบรมมัค คุ เทศก์ แ ละ
เจ้าหน้าทีให้สามารถชี แนะและอธิ บายเกียวกับธรรมชาติ และนิ เวศวิทยาของสิ งต่าง ๆ ที นักท่องเทียว
พบเห็ น ประการที สอง คือ ความพึงพอใจของนักท่ องเที ยว นักท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศส่ วนใหญ่ เป็ นผูท้ ี มี
ความสนใจที จะศึ ก ษาเรี ยนรู ้ เกี ยวกับ ธรรมชาติ ในลักษณะต่ า ง ๆ ทังสภาพภู มิทัศ น์ ต ามธรรมชาติ
ตลอดจนแหล่ ง ท่ อ งเที ยวธรรมชาติ ที ยากลําบากต่ อ การเดิ น ทางและท้าทายนักท่ อ งเที ยวกลุ่ มนี จึ ง
ต้องการการบริ การและสิ งอํานวยความสะดวกทีให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ
ทังในระดับกว้างและระดับลึก ซึ งเป็ นเสมือนการเพิมพูนประสบการณ์และได้รับความพึงพอใจในการ
ท่องเที ยว และประการสุ ดท้าย คือ การมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิน การท่ องเทียวมีบทบาทสําคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถินในระยะยาวและขณะเดียวกันการท่องเทียวมีผลต่อการ
คงอยูข่ องธรรมชาติแวดล้อม ดังนันการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนท้องถินมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการท่องเทียว
เชิงนิเวศจะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเทียวทังทางตรงและทางอ้อม และทําให้ชุมชน
ท้ อ งถิ นตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความสํ า คัญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที ยวธรรมชาติ และลดการพึ งพา
ทรั พยากรธรรมชาติ ลง ซึ งนับว่าเป็ นวิธีการหนึ งในการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ซึงมีความสําคัญต่อสังคม
ส่วนรวมระดับประเทศ (อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ, 2554)
สรุ ป ได้ว่ า องค์ป ระกอบการท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศ มี อ งค์ป ระกอบสํ าคัญ ที ควรพิ จ ารณาอยู่ 3
ประการ คือ การสร้างจิ ตสํานึกเกียวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ความพึงพอใจ
ของนั ก ท่ องเที ยว และการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน การส ร้ า งจิ ตสํ า นึ กเกี ยวกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญของแหล่งท่องเทียวธรรมชาติและระบบนิ เวศ
หากปั จจัยข้างต้นได้รับผลกระทบกระเทือนจากการใช้ประโยชน์ในรู ปแบบใดก็ตาม โอกาสที จะเกิด
ความเสื อมโทรมหรื อถูกทําลายจนด้อยคุณค่าไปก็มีอยูส่ ู ง
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การท่ องเทียวอย่ างยังยืน
การท่ องเที ยวอย่างยังยืน คือ การท่ องเทียวมุ่งสู่ การท่ องเที ยวแบบยังยืนอันจะเอือประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม โดยให้การท่องเที ยวทุกประเภทมองหารายได้ทางเศรษฐกิ จ
ในขณะเดียวกันก็มุ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทียว และอนุรักษ์สิงแวดล้อม ควบคู่พร้อมกันไป
ด้วยอย่างไรก็ต ามปั จจุ บัน ได้มีการปลุ กกระแสการท่ องเที ยวให้ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญ หา
ทรัพยากรท่องเทียวและสิ งแวดล้อมทีถูกทําลายด้วยนํามือมนุษย์ จึงอยากให้การท่องเทียวทุกประเภทมุ่ง
สู่ การท่องเทียวแบบยังยืนให้มากทีสุ ด เพือจะได้อนุ รักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและสิ งแวดล้อมไว้ให้มาก
ทีสุ ด (บุญเลิศ จิตตังวัฒนา,
)
ความหมายการท่ องเทียวอย่ างยังยืน
ความหมายของการท่องเทียวแบบยังยืนหมายถึงการท่องเทียวรวมถึงการจัดบริ การอืน ๆ ทังใน
ปั จจุ บนั และอนาคตโดยมี ประการ คือ ประการที หนึ ง ต้องดําเนิ นการภายใต้ขีดความสามารถของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวิตทีมีต่อขบวนการท่องเทียว ประการทีสอง
ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่ วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวิตทีมี
ต่ อ ขบวนการท่ อ งเที ยว ประการที สาม ต้อ งยอมรั บให้ประชาชนทุ กส่ ว นหน้ารั บผลประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจทีเกิดจากการท่องเทียวอย่างเสมอภาคเท่ าเทียมกัน และประการสุ ดท้าย ต้องชีนําภายใต้ความ
ปรารถนาของประชาชนท้องถินและชุมชนในพืนทีท่องเทียวนัน (ชูวิทย์ ศิริเวชกุล,
) นอกจากนี ยัง
เป็ นการท่องเทียวกลุ่มใหญ่หรื อกลุ่มเล็กที มีการจัดการอย่างดีเยียมเพราะสามารถดํารงไว้ซึงทรั พยากร
ท่องเทียวให้มีความดึ งดู ดใจอย่างไม่ เสื อมคลาย และธุ รกิจท่ องเที ยวมีการปรั บปรุ ง คุณภาพให้ได้ผล
กําไรอย่างเป็ นธรรม โดยมีนกั ท่องเทียวเข้ามาเยียมเยือนสมําเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบ
ต่อสิ งแวดล้อมน้อยทีสุ ดอย่างยืนยาว (วิชาญ ทรายอ่อน,
) โดยการท่องเทียวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก
ทีมี การจัดการอย่างดี เยียมเพือสามารถดํารงไว้ซึ งทรั พยากรท่ องเที ยวให้มีการความดึงดู ดใจอย่างไม่
เสื อมคลายธุรกิจท่องเทียวมีการปรับปรุ งคุณภาพให้มีผลกําไรอย่างเป็ นธรรม ชุมชน ท้องถินมีส่วนร่ วม
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมีนกั ท่องเทียวเข้ามาเยียมเยือนสมําเสมออย่างเพียงพอ
แต่ มีผลกระทบทางลบต่ อ สิ งแวดล้อ มน้อ ยที สุ ด หรื อ ไม่ มีเลยอย่างยืนยาว หรื อสรุ ปอย่างง่ า ย ๆ จาก
ความหมายดังกล่าวว่า การท่องเทียวแบบยังยืน หมายถึงการท่องเทียวทีมีลกั ษณะสําคัญอยู่ ประการ
ดังต่อไปนี คือ ประการแรก เป็ นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทุกประเภททังแหล่งท่องเทียวประเภท
ธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที ยวประเภทประวัติ ศาสตร์ โบราณสถานวัต ถุ และแหล่ ง ท่ อ งเที ยวประเภท
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี กิ จ กรรม ประการที สอง เป็ นการท่ อ งเที ยวที เน้ น คุ ณ ค่ า และความเป็ น
249

เอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเทียว ประการทีสาม เป็ นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากร
ท่องเทียวและสิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียว ประการทีสี เป็ นการท่องเทียวทีให้นักท่องเทียวได้สัมผัส
เรี ยนรู ้ และได้รับประสบการณ์ทีเกียวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม ประการทีห้า เป็ นการท่องเทียวที
ให้ผลตอบแทนแก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิจท่องเที ยวอย่างยืนยาว และประการสุ ดท้าย เป็ นการท่องเทียวทีให้
ประโยชน์ต่อชุ มชนท้องถินและคืนประโยชน์กลับสู่ ทรั พยากรท่ องเทียวและสิ งแวดล้อมของท้องถิน
ด้วย (ถิรพร แสงพิรุณ และมนรัตน์ ใจเอือ,
)
ลักษณะการท่ องเทียวอย่ างยังยืน
มี ล ักษณะสํ าคัญ อยู่ ประการดัง นี ประการแรก เป็ นการท่ อ งเที ยวในแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทุ ก
ประเภทในทุกสถานที ประการทีสอง เป็ นการท่องเทียวทีเน้นคุณค่าและความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
แหล่ ง ท่ อ งเที ยว ประการที สาม เป็ นการท่ อ งเที ยวที รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที ยวและ
สิ งแวดล้อม ประการทีสี เป็ นการท่องเทียวทีให้นกั ท่องเทียวได้รับความรู ้และประสบการณ์เกียวข้องกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ประการทีห้า เป็ นการท่องเทียวทีให้ผลตอบแทนแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจท่องเทียว
อย่า งยืน ยาว และประการสุ ด ท้า ย เป็ นการท่ อ งเที ยวที ให้ ผ ลประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนท้อ งถิ น และคื น
ผลประโยชน์กลับสู่ ทรัพยากรท่องเทียวและสิ งแวดล้อมของท้องถิน (วิชาญ ทรายอ่อน,
)
ลักษณะการท่องเทียวแบบยังยืน มี ประการดังนี ประการทีหนึ ง เป็ นการท่องเทียวทีมีความ
ต่ อ เนื อง หมายถึ งความต่ อ เนื องของทรั พ ยากรธรรมชาติ และความต่ อ เนื องวัฒ นธรรมซึ งจัด เป็ น
ทรั พ ยากรหลักในการท่ อ งเที ยว และสามารถมอบประสบการณ์ นันทนาการที ดี ให้แ ก่ นักท่ อ งเที ยว
ประการที สอง เป๋ นการท่องเที ยวที มีคุณภาพ หมายถึงการเน้นคุ ณภาพของสามส่ วนหลัก คือ คุ ณภาพ
ของสิ งแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นัทนาการทีนักท่องเทียวได้รับ และคุณภาพชี วิตของคนใน
ชุ มชน ประการสุ ดท้าย เป็ นการท่ องเทียวทีมี ความสมดุ ล หมายถึงความสมดุ ลระหว่างความต้องการ
อุตสาหกรรมการท่องเที ยว ความต้องการของชุ มชนท้องถินและขีดความสามารถของทรั พยากร (อุษา
วดี พูลพิพฒั น์,
)
การพัฒนาการท่ องเทียวอย่ างยังยืน
การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืนนันมีองค์ประกอบทีสําคัญ ประการ ได้แก่ ประการทีหนึ ง
ความยังยืนทางเศรษฐกิจ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการบริ หารจัดการทีดีหากมีการเจริ ญเติบโต
อย่า งรวดเร็ วจะทําให้การรองรั บ ของนักท่ อ งเที ยวที จะมาเยือนไม่ เพี ยงพอ เช่ น โครงสร้ างพืนฐาน
คุ ณภาพ การบริ การ แรงงาน ซึ งอาจจะทําให้นักท่องเทียวไม่พอใจ และไม่ อยากเดิ นทางมาท่องเที ยว
อาจทําให้เศรษฐกิจตกตําได้ หรื อการเติบโตของการท่องเทียวในปั จจุบนั ทําให้คนหันมาประกอบอาชีพ
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ทางด้านการท่ อ งเที ยวอย่า งแพร่ ห ลาย เช่ น อาชี พ มัคคุ เทศก์ บริ ษัท นําเที ยว ทําให้ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจในภาคอืน ๆ เช่ น ภาคการเกษตร การกสิ กรรม การอุตสาหกรรม ประการทีสอง ความยังยืน
ทางด้านสังคม คือ การหลังไหลของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเข้ามาอย่างรวดเร็ วทําให้ทอ้ งถินเหล่านัน
อาจจะสู ญเสี ยเอกลักษณ์ ของท้องถินได้ หรื อ การใช้จ่ายเงิ นของนักท่ องเที ยว ซึ งมีกาํ ลังสู งกว่าคนใน
ท้องถิน การใช้ชีวิตทีหรู หราหรื ออย่างอิสระเสรี ซึ งทะลักเข้าสู่ ชุมชนหนึ ง ๆ อาจกลายเป็ นแรงจู งใจให้
คนในท้องถินหลงใหลมัวเมาต่อทรัพย์สินเงินทองหรื อความรําคาญทีหาได้ง่าย ๆ ทําให้เกิดปั ญหาสังคม
ตามมา และประการสุ ด ท้าย ความยังยืนทางด้านสิ งแวดล้อม คือ การพัฒนาการท่ องเที ยวที ขาดการ
ควบคุม อาจกลายเป็ นสิ งที ทําลายสิ งแวดล้อ ม ซึ งเป็ นคุณค่าหรื อความเป็ นตัว ต้นกําเนิ ดของกิ จกรรม
ท่องเทียวนัน ๆ เสี ยเอง เช่น จํานวนนักท่องเทียวทีมีมากเกินไป ทําให้เกิดความแออัด ความสกปรก เป็ น
ต้น หรื อการเร่ งรั ดพัฒนาโดยใช้เทคนิ คก่อสร้ างทีไม่เหมาะสม ทําให้เกิดการพังทลายอย่าง ถาวรของ
หน้าดิ น หาดทราย ชายทะเล การสู ญ เสี ยสภาพภูมิทศั น์ หรื อ การก่ อสร้ างอาคารหรื อ สิ งก่ อ สร้ างใน
ตําแหน่งทีผิดพลาด อาจทําให้วงจรทางธรรมชาติเกิดความแปรปรวน (สุ ถี เสริ ฐศรี ,
)
การท่ องเทียวเชิงนิเวศอย่ างยังยืน
การท่ องเทียวเชิ งนิ เวศนันคือรู ปแบบหนึ งของการท่องเทียวในปั จจุ บันที ให้ความสําคัญ เพือ
การมุ่งไปสู่ การพัฒนาทียังยืนของประเทศ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ งแวดล้อมทียังยืน
โดยให้ค วามสําคัญ แก่ ก ารให้การศึ กษา หรื อ การเรี ยนรู ้ หรื อ มุ่ งเน้น ให้เกิ ดการอนุ รักษ์ มากกว่า การ
จัดการลดหรื อปราศจากผลกระทบและนักท่องเทียวพึงพอใจเท่านัน แต่ การท่องเทียวเชิงนิ เวศจะต้อง
เป็ นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ งแวดล้อม และ
การให้ความรู ้แก่นกั ท่องเทียว การท่องเทียวเชิงนิ เวศเป็ นรู ปแบบการท่องเทียวแบบยังยืนทีคาดว่าจะมี
ส่ วนร่ ว มทังด้านสิ งแวดล้อ มการอนุ รักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนันจึ งได้รับการยอมรั บว่าเป็ น
แนวทางที ยังยืนในการพัฒนาพืนที ที มีความอุ ด มสมบู รณ์ ของแหล่ งท่ อ งเที ยว (นุ ชนาฎ เลียงอํา นวย,
2562)
การพัฒนายุทธศาสตร์ การท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศแบบมี ส่ วนร่ วมอย่างยังยืนของชุ มชน ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เชิ งรุ กต้องเสริ มสร้ างองค์กรโดยการสร้ างประโยชน์ ให้กับชุ มชนซึ งมีกิจ กรรมด้านการ
ท่ อ งเที ยว ทางธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมให้ ชุ ม ชนได้มีส่ ว นร่ ว มภายใต้การบริ ห ารจัด การที มี ความ
เหมาะสม โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่ วมกันวางแผนงานจัดสรรงบประมาณ เพือกระจายรายได้
และผลประโยชน์ ให้แก่ ชุมชน ยุทธศาสตร์ เชิ งแก้ไขต้องมี แนวทางในการขยายขอบข่ายชุ มชนไปยัง
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กลุ่มต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยเน้นลักษณ์เด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีศูนย์บริ การนักท่องเทียวแบบครบ
วงจร ยุทธศาสตร์ เชิงป้ องกันต้องสร้ างเครื อข่ายเพือบริ การนักท่องเทียวโดยประสานงานกับหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ให้มีการจัดระบบการขนส่ งทีสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ เชิงแก่วิกฤต
ต้องวางแผนการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมภายในชุมชน เช่ น ลดการบุกรุ กทีสาธารณะให้
ประชาชนมีส่วนร่ วม ในการอนุรักษ์ หวงแหน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ของชุมชนต่อไป
ซึ งการท่องเทียวเชิ งนิ เวศเป็ นกระแสใหม่ของอุตสาหกรรมท่ องเทียวของโลก โดยทุ กประเทศต่างมุ่ ง
พัฒ นาการท่ อ งเที ยวของตน เพื อเป้ า หมายของการพัฒ นาแบบยังยืน การท่ อ งเที ยวในอดี ต มุ่ ง แต่
ประโยชน์ ทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นหลัก ดังนันความสําเร็ จ จึ งถูกตี ค่าเป็ นนักท่ อ งเที ยวในแต่ ละปี และ
รายได้ในรู ป เงิ นตรา ทําให้ ม องข้า มความเสี ย หายด้า นอื น ๆ ที เกิ ด ขึ นตามมาอี กมากมาย เมื อความ
เสี ยหายเหล่านันส่ งผลกระทบถึงผลประโยชน์ทีเคยได้รับ คือ จํานวนนักท่องเทียวลดรายได้ลดแหล่ ง
ท่องเทียวเสื อมโทรมอย่างรวดเร็ ว การท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ หรื อ Ecotourism จึ งได้รับความสนใจและมี
ความสําคัญขึ นมาด้วย ดู เหมือนจะเป็ นทางออกหรื อ ทางรอดเพียงทางเดี ยวที ทําให้การท่ องเที ยวเกิด
ความยังยืนได้ (อังคณา ฤทธิกุล, 2557)
การท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศอย่างยังยืน หมายถึ ง การจัด การพื นที ธรรมชาติ เพื อให้ คงความเป็ น
ธรรมชาติ ของบริ เวณนัน ๆ และยังหมายถึ งการจัดการท่องเที ยวเชิงนิ เวศให้คงรายได้ทางการเงิ นและ
การจ้า งงานในชุ ม ชน ในทางตรงข้า มการท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศอย่า งยังยื น หมายถึ ง การผดุ ง ไว้ซึ ง
องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมของประชากร ทังทีเกียวข้องโดยตรงหรื อโดนอ้อมกับธุ รกิจท่องเทียว
เชิ งนิ เวศ (การท่ องเทียวแห่ งประเทศไทย,
) โดยสถานะทัว ๆ ไปของประเทศโลกทีสามซึ งส่ วน
ใหญ่ยงั มีปัญหาในเรื องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่าง
รัฐกับประชาชนและปั จเจกชนประชาชนซึ งยังมีวิถีชีวิตทีเกียวเนื องกับธรรมชาติและต้องใช้ทรั พยากร
อยู่ม าก ที มาของ Eco-tourism เกิ ด จากความต้อ งการสร้ า งความสมดุ ล ยระหว่ า งการพัฒ นากับ การ
อนุ รักษ์และการสร้ างเสริ มระบบประชาธิ ปไตยทีมาจากรากหญ้าให้มากทีสุ ด ประกอบกับกระแสการ
พัฒนาอย่างยังยืนในการประชุ ม “Earth Summit” ทีกรุ งริ โอเดอจาเนโร ประเทศบราซิ ล มี ส่วนพักดัน
และเกิดความร่ วมมือระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนทีเกียวเนื องในการจัดตังระบบและกระบวนการ
ประสานการพัฒนาอย่างยังยืน ตังแต่ในระดับการตัดสิ นใจและการระบุแนวทางปฏิบตั ิทีจําเป็ น รวมทัง
ใน Agenda ส่ ว นที เกี ยวกับ Travel and Tourism Industry ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด กระแสที สํ า คัญ ต่ อ การ
พั ฒ นาการท่ อ งเที ยว ด้ า น คื อ ด้ า นที หนึ ง กระแสความต้ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ งแวดล้ อ มและ
ทรั พยากรธรรมชาติ ทีมี ขอบข่ายกว้างขวางไปทัวโลก ทังในแง่ การอนุ รักษ์ในระดับท้องถินจนถึงการ
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อนุ รักษ์ป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์ ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิงการอนุ รักษ์ระบบนิ เวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้านทีสอง กระแสความต้องการของตลาดการท่องเที ยวด้านการศึกษา เรี ยนรู ้
หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้า นสิ งแวดล้อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ เป็ นความต้อ งการที มี ม ากขึ นในหมู่
นักท่ อ งเที ยวและในทุกส่ วนของสั งคมเพื อให้ผูเ้ กี ยวข้อ งมีความรู ้ แ ละความตระหนักในการอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อมกระแสนี จึ งก่อให้เกิดความต้องการด้านการขยายและปรั บทิศทางของตลาดธุ รกิจท่องเทียว
มากขึน และด้านสุ ดท้าย กระแสความต้องการพัฒนาคนโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนทีมาจากราก
หญ้า (ประชาชนพืนฐาน) อันเป็ นหลักประกันทีจะให้การพัฒนามีทิศทางทีถูกต้องมีการกระจายรายได้
ทีเหมาะสมเป็ นไปตามความต้องการของผูอ้ ยูใ่ นพืนทีมากขึน (การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย,
)
บทสรุ ป
การท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศอย่างยังยืนนันต้องให้ความสําคัญกับธรรมชาติ สิงแวดล้อม ต้องรั กษา
ทรั พยากรธรรมชาติ ไว้คงเดิ มหรื อส่ งผลกระทบน้อยทีสุ ดเพื อให้ เกิ ด การท่ องเทียวที ยังยืน ทังในเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม การท่องเทียวเชิงนิเวศนันจะมุ่งเน้นในด้านการท่องเทียวควบคู่กบั การ
ดูแลรักษาและคงไว้ซึงคุณภาพของทรั พยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเทียว มีการเพิมพูนประสบการณ์
ที มี คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที ยว พัฒ นาจิ ต สํ า นึ ก ของนั ก ท่ อ งเที ยวให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความจํา เป็ นและ
ความสําคัญที จะถนอมสภาพแวดล้อมรอบตัว ไว้ และสร้ างความเข้าใจให้แก่ นักท่ อ งเที ยวในการทํา
คุณประโยชน์ให้แก่สิงแวดล้อม และการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของชุมชนทีแหล่งท่องเทียวตังอยู่ ซึ งการ
พัฒ นาการท่ องเที ยวอย่างยังยืน นันมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที หนึ ง ความยังยืนทาง
เศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจนันต้องมีการบริ หารจัดการทีดี โดยต้องมีโครงสร้างพืนฐานอย่างมี
คุ ณ ภาพ ถ้ า หากทํา ให้ นั ก ท่ อ งเที ยวเกิ ด ความไม่ พ อใจอาจส่ งผลกระทบให้ เศรษฐกิ จ ตกตําได้
องค์ประกอบทีสอง ความยังยืนทางสังคม หากมีการหลังไหลของนักท่องเทียวชาวต่างชาติเข้ามาอย่าง
รวดเร็ ว อาจทําให้ทอ้ งถินเหล่ านันสู ญเสี ยเอกลักษณ์ ของท้อ งถินได้ ซึ งจะส่ ง ผลให้เกิ ดปั ญหาสังคม
ตามมา องค์ประกอบสุ ดท้าย ความยังยืนทางด้านสิ งแวดล้อม คือ การพัฒนาการท่ อ งเที ยวทีขาดการ
ควบคุมอาจกลายเป็ นสิ งทีทําลายสิ งแวดล้อมเองได้ ทังนี การท่องเทียวเชิงนิ เวศอย่างยังยืนต้องมีการดูแล
รักษา แก้ไขปั ญหา และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีการพัฒนาสิ งแวดล้อมทียังยืน โดยให้ความสําคัญแก่
การให้การศึ กษา หรื อการเรี ยนรู ้ หรื อมุ่งเน้นให้เกิ ดการอนุ รักษ์ มากกว่าการจัดการลดหรื อปราศจาก
ผลกระทบ
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บทคัดย่ อ
บทความวิ ช าการนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อนํา เสนอเกี ยวกับ การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒ นธรรม เนื องจากในปั จ จุ บัน การท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมได้รั บ ความนิ ย มและความสนใจ
อย่า งแพร่ หลายทังในเรื อง ประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม เทศกาลรวมถึ ง มรดกทาง
วัฒ นธรรมพื นบ้า น จึ ง เกิ ด แนวคิ ด การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมเพื อพัฒ นาแหล่ ง
ท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมให้ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที ยว โดยในการ
พัฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมจะต้อ งอาศัย ความร่ วมมื อ ของทุ ก ๆฝ่ ายทังภาครั ฐ ที เข้า มา
มี บ ทบาทในการดํา เนิ น การจัด ทํา การวางแผน การจั ด การฝึ กอบรมให้ ป ระชาชนมี ค วามรู ้ ใ น
เรื องของการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยวในพื นที ภาคเอกชนและประชาชนในพื นที โดยการให้
ประชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการตัด สิ น ใจร่ วมและรั บ รู ้ ก ารดํา เนิ น งานของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ซึ งการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยงเชิ ง วัฒ นธรรมจะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในพื นที มี
รายได้จ ากการท่ อ งเที ยวเพิ มมากขึ น และอัต ราการเจริ ญเติ บ โตในธุ ร กิ จ ท่ อ งเที ยวเพิ มขึ น
อย่า งต่ อ เนื อง
คําสําคัญ: การพัฒนาการท่องเทียว, การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม

256

Abstract
This academic article aims to present the development of cultural tourism. As at present,
cultural tourism has gained popularity and widespread interest in both History, art, culture, festivals,
including local cultural heritage. Therefore, the concept of cultural tourism development was created
to develop cultural tourism sites to meet the needs of tourists. The development of cultural tourism
requires the cooperation of all parties, both the government sector, who play a role in planning and
planning. Management of training to educate people on the development of tourist attractions in the
area. Private sector and local people by engaging people in joint decision-making and recognizing
public and private operations. The development of cultural tourism sites will result in the people in
the area to have more income from tourism. And the rate of growth in tourism business continues to
increase.
Keywords: tourism development, cultural tourism
บทนํา
การท่องเทียวถือเป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญยิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมองค์การการ
ท่องเทียวโลกได้พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 น่ าจะมีนักท่ องเทียวระหว่างประเทศเป็ นจํานวนถึ ง1,600
ล้านคนจากการประมาณการอัตราการเติบโตของการท่องเทียวในประเทศกําลังพัฒนา คาดว่ามี อตั รา
เพิมขึนประมาณร้ อยละ 4 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศอุตสาหกรรมมีอตั ราเพิมขึนประมาณร้อยละ
2.5ต่อปี นักท่องเทียวทีมีการเดินทางท่องเทียวในต่างประเทศมากทีสุ ด ได้แก่ นักท่องเทียวจากเยอรมนี
ญี ปุ่ น สหรั ฐ อเมริ กา ฝรั งเศส ส่ วนประเทศใหม่ ๆทีจะมีจาํ นวนนักท่ อ งเที ยวเดิ นทางท่ อ งเที ยวไปยัง
ต่างประเทศในระดับสู งได้แก่ประเทศจีนและรั สเซี ย และในปี พ.ศ. 2563 นี เองคาดว่าประเทศจีนจะมี
ความสามารถในการรองรับนักท่องเทียวได้มากทีสุ ดเป็ นอันดับหนึ งแทนประเทศฝรั งเศสอีกด้วย ทังนี
นั ก ท่ อ งเที ยวมี พ ฤติ ก รรมการท่ อ งเที ยวระยะไกลในสั ด ส่ วนเพิ มขึ นคื อ ประมาณร้ อ ยละ 24 ซึ ง
นัก ท่ อ งเที ยวจะให้ ค วามสํา คัญ และสนใจแหล่ ง ท่ อ งเที ยวเชิ ง นิ เวศ วัฒ นธรรม ชุ ม ชน รวมทังการ
ท่องเทียวเพือสุ ขภาพเพิมมากขึนการดําเนิ นกิ จกรรมการท่องเที ยวจึ งต้องเน้นให้ความสําคัญ กับกลุ่ ม
นักท่องเทียวทีให้ความสนใจในกิจกรรมการท่องเทียวเฉพาะด้านมากขึน (เทิดชาย ช่วยบํารุ ง, 2552)

257

สังคมในปั จจุ บนั มีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาลรวมถึงมรดก
ทางวัฒ นธรรมพื นบ้ า นมากขึ นทั งนี การตื นตัว ต่ อ วัฒ นธรรมประกอบกับ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของในแต่ละพืนทีเป็ นจุดกําเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมดังจะเห็นว่าการ
ท่องเทียงเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเทียวในยุโรปอีกทังประเทศอืนๆ
ได้พ ยายามทีจะพัฒนาการท่ องเที ยวเชิ งวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง นอกจากการท่ องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมจะสามารถนํารายได้เข้าสู่ ประเทศและนําไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิ จ ทังระดับ ประเทศและ
ระดับภูมิภาคแล้วการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมยังเป็ นเครื องมือสําคัญในการสื บทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่
ต่ อไปสําหรั บประเทศไทยแล้ว การท่ องเที ยวเป็ นอุ ต สาหกรรมบริ การที สร้ างรายได้และการจ้างงาน
ให้กบั ประเทศไทยเป็ นอย่างมากอย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเทียวทีสู งขึนกระแสการ
พัฒนาการท่ องเทียวเชิ งวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิมสู งขึนเนื องจากแหล่งท่ องเทียว และมรดก
ทางวัฒ นธรรมของประเทศไทยมี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว และได้มี ก ารถ่ า ยทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมสื บเนื องมาเป็ นเวลานาน (กาญจนา แสงลิมสุ วรรณ และ ศรันยา แสงลิมสุ วรรณ, 2555)
ปั จ จุ บ ัน การท่ อ งเที ยวส่ ว นใหญ่ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยวให้ มี คุ ณ ภาพและยังยืน
นอกจากนี ยัง มี การส่ งเสริ มแหล่ งท่ องเที ยวทางประวัติ ศาสตร์ เพือเป็ นการแสดงถึ งความภู มิ ใจของ
ประเทศทังยังเป็ นการสร้ างรายได้ให้กบั ชุมชน ท้อ งถิ น และเพือเป็ นการส่ งเสริ มสร้ างจิ ตสํานึ กการ
อนุรักษ์การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมให้ทรงคุณค่าและสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้ยงยื
ั นที
ตอบสนองความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที ยวและผู ้เ ป็ นเจ้ า ของถิ นภายใต้ ขี ด ความสามารถของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที จะรองรั บได้ และตระหนักถึงการมี ส่ วนร่ ว มในชุ มชนที มีต่อ ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒนธรรม ต่อกระบวนการท่องเทียว อีกทังประชาชนทุกส่ วนต้องได้รับผลประทีเกิดจากการ
ท่องเทียวอย่างเสมอภาคกัน (ประพัทธ์ชยั ไชยนอก, 2553)
จากที กล่ า วมานั นบทความวิ ช าการนี ผู ้เขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมเป็ นการพัฒนาแหล่งท่องเทียว ให้เกิดคุณค่าและสร้างจิ ตสํานึ กในการอนุ รักษ์การท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืน โดยมีเนือหาดังนี
การพัฒนาการท่ องเทียว
เป็ นการสร้ า งความเจริ ญ คุ ณ ค่ า เพื อให้ เกิ ด การเปลี ยนแปลงที ดี ขึ น โดยมี นั ก วิ ช าการให้
ความหมายหลายแง่มุมแตกต่างกันออกไป
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ความหมายการพัฒนาการท่ องเทียว
การพัฒนาหมายถึงการเปลียนแปลงไปตามทิศทางต่างๆ โดยประการแรกคือการเปลียนแปลง
ตามแผนหรื อการเปลียนแปลงที มีกาํ หนด ทิศทาง นันคือการพัฒนามิได้เป็ นเรื องตามธรรมชาติ หาก
เป็ นความพยายามของมนุ ษ ย์ พยายามที จะก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี ยนแปลงขึ น โดยกํา หนดทิ ศ ทางหรื อ
รายละเอียด เอาไว้ล่วงหน้าว่าจะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ช้าหรื อเร็ วอย่างไร ใครจะเป็ นผูพ้ ฒั นาหรื อ
ถู กพัฒนา เป็ นต้น ประการทีสอง เป้ าหมายสุ ดยอดของการพัฒนาอยู่ทีคน คนเป็ นทังผูถ้ ู กพัฒนาและ
ผูร้ ับผลของการพัฒนา และมองคนเป็ นกลุ่ ม หรื ออยู่ในกลุ่ม ดังนัน การพัฒนาคนจึ งรวมถึงการพัฒนา
ทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประการที สาม เป้ าหมายของการพัฒนาคน กลุ่มคน
หรื อสังคม คือ ความกินดีอยูด่ ีดา้ นต่างๆหรื อสภาพสังคมทีดี ซึ งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง
(สั ญญา สัญญาวิว ฒ
ั น์,
) และการพัฒนา ยังหมายถึ ง การเปลี ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่าน
ลําดับขันตอนต่างๆ ไปสู่ ระดับทีสามารถขยายตัวขึน เติบโตขึน การทําให้เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน
และเป็ นที พึ ง พอใจกับ การเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึ น ซึ งเป็ นการเปรี ยบเที ยบทางด้า นคุ ณ ภาพระหว่า ง
สภาพการณ์ของสิ งใดสิ งหนึ งในช่ วงเวลาทีต่างกัน กล่าวคือถ้าในปั จจุ บนั สภาพการณ์ของสิ งนันดีกว่า
สมบู รณ์ ก ว่ า ก็ แ สดงว่ า เป็ นการพัฒ นา ฉะนัน การพัฒ นาการท่ อ งเที ยวคื อ การทําให้ก ารท่ อ งเที ยว
เปลี ยนแปลงไปในทางที ดี ขึน และเป็ นที พึ งพอใจกับการเปลี ยนแปลงสถานที ทีทําการพัฒ นา ทังนี
จําเป็ นต้องสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุ มชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาการท่องเทียวอย่างเป็ นธรรม และ ยังหมายถึง การดําเนินงานพัฒนาสภาพชุมชนด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นสิ งอํานวยความสะดวกหรื อโครงสร้ างพืนฐาน โดยมี การวางแผนการจัด การจากภาครั ฐ ทังนี
เพือให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเทียวอันจะทําให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเทียว ซึ งจะ
ควบคู่ไปกับการรั กษาทรั พ ยากรให้คงความดึ งดู ด ใจ ทังนี จําเป็ นต้องสอดคล้องกับสภาพและความ
ต้อ งการของชุ ม ชน และเกิ ด การกระจายผลประโยชน์ จ ากการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวอย่า งเป็ นธรรม
(อมราวดี คําบุญ, 2556)
การพัฒนาการท่ อ งเที ยวคื อการ พัฒ นาสถานที หรื อ เปลี ยนแปลงไปในทางที ดี ขึน ดึ งดู ดใจ
นักท่องเทียวและทําให้นกั ท่องเทียวพึงพอใจในการเดินทางมายังสถานทีท่องเทียว
ปัจจัยทีเกียวข้ องกับการพัฒนาการท่ องเทียว
การพัฒ นาการท่ อ งเที ยว นั กท่ องเที ยว และผูเ้ ป็ นเจ้า ของแหล่ งท่ อ งเที ยว การจะพัฒนาสิ ง
เหล่านี ในเวลาเดี ยวกันนันจะต้องเน้นการจัดการทรั พยากร เพือให้เกิดการใช้ทรั พยากรการท่องเที ยว
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการบํารุ งรั กษาศิลปวัฒนธรรมที เป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชน และส่ งเสริ มให้เกิด
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การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจอย่างต่ อเนื อง ทังนี เพือประโยชน์สําหรั บปั จจุ บนั และอนาคต โดยการ
พัฒ นาการท่ อ งเที ยวมี 3 ปั จ จัย หลัก ดัง นี ประการที หนึ งปั จ จัยทางสิ งแวดล้อ ม เป็ นส่ ว นหนึ งที มี
ผลกระทบต่อการท่องเทียวโดยตรงควรมีการพัฒนาเพือยกระดับมาตรฐานคุณภาพและบริ การด้านการ
ท่องเทียว และรองรับความต้องการของนักท่องเทียว ประการทีสองปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การ
รักษารากฐานวัฒนธรรม ให้คงอยูโ่ ดยการอนุ รักษ์ บํารุ งรักษา เพือจะสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบหรื อต้นทุน
ของการท่ อ งเที ยว เช่ น โบราณสถาน งานประเพณี เป็ นต้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ที จะดึ ง ดู ด
นักท่องเทียว ทังชาวไทย และชาวต่างชาติ และประการทีสามปั จจัยทางเศรษฐกิจ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที
ส่ ง ผลกระทบกับการท่ อ งเที ยวกล่ า วคื อ หากเศรษฐกิ จ มี การเจริ ญ เติ บ โตอย่างต่ อ เนื อง จะส่ ง ผลให้
ประชาชนมีรายได้มากขึนความสามารถในการใช้จ่ายด้านการท่องเทียวเพิมมากขึน ส่ งผลต่ออัตราการ
เจริ ญเติบโตในธุรกิจท่องเทียวอย่างต่อเนื อง (อมราวดี คําบุญ, 2556)
ในการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวจะต้อ งมี ก ารพัฒ นาปั จ จัย 6 ประการ ซึ งประกอบด้ว ย แหล่ ง
ท่ อ งเที ยว การเข้าถึ งแหล่ ง ท่ อ งเทียว สิ งอํา นวยความสะดวก โปรแกรมการท่ องเที ยว กิ จ กรรมการ
ท่ อ งเที ยวและบริ ก ารเสริ ม ซึ งมี รายละเอี ยดดัง นี ปั จ จัย ที หนึ ง ปั จ จัยทางด้า นแหล่ ง ท่ อ งเที ยว เป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาการท่ องเที ยว เพราะแหล่ งท่ องเที ยวต้องมี สิงดึงดู ดความสนใจของ
นักท่องเทียวอย่างใดอย่างหนึ งในให้นกั ท่องเทียวเดินทางไปเยียมชม สิ งดึงดูดใจด้านการท่องเทียวแบ่ง
ได้ 4 ประเภทได้แก่ แหล่งท่องเทียวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ และการให้
ความบันเทิง ปั จจัยทีสอง ปั จจัยทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญอย่างหนึ ง
ของการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวที ต้อ งมี เส้ น ทางหรื อ เครื อ ข่ า ยคมนาคมขนส่ ง ที สามารถเข้า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเทียวนัน ตลอดจนสามารถติ ดต่อเชื อมโยงกันระหว่างแหล่ งท่องเทียวหนึ งกับอีกแหล่งท่องเทียว
หนึ งทีอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง อี กทังต้องมีทีจอดรถหรื อสถานี รถไฟหรื อท่าเรื อหรื อท่าอากาศยานเพือให้
ธุ รกิจการขนส่ งสามารถนํานักท่องเทียวเข้าไปท่องเทียวยังแหล่งท่องเทียวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ปั จจัยทีสาม ปั จจัยทางด้าน สิ งอํานวยความสะดวก เป็ นองค์ประกอบที สําคัญทีต้องมี สิงอํานวยความ
สะดวกบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที ยวที เข้า มายัง แหล่ ง ท่ อ งเที ยวนั นให้ ไ ด้รั บ ความสะดวกสบายและความ
ประทับใจ เกิดความรู ้สึกปลอดภัย ทําให้นกั ท่องเทียวอยากจะอยูท่ ่องเทียวในระยะเวลาทีนานขึน เช่น ที
พัก ร้านอาหาร ภัตตาคาร โทรศัพท์ แผนที ร้านขายของ เป็ นต้น ปั จจัยทีสี ปั จจัยทางด้านโปรแกรมการ
ท่ อ งเที ยว เป็ นการจัด โปรแกรมการท่ อ งเที ยวสํ า เร็ จ รู ป ไว้สํ า หรั บ นัก ท่ อ งเที ยว เพื ออํา นวยความ
สะดวกสบาย ซึ งอาจเป็ นการเตรี ยมการโดยเจ้าของโรงแรมรี ส อร์ ท หรื อโดยหน่ วยงานภาครั ฐที อาจ
จัดเป็ นโปรโมชันส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ยวให้มีค วามน่ าสนใจต่ อ การท่ อ งเที ยวก็ได้ ปั จ จัยที ห้า ปั จ จัย
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ทางด้า น กิ จ กรรมการท่ อ งเที ยว คื อ กิ จ กรรมที นัก ท่ อ งเที ยวสามารถกระทําได้ในระหว่ างเดิ น ทาง
ท่องเทียว โดยมีอยูห่ ลายรู ปแบบ นักท่องเทียวสามารถเลือกทําได้ตามความถนัดและความสนใจ ไม่ว่า
จะเป็ นกิจกรรมบนบก กิจกรรมทางนํา กิจกรรมทางอากาศ หรื อแม้แต่การดําดิงลงสู่ ใต้ทอ้ งทะเล ปั จจัย
ทีหก ปั จจัยทางด้าน บริ การเสริ ม เป็ นบริ การที นอกเหนื อจากบริ การขันพืนฐานสําหรับนักท่องเที ยว
เช่น ธนาคาร ไปรษณี ย ์ โรงพยาบาล ร้านอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยปกติการบริ การนี ทางภาครัฐจะเป็ นผู ้
จัดหาและพัฒนา เพือบริ การแก่ประชาชนของตนเอง ซึ งถือได้ว่าเป็ นผลพลอยได้ในการให้บริ การแก่
นักท่องเทียว (กิตติศกั ดิ กลินหมืนไวย, 2561)
การจะพัฒ นาการท่ อ งเที ยวให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้นั นจะต้อ งอาศัย ปั จ จัย หลายประการทัง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อม และต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบของสถานทีท่ องเทียวทังเรื อง
แหล่งท่องเทียว การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว สิ งอํานวยความสะดวก โปรแกรมการท่องเทียว กิจกรรมการ
ท่องเทียวและบริ การเสริ ม โดยปัจจัยทังหมดเป็ นปัจจัยทีจะช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาการท่องเทียว
การท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
เป็ นการท่ อ งเที ยวเชิ งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถานต่ างๆ โดยมี นัก วิช าการให้
ความหมายหลายแง่มุมแตกต่างกันออกไป
ความหมายของการท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
การท่ องเที ยวซึ งให้ความสําคัญกับ วัฒนธรรมของแหล่งท่อ งเทียว และสถานทีเป็ นจุ ด หมาย
ปลายทางของการเดิ นทางท่องเทียวนักท่องเทียวจะสนใจวิถีชีวิต มรดกวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม
และกิ จกรรมนันทนาการของชุ มชนท้อ งถิ น นักท่ อ งเที ยวจะเยียมชมและศึ กษาแหล่ งประวัติศาสตร์
ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสิ นค้าหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์
ตลอดจนแหล่ ง มรดกต่ า ง ๆ (พยอม ธรรมบุ ต ร, 2549) นอกจากนี ยัง เป็ นการเดิ น ทางไปยัง แหล่ ง
ท่องเที ยวที เป็ นโบราณสถาน ศาสนสถาน รวมถึงการเดินทางเพือชื นชมวิถีชีวิต เทศกาล งานประเพณี
และศิ ลปวัฒนธรรมของชุ มชนในท้องถิ นต่ างๆ ทังนี ต้องคํานึ งถึ งผลกระทบที จะเกิดขึนต่อ บุคคลใน
ชุ มชนนันๆโดยให้เกิดน้อยทีสุ ดหรื อไม่ให้เกิดเลยหากเป็ นไปได้ ทางด้านเจ้าบ้านหรื อชุมชนท้องถินก็
สมควรทีจะรั กษาวัฒนธรรมพืนบ้านดังเดิมไว้ ไม่ให้เกิดการเปลียนแปลงหรื อดัดแปลงเพือให้เข้ากับยุค
สมัยและเพือไม่ให้เกิดความยืดเยือก็สามารถทําได้แต่ตอ้ งไม่ให้เสี ยรู ปแบบดังเดิมหรื อความหมายทีเป็ น
หัวใจสําคัญของวัฒนธรรมนันๆ ซึ งหากไม่ รักษาไว้จะก่อให้เกิดการสู ญเสี ยคุ ณค่าทางวัฒนธรรมใน
ทีสุ ด (วิภาวรรณ มะโนมัน, 2554)
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การท่ อ งเที ยวจึ ง เป็ นการเดิ น ทางไปยัง แหล่ ง ท่ อ งเที ยวเพื อเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ทางวัฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เทศกาล งานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิน ศิลปะ มหกรรม
และงานแสดงสิ นค้าหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ ต่างๆ
ประเภทของการท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทการท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ประการทีหนึ งคือประเภท
มรดกทางวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มการท่องเทียวเชิ งสร้ างสรรค์อนั เกียวเนื องกับประวัติศาสตร์ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีวฒั นธรรมประเพณี ความเชือสภาพสังคมแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยคือกลุ่มแสดงออก
ทางวัฒนธรรมแบบดังเดิม เช่น ศิลปะงานฝี มือเทศกาลงานประเพณี ต่าง ๆ กลุ่มทีตังทางวัฒนธรรมเช่น
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์เป็ นต้น ประการทีสองคือ ประเภทศิลปะ เป็ นกลุ่มการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
บนพืนฐานของศิลปวัฒนธรรมแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ มย่อยคือ งานศิ ลปะ เช่ น การวาดภาพ รู ปปั น และวัตถุ
โบราณ ศิลปะการแสดงเช่ น การแสดงดนตรี พืนบ้านการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงละครภาพยนตร์ เป็ น
ต้น ประการที สามคื อ ประเภทวิถีชีวิต เป็ นกลุ่มท่ องเที ยวเชิงสร้ างสรรค์ทีเกียวเนื องกับวิ ถีชีวิ ต การ
ดํารงชี วิตหรื อวิถีการทํามาหากินของตนในชุ มชนท้องถินหรื อชาวพืนเมืองแบ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อยคือ วิถี
ชีวิตของสังคมเมือง เช่น ย่านการค้าโบราณ ย่านสําเพ็ง ย่านเยาวราช ย่านบางลําพู ย่านเมืองเก่าน่ าน ย่าน
เมื องเก่าแปดริ ว ย่านถนนนางงามสงขลา วิถีชีวิตสังคมชนบท เช่ น หมู่บ้านช้างตากลาง อําเภอท่าตู ม
จังหวัดสุ รินทร์ ตลาดนําดําเนิ นสะดวก การเลียงนกเขา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การทํานา การทอผ้า
การทําเครื องปั นดินเผา ประการทีสี คือ ประเภทสื อ เป็ นกลุ่มท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์ทีเกียวเนืองกับการ
สื อสารกับกลุ่ มคนกลุ่มใหญ่ หรื อสื อสารกับนักท่ องเทียวทีเป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย แบ่ งเป็ น 2 กลุ่มย่อยคือ
งานสื อสิ งพิมพ์ท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์เช่ น คู่มือท่องเทียว นิ ตยสารการท่องเทียว หรื อสิ งพิมพ์อืน ๆ ที
มีส่วนสร้างความน่ าสนใจเกียวกับสถานทีท่องเทียวหรื อแหล่งท่องเทียวให้มีความน่ าสนใจและสามารถ
สื อในสิ งทีมี คุณ ค่ าให้เกิ ดความน่ าสนใจ งานโสตทัศน์ สื อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิ ทยุ หรื อ อื น ๆ ที
เกี ยวกับการส่ ง เสริ มความรู ้ ค วามเข้าใจการเป็ นมาของต้น แบบ ความเป็ นของแท้ดังเดิ ม ของแหล่ ง
ท่องเทียวหรื อสถานทีนันๆ ประการที ห้าคือ ประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นกลุ่ม
ท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์ทีเป็ นสิ นค้าและบริ การ เพือตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวทีมีความ
ต้องการแตกต่างกัน แบ่งเป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มการออกแบบ เช่น การออกแบบห้องพักในโรงแรม รี
สอร์ ท การออกแบบสิ นค้าของทีระลึก ให้มีอตั ลักษณ์ ความเป็ นท้องถิน หรื อแหล่งท่องเทียวนันๆกลุ่ม
สื อสมัยใหม่ เช่ น ระบบดิ จิ ต อล ซอฟต์แ วร์ เกมส์ ต่ า งๆ กลุ่ ม บริ การทางความคิด การท่ อ งเที ยวเชิ ง
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สร้ างสรรค์ เช่น การบริ การทางสถาปั ตยกรรม โฆษณา นันทนาการ และบริ การแนวคิด เชิงสร้ างสรรค์
อืน ๆ (จุไลย์รัตน์ โคหนองบัว, 2556)
การท่ องเทียวเชิ งวัฒนธรรมออกเป็ นประเภทย่อย ได้ 5 ประเภท ดังนี ประการทีหนึ ง คือการ
ท่อ งเที ยวเชิ งประวัติศาสตร์ หมายถึ งการเดิ นทางท่ องเที ยวไปยังแหล่งท่ องเทียวทางโบราณคดี และ
ประวัติ ศ าสตร์ เพื อชื นชมและเพลิ ด เพลิ น ในสถานที ท่ อ งเที ยว โดยได้ รั บ ความรู ้ ความเข้า ใจต่ อ
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในท้องถิน บนพืนฐานความรับผิดชอบและมีจิตสํานึ กต่อการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยทีชุมชนท้องถินมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเทียว
ประการทีสอง คือการท่องเทียวทางวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง การเดินทางท่องเทียวเพือชมงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ ทีชาวบ้านในท้องถินนัน ๆ จัดขึน และศึกษาความเชือการยอมรับนับถือ
การเคารพพิ ธีก รรมต่ าง ๆ และได้รับ ความรู ้ ความเข้าใจต่ อ สภาพสั ง คม วัฒ นธรรม และประเพณี
ประการที สาม คื อการท่ อ งเที ยวเชิ ง วิ ถีช นบท หมายถึ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที ยวในหมู่ บ ้านชนบทที มี
ลักษณะ วิถีชีวิต และผลงานสร้ างสรรค์ทีมี เอกลักษณ์พิเศษโดดเด่ น เพือให้ได้รับความเพลิ ดเพลิน ได้
ความรู ้ ศึกษาผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพืนบ้าน ประการทีสี คือการท่องเทียวเชิงกีฬา หมายถึ ง
การเดินทางท่องเทียวไปยังสถานทีออกกําลังกาย เล่นกีฬา หรื อแข่งขันกีฬาโดยมีกิจกรรมการท่องเทียว
ในรู ปแบบของการจัดรายการกีฬา ตามเส้นทางทีมีแหล่งท่องเทียวทีน่ าสนใจ เพือให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ได้ส นุ กสนานเพลิด เพลินกับ การออกกําลังกาย หรื อการเล่น กี ฬ า ประการที ห้า คือการท่ องเที ยงเชิ ง
สุ ข ภาพ หมายถึ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที ยวไปเยียมชมแหล่ งท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรม โดยมี กิ จ กรรมที
ส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อฟื นฟูสุขภาพ เช่ น การนวดตัว การนวดฝ่ าท้า การอบสมุ นไพร และการฝึ กสมาธิ
(บุญเลิศ จิตตังวัฒนา และ เพ็ญศิริ ศรี คาํ ภา, 2557)
ประเภทการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมมีหลากหลายประเภท ซึ งแต่ละประเภทจะมีเป้ าหมายและ
ความต้องการที แตกต่างกันออกไป เช่ น ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทศิลปะ ประเภทวิถีชีวิต
ประเภทสื อ ประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
องค์ประกอบของแหล่ งท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทียวทุกประเภทต้องมีองค์ประกอบทีสําคัญอยู่อย่างน้อง สิ งดังนี ประการทีหนึ ง
คือ องค์ประกอบด้านสิ งดึงดู ดใจของแหล่งท่องเทียวเป็ นสิ งดึงดู ดใจทีทําให้นกั ท่องเทียวอยากเดินทาง
ไปสัมผัส ชืนชมและมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมของสถานทีนัน ซึ งแต่ละสถานทีจะมีจุดเด่ นหรื อจุด
ดึงดูดใจแตกต่างกันไป เช่น ทัศนี ยภาพอันสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หรื อ
กิจกรรมพิเศษเพือการท่องเทียว เช่ น การแสดง อาหารพืนเมือง เป็ นต้น แหล่ งท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
263

แตกต่างจากแหล่งท่องเทียวอืนๆ โดยมีวฒั นธรรม วิถีชีวิตของชุมชน เป็ นปั จจัยสําคัญในการดึงอุปสงค์
การท่องเทียวมายังแหล่ งท่ องเทียว ประการทีสองคือ องค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที ยว เป็ น
ปั จจัยสําคัญทีทําให้นักท่ องเที ยวสามารถเดิ นทางเข้าไปท่องเทียวในแหล่ งท่องเที ยวได้ โดยมีเส้นทาง
หรื อเครื อข่ายการคมนาคมทีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเทียวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและเพียงพอต่อ
ความต้อ งการของนักท่ องเทียวและพอเหมาะกับความสามารถในการรองรั บนักท่ องเทียวของแต่ ละ
แหล่งท่องเทียว รวมถึงการจัดหาบริ เวณทีอํานวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะ โดยต้องคํานึ งถึงการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาอืนๆ ตามมา เช่น การทําลายทัศนี ยภาพ ปั ญหามลภาวะทางอากาศ หรื อ ปั ญหา
สภาพการจราจรติดขัด เป็ นต้น ประการที สามคือ องค์ประกอบด้านสิ งอํานวยความสะดวกในแหล่ ง
ท่ อ งเที ยว เพื อการอํานวยความสะดวกและสร้ างความพึ ง พอใจให้กับ นักท่ อ งเที ยว จํา เป็ นที แหล่ ง
ท่องเทียวนันจะต้องมีสิงอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ (บุญเลิศ จิตตังวัฒนา, 2549)
การท่ องเทียวเชิ งวัฒนธรรมเป็ นการท่ องเทียวเพือเรี ยนรู ้ ผูอ้ ืนและย้อนกลับมามองตัวเองอย่าง
เข้าใจในสรรพสิ งของโลกทีไม่ สามารถแยกตัวออกจากกันได้ ต้องพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน ฉะนัน
องค์ประกอบของการท่ องเที ยวเชิ ง วัฒนธรรมทีสําคัญ จึ งควรมี ด้านอิ งตามองค์ประกอบของการ
ท่องเทียวแบบยังยืนดังต่อไปนี คือ ประการทีหนึงคือ องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที ยวทางวัฒนธรรม
เป็ นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมทีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ นซึ งประกอบไปด้วย10ข้อที
สํา คัญ คื อ ข้อ ที หนึ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละร่ อ งรอยทางประวัติ ศ าสตร์ ที ยัง ปรากฏให้ เห็ น ข้อ ที สอง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่าง ๆ ข้อทีสาม งานสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ดงั เดิ มในท้องถินและสิ งปลูก
สร้ าง ผังเมือง รวมทังซากปรั กหักพัง ข้อทีสี ศิ ลปะ หัตถกรรม ประติ มากรรม ภาพวาด รู ปปั น และ
แกะสลัก ข้อทีห้า ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ข้อทีหก ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์
มหรสพต่าง ๆ ข้อทีเจ็ด ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา ข้อทีแปด วิถีชีวิต เสื อผ้าเครื อง
แต่ ง กาย การทํา อาหาร ธรรมเนี ยมการรั บ ประทานอาหาร ข้อ ที เก้า ประเพณี วัฒ นธรรมพื นบ้า น
ขนบธรรมเนี ยม และเทศกาลต่าง ๆ ข้อทีสิ บ ลักษณะงานหรื อเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีมีการนํามาใช้เฉพาะ
ท้อ งถิ น ประการที สองคื อ องค์ป ระกอบด้านกระบวนการศึ ก ษาสิ งแวดล้อ มเป็ นการท่ อ งเที ยวที มี
กระบวนการศึกษาสิ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรี ยนรู ้สภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศในแหล่งท่องเทียว
ทางวัฒนธรรมเพื อปลุ กจิ ต สํานึ ก ที ถูกต้อ งในการอนุ รัก ษ์ส ภาพแวดล้อ มให้แ ก่ ผูท้ ี เกี ยวข้อ งกับการ
ท่ อ งเที ยว ประการที สามคื อ องค์ประกอบด้านธุ รกิ จ ท่ องเที ยว เป็ นการท่ องเที ยวที มีการให้บ ริ การ
ทางการท่ อ งเที ยวโดยผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที ยว เพื ออํานวยความสะดวกแก่ นั กท่ อ งเทียว และได้
ผลตอบแทนในกําไรสู่ ธุรกิจท่องเทียว ซึ งผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเทียวจะต้องมีความรู ้เกียวกับสิ งแวดล้อม
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ศึ ก ษา อี ก ทั งช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท่ อ งเที ยวทางวัฒ นธรรม และสิ งแวดล้ อ ม ประการที สี คื อ
องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเทียว เป็ นการท่องเทียวทีมีการคํานึงถึงการตลาดท่องเทียวคุณภาพ โดย
แสวงหานั กท่ อ งเที ยวคุ ณ ภาพให้ เดิ น ทางเข้ามาท่ อ งเที ยวยัง แหล่ ง ท่ อ งเที ยวทางวัฒ นธรรม เพื อให้
นักท่องเทียวคุณภาพได้รับรู ้และประสบการณ์จากการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างพึงพอใจ อีกทังช่วย
อนุ รักษ์ทรั พยากรท่อ งเทียวทางวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อ ม ประการที ห้าคือ องค์ประกอบด้านการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนท้องถิน เป็ นการท่องเที ยวที มีการคํานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยให้ชุมชน
ท้องถินในแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมนันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหรื อจัดการการท่องเทียวอย่างเต็ม
รู ปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เพือกระจายรายได้สู่ ทอ้ งถิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุ ม ชนท้อ งถิ น ประการที หกคื อ องค์ป ระกอบด้า นการสร้ า งจิ ต สํา นึ ก แก่ ผูเ้ กี ยวข้อ งกับ การ
ท่ อ งเที ยว เป็ นการท่ อ งเที ยวที ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง การปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ที ถู ก ต้อ งทางการท่ อ งเที ยวแก่ ผู ้ที
เกี ยวข้อ งทุ ก ฝ่ าย โดยมี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ละสื อความหมายในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท่ อ งเที ยวทาง
วัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม เพือให้ทุกฝ่ ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเทียวทางวัฒนธรรม
และสิ งแวดล้อม (ธิติรัฐ ธรรมจง, 2553)
องค์ประกอบของแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมมีหลากหลายองค์ประกอบทังองค์ประกอบด้าน
สิงดึงดูดใจ องค์ประกอบด้านการเข้าถึง และองค์ประกอบด้านสิ งอํานวยความสะดวก ซึ งจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ ล ะภู มิ ภ าค พื นที แต่ อ งค์ป ระกอบหลัก ที สํา คัญ ของสถานที ท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรม คื อ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี งานสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ วิถีชีวิต หัตกรรม ขนบธรรมเนียม ศาสนพิธีกรรม
ต่างๆ มหรสพ ภาษาและวรรณกรรม ซึ งองค์ประกอบเหล่านีเป็ นสิ งทีสําคัญขององค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาการท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมคือ การดําเนิ นงานพัฒนาสภาพชุมชนด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นสิ งอํานวยความสะดวกหรื อโครงสร้ างพืนฐาน โดยมี การวางแผนการจัด การจากภาครั ฐ ทังนี
เพือให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเทียวอันจะทําให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเทียว ซึ งจะ
ควบคู่ไปกับการรั กษาทรั พ ยากรให้คงความดึ งดู ด ใจ ทังนี จําเป็ นต้องสอดคล้องกับสภาพและความ
ต้อ งการของชุ ม ชน และเกิ ด การกระจายผลประโยชน์ จ ากการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวอย่า งเป็ นธรรม
(อมราวดี คําบุญ, 2556)
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โดยการพัฒนาการท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรมนันจุ ดเริ มต้นที สําคัญของการพัฒนาการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรม คือ การมีส่วนร่ วมของคนท้องถินในทุกด้านและทุกกระบวนการของการพัฒนา อย่างไร
ก็ตาม หากคนท้องถินขาดข้อมูล ประสบการณ์ และทักษะทีเกียวกับการพัฒนาหรื อการจัดการชุมชนให้
เป็ นแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมอย่างยังยืน จะทําให้คนท้องถินไม่สามารถมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
กําหนดปั ญหา วางแผน ดําเนิ น งานและประเมิ นผลได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ดัง นัน การพัฒนาคน
ท้องถินโดยการอบรมให้ความรู ้และประสบการณ์จึงเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการส่ งเสริ มให้คนท้องถิน
มีส่วนร่ วมในทุกด้านมากยิงขึน ซึ งจะส่ งผลให้คนท้องถินตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ของตน เกิ ดความภาคภูมิใจและใช้มรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางที ยังยืนและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุก
กลุ่มในชุมชนทีเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม จําเป็ นต้องสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางการตลาด
กับหน่ วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้อ งการ ความสนใจ และประโยชน์ ของชุ มชนท้อ งถิ น ความพร้ อมของสภาพแวดล้อ มทาง
ธรรมชาติ และความต้อ งการของนักท่ องเที ยว การตลาดจึ งไม่ ได้ทาํ ขึนเพียงเพื อดึ งดู ด ใจหรื อ บรรลุ
ความต้องการของนักท่องเทียวเท่านัน แต่ตอ้ งคํานึ งถึงปั จจัยทังหมดทีมีต่อการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม
(นุชนารถ รัตนสุ วงศ์ชยั , 2554)
ดังนัน การพัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถินใน
การพัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมโดยจัดการอบรมให้ความแก่ประชาชนและทีสําคัญคือการตลาด
เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่ องเทียวให้ส อดคล้องต่ อความต้องการโดยอาศัยเครื อข่ายความร่ วมมื อทาง
การตลาดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
บทสรุ ป
การพัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมนันสิ งทีสําคัญในการพัฒนาการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
จุ ดเริ มต้นทีสําคัญของการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม คือ การมีส่วนร่ วมของคนท้องถินในทุก
ด้านและทุกกระบวนการของการพัฒนา การอาศัยความร่ วมมือของทุกๆ ฝ่ ายทังในส่ วนของภาครัฐเป็ น
แกนหลักในการเข้ามามีส่วนช่วยในการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม ภาคเอกชนทีได้รับมอบหมายงานจาก
ภาครั ฐ ในการมี ส่ ว นร่ ว มของการท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมและภาคประชาชนที มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม(นุ ชนารถ รั ตนสุ วงศ์ชัย,
)เพราะการที จะนํามรดกทางวัฒนธรรมมาเป็ น
ทรั พยากรการท่ องเที ยวนัน คนท้องถิ นจําเป็ นทีจะต้องมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ น ใจทีจะ
พัฒนาพืนทีของชุ มชนให้กลายเป็ นแหล่ งท่ องเทียวทีสําคัญและมี คุณค่าทางจิตใจ โดยการพัฒนาการ
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ท่องเที ยวมี 3 ปั จจัยหลักดังนี ประการทีหนึ งปั จจัยทางสิ งแวดล้อม เป็ นส่ วนหนึ งทีมีผลกระทบต่อการ
ท่องเที ยวโดยตรงควรมีการพัฒนาเพื อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและบริ การด้านการท่ องเที ยว และ
รองรับความต้องการของนักท่องเทียว ประการทีสองปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การรักษารากฐาน
วัฒ นธรรม ให้คงอยู่โดยการอนุ รักษ์ บํารุ ง รั ก ษา เพื อจะสามารถใช้เป็ นวัต ถุ ดิบหรื อ ต้นทุ นของการ
ท่องเที ยว เช่ น โบราณสถาน งานประเพณี เป็ นต้น ถือได้ว่าเป็ นส่ วนสําคัญทีจะดึ งดู ดนักท่องเที ยว ทัง
ชาวไทย และชาวต่างชาติ และประการทีสามปั จจัยทางเศรษฐกิจ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลกระทบกับ
การท่องเทียว(อมราวดี คําบุญ,
)กล่าวคือหากเศรษฐกิจมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง จะส่ งผลให้
ประชาชนมีรายได้มากขึนความสามารถในการใช้จ่ายด้านการท่องเทียวเพิมมากขึน ส่ งผลต่ออัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตในธุ รกิ จ ท่ อ งเที ยวอย่า งต่ อ เนื อง เพราะฉะนั นหมายความว่ า นอกจากที จะรั ก ษาแหล่ ง
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไว้ได้แล้วนันยังจะช่ วยทําให้ชุมชนมีความพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจและทํา
ให้กลายเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญทางด้านวัฒนธรรมสื บต่อไป
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานและการแก้ไขความเครี ยดของเจ้าหน้าที
ราชทัณฑ์จงั หวัดสระบุรี มีวตั ถุประสงค์( )เพือศึกษาระดับความเครี ยดของเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จงั หวัด
สระบุรี ( ) เพือศึกษาแนวทางการแก้ไขความเครี ยดของเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จงั หวัดสระบุรี ความเครี ยด
เป็ นภาวะของความรู ้ สึ ก หรื อ ภาวะอารมณ์ ที รู ้ สึ ก ไม่ ส บายใจ และต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นซึ ง
สามารถพบได้ในชีวิตประจําวัน ปั จจัยทีก่อให้เกิดความเครี ยดซึ งสามารถพบได้จากปั จจัยที เกิดจากตัว
บุคคลเองและสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคล ระดับของความเครี ยดแบ่งออกเป็ น ระดับ คือ ความเครี ยด
ระดับตํา ความเครี ยดระดับปานกลาง ความเครี ยดระดับสู ง ความเครี ยดส่ งผลกระทบต่อทางร่ างกาย
ทางจิ ตใจ และทางพฤติกรรม ซึ งความเครี ยดมีแนวโน้มว่ามีโอกาสจะเกิดโรคเรื อรั ง เช่น ต่อมหมวกไต
มี ปั ญ หา ปวดเมื อยกล้า มเนื อ เป็ นต้น มี การศึ ก ษาซึ งแสดงให้ เห็ น ว่ า ความเครี ยดที เกิ ด ขึ นจากการ
ปฏิบตั ิงานทําให้เกิดความวิตกกังวลในการทํางาน ซึ งส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานลดลงอัตรา
การลาออกเพิมมากขึน อาชีพเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จงั หวัดสระบุรี เป็ นอาชีพทีต้องมีการเผชิญความเครี ยด
ในการปฏิ บัติ งาน สาเหตุ มาจากสภาพแวดล้อมของการทํางาน ในการที ผูต้ อ้ งขัง แสดงความเครี ยด
ออกมาให้เจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จงั หวัดสระบุรีได้รับรู ้ ถึงความเครี ยด การฆ่าตัวตาย การหลบหนี อ รวมถึง
การก่อจลาจลของผูต้ อ้ งขัง โดยที เจ้าหน้าทีราชทัณฑ์ตอ้ งมีวิธีการจัดการกับปั ญหาดังกล่าว รวมถึงการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของผูต้ ้อ งขังให้กับเข้าไปสู่ สังคมได้อ ย่างปกติ สุข ซึ งมี แ นวทางแก้ไข
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ความเครี ย ดอันจะส่ งผลดี ต่อ ในการปฏิ บัติง านขององค์กร และบุคลากร ให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานมากยิงขึน
คําสําคัญ: ความเครี ยด, เจ้าหน้าทีราชทัณฑ์, สระบุรี
Abstract
Academic article on performance stress of corrections officers, Saraburi Province Objective
1 ) to study the stress levels of correctional officers of Saraburi Province 2 ) to study guidelines for
correcting stress of Saraburi Provincial Corrections Officers. Stress is a state of uncomfortable
feelings or emotions. And faced with problems that can be found in daily life Stress-causing factors
can be found in the individual and the environment around them. There are 3 levels of stress. Low
levels of stress Moderate stress High levels of stress Stress affects the body, mind and behavior.
Which stress tends to have a chance of developing chronic diseases such as adrenal gland problems
Muscle aches, etc. There are studies that show that performance stress leads to anxiety at work.
Which resulted in a decrease in work efficiency and an increase in turnover rate Occupation
Correctional officer, Saraburi Province It is a profession that requires operational coping. Caused by
the environment of work The inmates expressed stress to the Saraburi correctional officers of the
stress, suicides, escapes, and the inmates' rebellion. Where correctional officers have to have a way to
deal with such problems Including promoting and developing the capacity of prisoners to be able to
enter society normally There are solutions to stress that will benefit the performance of the
organization and personnel to be more efficient in their work.
Keywords: stress , correctional officer , Saraburi province
บทนํา
ความเครี ยดเป็ นภาวะของอารมณ์ จิ ตใจ หรื อความรู ้ สึกที ได้เกิ ดขึ นในเมื อบุ คคลต้องเผชิ ญกับ
ปั ญหาต่างๆทังที ได้มีการรั บรู ้ มาแล้วหรื อเหตุการเฉพาะหน้าทีไม่ได้คาดคิดมาก่อน และทําให้รู้สึกถูก
กดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคัน เมือบุคคลรั บรู ้ หรื อประเมินว่าปั ญหา
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เหล่ านันจะเป็ นสิ งที คุ กคามทางจิ ตใจ หรื ออาจจะก่ อให้เกิ ด อันตรายแก่ ร่างกายของบุ คคล จึ งอาจจะ
ส่ ง ผลให้ส ภาวะสมดุ ลของทังทางร่ างกายและทางจิ ตใจเสี ยไป เมื อเกิ ดความเครี ยด บุ คคลจะแสดง
ปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อความเครี ยดและทําให้เกิดการเปลียนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
ร่ างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ รวมทังด้านพฤติกรรม แต่เมือเวลาผ่านไป และความเครี ยดเหล่านันคลาย
ลง (ศรี จนั ทร์ พรจิราศิลป์ , 2554)
กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ งได้ยา้ ยมาจากสังกัดกระทรวงมหาดไทย หลังจากที
ได้มีการปฏิรูประบบราชการของไทย พ.ศ.
(กรมราชทัณฑ์,
) ซึงมีหน้าทีในการควบคุมและ
แก้ไขพฤติกรรม พฤตินิสัยของผูต้ อ้ งขังเมือกับออกไปสู่ สังคมอย่างปกติสุข ซึงในปั จจุบนั นันได้ประสบ
ปั ญหาในหลายด้าน เช่ น ผูต้ ้องขังนันล้น เรื อนจํา การขาดแคลนของกําลัง เจ้าหน้าที ภาพลักษณ์ ของ
เรื อนจํา ทัณฑสถาน รวมถึงกรมราชทัณฑ์ และปั ญหาการยอมรั บในสังคมเมือผูต้ อ้ งขังพ้นโทษ รวมถึง
ในการปรั บ เปลี ยนของบทบาท ภาระกิ จ บริ ห าร งบประมาณ กฎหมาย วัฒ นธรรม และค่ านิ ยมของ
องค์กร ทีข้าราชการของกรมราชทัณฑ์นันจะต้อ งปรั บเปลียนบทบาทสอดคล้องและตอบสนองตาม
นโยบายของรัฐ งานราชทัณฑ์นนเป็
ั นงานทีป้องกันสังคมให้ปลอดภัย จากการทีควบคุมผูต้ อ้ งขังเพือให้
ได้รับการอบรมและแก้ไข ให้กบั เข้าสู่ สังคมได้โดยทีไม่กบั ไปกระทําความผิดอืนใดอีก ซึ งเป็ นงานทีมี
ความซับซ้อนและละเอียดอ่อนทีจะแก้ไขคน จึงจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการควบคุมผูต้ อ้ งขัง (กรม
ราชทัณฑ์, 2550)
บทความนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาระดับความเครี ยดของเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จังหวัดสระบุ รี
และเพือศึกษาแนวทางการแก้ไขความเครี ยดของเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์จงั หวัดสระบุรี โดยมี ขอบเขตของ
เนื อหาบทความประกอบไปด้ว ย ความหมายของความเครี ยด สาเหตุ ข องความเครี ยด ระดับ ของ
ความเครี ย ด ผลกระทบของความเครี ยดที เกิ ด จากการปฏิ บัติ ง าน ของเจ้า หน้า ที ราชทัณ ฑ์ รวมถึ ง
แนวทางแก้ไขความเครี ยด
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ความหมายของความเครียด
ความหมายของความเครี ยด ไว้ว่ามาจากภาษาลาตินว่า “Stricts” ซึ งได้หมายถึงความกดดันทีทํา
ให้บุคคลหนึ งมีความรู ้สึกทีไม่สบายใจ เป็ นสภาวะทางจิตใจทีเกิดจากการทีบุคคลต้องเผชิญกับปั ญหาที
เกิดขึนทังจากตัวเอง หรื อสังคมและสิ งแวดล้อม ทําให้เกิดความรู ้สึกแปรปรวนทังทางด้านร่ างกายและ
จิ ตใจ ซึ งความเครี ยดนันจะเป็ นปฏิ กิริยาทีได้ตอบสนองทังร่ างกายและจิ ตใจ จึ งเกิ ด การปรั บตัวทีได้
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แสดงออกมาในรู ปแบบของความวิตกกังวล ความวุ่นวายใจและความไม่สบายใจ ซึ งทําให้บุคคลเสี ย
สมดุลในระบบร่ างกายของตนเอง และเป็ นแรงผลักดันทีจะทําให้พฤติกรรมของบุคคลนันเปลียนไปได้
(จุฑารัตน์ สถิรปั ญญาและวัลลภา คชภัคดี, 2551 : 93)
ความหมายของความเครี ยด ไว้ว่าคําจํากัดความของความเครี ยด เป็ นภาวะของความรู ้สึกหรื อ
ภาวะอารมณ์ ทีรู ้ สึ ก ไม่ ส บายใจ ความรู ้ สึ กที ไม่ น่ายิน ดี ข องบุ คคล ซึ งเป็ นผลมาจากการที ได้รับรู ้ ใน
ขณะนัน ทีมีความต้องการทีมากจนเกินไปและจําเป็ นทีต้องเผชิ ญหน้ากับความต้องการนัน ความเครี ยด
เป็ นการตอบสนองต่ อ สิ งที เข้า มารบเร้ า หรื อ สิ งที เข้ามากระตุ ้นต่ อ พฤติ ก รรมและเหตุ การณ์ ที เข้าม
คุ กคาม และใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ไขเผชิ ญหน้าและป้ องกันได้ ความเครี ยดหมายถึ ง
ความรู ้ สึ กกดดันหรื อบีบคัน และความต้อ งการ ในการเปลี ยนแปลงของเงื อนไขต่ างๆ ที จะส่ งผลอยู่
บ่ อ ยครั งต่ อ สิ งมี ชีวิ ต รวมถึ ง บุ ค คลที อยู่ในสภาพแวดล้อ ม ซึ งกล่ า วได้ว่ า เป็ นการตอบสนองความ
ต้องการในสิ งใดๆ ทีไม่แน่นอนของร่ างกาย (รสนันท์ แก้วเสน, 2551 : 17)
สรุ ปได้ว่าความเครี ยด หมายถึง สภาวะของร่ างกายและจิตใจทีจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
ต่างๆ โดยถูกสิ งรบเร้าหรื อกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกกดดัน หรื อถูกบีบบังคับจนก่อให้เกิดความกังวลใจ
หรื อวุ่นวายใจ ตลอดจนการทีแสดงออกมาในรู ปแบบของพฤติ กรรม ความรู ้ สึกของบุคคล ที สามารถ
รับรู ้ได้ถึงความกดดันทีเกินขีดความสามารถของตนเอง ต่อสถานการณ์ต่างๆทีต้องเผชิญและประเมินว่า
ตนเองว่าไม่สามารถรับมือทีจะแก้ไขต่อปั ญหาทีเกิดขึนมาได้
สาเหตุของความเครียด
สาเหตุของความมเครี ยดออกเป็ น ลักษณะ ได้แก่
. ความเครี ยดทีเกิดจากสิ งทีดี (Positive thing stress) หรื อทีเรี ยกว่าความสุ ข (Eustress) ซึ งเป็ น
ความเครี ยดที จะทําให้ผูร้ ั บได้เกิดความรู ้ สึกที มีคามสุ ข ความคิดสร้ างสรรค์ และมี ความสามารถทีจะ
แก้ปัญหาได้ดียงขึ
ิ น ซึ งจะมีความรู ้สึกทีเพลิดเพลินอิมเอมได้ดว้ ยความปิ ติยนิ ดี ได้แก่ การแต่งงานหรื อ
ประสบความสําเร็ จในหน้าทีการงาน
. ความเครี ยดที เกิ ดจากสิ งที ไม่ ดี (Negative thing stress) หรื อที เรี ยกว่าความทุ กข์ (Distress)
ซึ งเป็ นความเครี ยดที ทํา ให้ ผู ร้ ั บ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ที ไม่ พึ ง พอใจ โดยทัวไปเมื อบุ คคลจะต้อ งเผชิ ญ กับ
เหตุการณ์บางอย่าง ก็จะสามารถเข้าใจได้ทนั ที ว่าเกิดความทุกข์ ได้แก่ ความเจ็บป่ วย การหย่าล้าง การ
สอบทีผ่านหรื อสอบตก (ปิ ยะฉัตร นาคประสงค์, 2550)
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สาเหตุของความเครี ยด (Cauese of stress) คือต้นเหตุของความเครี ยด ซึ งหมายถึงสิ งทีจะทําให้
เกิดความเครี ยด และเป็ นปั ญหาหรื อสถานการณ์ทีจะก่อให้เกิดความไม่สมดุ ลของระบบในร่ างกายของ
บุคคล ไม่ว่าจะทางศรี ษะ จิตใจ วัฒนธรรม และพัฒนาการ ซึ งอาจจะเป็ นการรบกวนของบุ คคลอย่าง
เดี ยวอาจมิใช่ สิ งที จะก่ อให้เกิ ดความเครี ยดของบุ คคลก็ได้ ซึ งสาเหตุของความเครี ยดมี อยู่ ประการ
ดังนี
. สาเหตุ ที เกิ ด จากตัว ของบุ ค คล ซึ งประกอบไปด้ว ย ความรู ้ สึ ก คุ น้ เคยกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานที การรั บรู ้สิงทีกําลังจะเข้ามาคุกคาม ความสามารถทีบุคคลควบคุมได้ ความสามารถทีทํานายได้
ความเข้าใจถึงเหตุผล แรงจู งใจ รวมถึงลักษณะบุ คลิกภาพ เช่ น คนทีเห็ นคูณค่าหรื อให้ค่ากับตัวเองสู ง
จึงเชือมันว่าตนมีทรัพยาทีเพียงพอต่อการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้
. สาเหตุทีเกิดจากสถานการณ์ หรื อสภาพแวดล้อม ลักษณะของสภาพแวดล้อมทีมักจะทําให้
บุคคลมีความรู ้สึกทีเกิดความเครี ยด เช่น สถานการณ์ทีมีความรุ นแรงหรื อมีความอันตรายมาก รวมถึ ง
การเปลี ยนแปลงทีสําคัญต่ อชีวิต เช่ น การแต่งงาน การย้ายทีพักอาศัย การย้ายโรงเรี ยน เป็ นต้น (อมร
ฤทธิ คชกูล, 2550)
สรุ ปได้ว่า สาเหตุ ของความเครี ยดเกิ ดมาจาก สาเหตุ หลัก คื อ สาเหตุ ทีเกิด จากภายในของ
บุคคลและภายนอกของบุคคล สาเหตุทีเกิดจากภายในของบุคคล ได้แก่ ภาวะทางด้านอารมณ์ของบุคล
คลไม่ว่าจะเป็ นความโกรธ หงุดหงิดง่าย มีความทุกข์ใจอยูบ่ ่อยครัง มีความเศร้าหรื อซึมเศร้ า สิ นหวังใน
การใช้ชีวิต สาเหตุทีเกิดจากภายนอกของบุคคล ได้แก่ อุปสรรคต่างๆในการดําเนินชีวิตหรื อหน้าทีการ
ทํา งาน เช่ น การอยู่ใ นสภาพแวดล้อ มที เลวร้ ายซึ งไม่ ส ามารถหลี ด เลี ยงได้ การอยู่ใ นพื นที แออัด
การจราจรทีไม่คล่องตัว สาเหตุเหล่านี จะก่อให้เกิดความเครี ยดได้ และสภาวะการทํางานทีไม่เป็ นเวลา
รวมถึงในบางอาชีพก็เป็ นสาเหตุของความเครี ยดได้
ระดับของความเครียด
ระดับของความเครี ยดไว้ ระดับ ดังนี
. ความเครี ยดระดับตํา (Mild stress) เป็ นความเครี ยดทีเกิ ดขึนและจะหมดไปในระยะเวลาที
สั นซึ งอาจจะนานเป็ นนาที หรื อ ชั วโมงเท่ า นั น เป็ นสภาวะของจิ ต ใจที ระดับ ปกติ แ ละพบได้ใ น
ชี วิต ประจําวัน ของทุ กคน ที กําลังเผชิ ญ กับ ปั ญ หาซึ งทํา ให้บุ คคลเกิ ดความรู ้ สึ กเครี ยดเพี ยงเล็กน้อ ย
เท่านันสามารถทนได้ โดยไม่มีการเปลี ยนแปลงทางสรี ระ ความคิด รวมถึงพฤติกรรมให้เห็ นได้อย่าง
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ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยในการดําเนิ นชีวิต เช่น การจราจรทีติดขัดในขณะทีไปเรี ยนหรื อทํางาน
การพลาดเวลาทีได้มีการนัดหมายไว้
. ความเครี ยดระดั บ ปานกลาง (Moderate stress) เป็ นความเครี ย ดที มี ร ะดั บ รุ นแรงกว่ า
ความเครี ยดระดั บ ตํา ซึ งอาจมี ค วามเครี ยดอยู่ช่ ว งระยะเวลาหนึ ง โดยเป็ นสภาวะทางจิ ต ใจที มี
ความเครี ยดในระดับปานกลาง ทีร่ างการและจิ ตใจต่อต้านหรื อสู ้กบั ความกลัว โดยมีการเปลียนแปลง
ทางสรี ระ พฤติ กรรม ความคิ ดและการดําเนิ นชี วิต ความเครี ยดในระดับปานกลางอาจเกิ ดเป็ นระยะ
เวลานานหลายชัวโมงหรื อ วัน เป็ นสั ญญาณเตื อนว่ามี ความเครี ยดมากกว่าระดับปกติ ทีจะต้องรี บ
หาทางขจัดสาเหตุ ทีก่อ ให้เกิดความเครี ยด หรื อ การผ่อ นคลายความเครี ยด ถ้า ปล่ อยให้มีความเครี ยด
เพิมขึนจะส่ งผลทําให้เกิดความผิดปติทางร่ างกายและจิตใจ ทําให้ขาดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินชีวิต
. ความเครี ยดระดับสู ง (Severe stress) เป็ นภาวะทางจิตใจทีมีความเครี ยดอย่างรุ นแรง ซึ งอาจ
เกิ ด ขึ นเป็ นระยะเวลานานเป็ นสั ป ดาห์ เดื อ น หรื อปี ความเครี ยดในระดั บ นี จะก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เปลี ยนแปลงของร่ างกายที สามารถเห็ นได้อ ย่างชัด เจน ทําให้เกิ ดโรคต่ างๆได้ และส่ งผลเสี ยต่ อ การ
ดําเนินชีวิต ซึ งต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอืน (จุฑารัตน์ สถิรปั ญญาและวัลลภา คชภัคดี, 2551 :
93-95)
ผลกระทบของความเครี ยดทีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ผลกระทบของความเครี ยดทีเกิดจากการทํางาน มีดงั นี
. ทางร่ างกาย (Physical Health) ผลกระทบของงานที ได้ส่ งผลต่ อ การเปลี ยนแปลงทางด้าน
สรี รวิทยาในระบบของร่ างกาย โดยเฉพาะระบบของหัวใจและหลอดเลือด โดยมุ่งทีจะศึกษาปั จจัยของ
ความเสี ยงต่อการทีจะก่อให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary Heart Disease) ได้แสดง
ให้เห็ นถึ งปั จจัยทีมี ความเสี ยงและมี ความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการทํางาน ได้แก่ ภาวะความดัน
โลหิ ต ที สู ง เกิ น กว่ า ปกติ คลอเรสเตอรอลในเลื อ ดสู ง คลื นหั ว ใจเต้น ผิ ด ปกติ ชี พ จรเต้น ผิ ด จัง หวะ
นอกจากนี คความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดในการทํางานกับสุ ขภาพอนามัย พบว่า ความเครี ยดใน
การทํางานในระดับทีสู งมีความสัมพันธ์กบั การเพิมระดับของกรดยูริค(Uric Acid) ระดับของนําตาลใน
เลือด หรื ออุบตั ิการณ์ของโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
. ทางจิตใจ (Physical Well-being) ผลกระทบของภาวะเครี ยดจากการทํางานต่อภาวะทางจิตใจ
ทีเกิดขึนได้ง่ายและบ่อยครัง ได้แก่ ความไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) ซึ งได้ก่อให้เกิดความ
เบื อหน่ าย ความวิ ต กกัง วล ความหงุ ด หงิ ด ความก้า วร้ า วหรื อ ซึ ม เศร้ า ท้อ แท้ ฆ่ า ตัว ตาย ความคิ ด
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สร้างสรรค์ทีลดน้อยลง รวมถึงประสิ ทธิภาพในการทํางานลดน้อยลง นอกจากนันพบว่า ระความเครี ยด
ในการทํางานทีในระดับค่อนข้างสู ง จะมีความสัมพันธ์กบั การทีจะก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านสุ ขภาพจิต
อาการเจ็บป่ วยทางจิ ต ความเครี ยดของระบบประสาท มีภาวะซึ มเศร้า มี ความวิตกกังวลและมีอาการ
หงุดหงิด
. ทางพฤติกรรม (Behavioral Consequences of Stress) ความเครี ยดในการทํางานทีส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในลักษณะ ดังต่อไปนี
. การกระทําของบุคคล (Performance) เช่ น การทํางานทีไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลผลิตของงาน
หรื อการทีมีผลงานน้อย การขาดงานบ่อยหรื อการทีถูกโยกย้ายงาน เป็ นต้น
. การตัดสิ นใจ โดนเฉพาะนักบริ หารในระดับที สู ง เมือได้ประสบสภาวะเครี ยดจะมี ผลต่อ
การสังการและการวินิจฉัย (Decision-making) เป็ นต้น (ศิริรัตน์ อินทรวิเชียร, 2552)
การแก้ ไขความเครียด
ในการแก้ไขความเครี ยดที เกิ ดขึนมานัน ควรที จะวิเคราะห์ หาสาเหตุ ทีทําให้เกิ ดความเครี ยดซึ ง
ต้องพิจารณาดูว่าสามารถแก้ไขปั ญหาทีต้นเหตุได้หรื อไม่ แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้อาจต้องขอความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ืนเพือแก้ไขปั ญหา เพราะบางครังปั ญหานันอาจไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียวก็ได้ โดย
มีสารพัดวิธีในการจัดการกับความเครี ยด การผ่อนคลายทางร่ างกาย เช่น การหายใจลึกๆ การออกกําลัง
กาย การนวด การพักผ่อน การรั บประทานอาหาร การอาบนําอุ่น การลดความตึ งเครี ยดทางจิ ตใจ เช่ น
การสร้างอารมณ์ ขนั การคิดในทางบวก การดู ภาพยนตร์ การฟั งเพลง การหัวเราะ การหายใจลึกๆ การ
ทําสมาธิ การใช้เทคนิ คความเงี ยบ เพื อหยุดความคิดของตัวเอง ในเรื อง ที ทําให้เครี ยด สําหรั บการฝึ ก
คลายเครี ยดนัน เมือเริ มรู ้ สึกว่ามีอาการเครี ยดในระดับเล็กน้อย ควรฝึ กบ่อยครั งวันละ - ครั ง และควร
ฝึ กทุ กวันอย่างต่ อเนื อง เมื อฝึ กจนชํานาญแล้วจึ งลดลงเหลื อเพียงวันละ ครั งก็เพี ยงพอ หรื อ อาจฝึ ก
เฉพาะเมื อรู ้ สึกเครี ยดเท่ านันก็ได้ แต่ ควรให้ฝึกทุกวัน โดยเฉพาะก่อนนอน จะช่ วยให้จิตใจสงบ และ
นอนหลับสบายขึ น เพื อเป็ นการลดความเรี ยดและเพิ มประสิ ท ธิ ภาพในการนอน และส่ ง ผลให้การ
ทํางานนันมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน (ศรี จนั ทร์ พรจิราศิลป์ 2554)
การศึกษาเรื องความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีกรมราชทัณฑ์
มีการศึ กษาความเครี ยดในการทํางาน ในเรื องปั จจัยที มีอิทธิ พลต่ อความเครี ยดในการทํางาน
ของบุ คลากรในเรื อนจํากลางเชี ยงใหม่เครี ยด พบว่าความเครี ยดในการทํางานของบุคลากรในเรื อนจํา
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กลางเชี ยงใหม่ มี ความเครี ยดในการทํา งานอยู่ทีระดับปานกลาง ซึ งการทีบุ คลากรในเรื อนจํากลาง
เชี ยงใหม่ เกิ ดความรั บรู ้ จากแรงกดดัน ในสภาพแวดล้อมของการทํางานที คาดได้ว่าหนักหรื อเกิ นขีด
ความสามารถทีจะแก้ไขได้ ซึ งมีผลทําให้ร่างกายได้มีปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อสภาวะความเครี ยด
ดังกล่าว เช่น ความเหนือยล้าหรื อท้อแท้ การเกิดความวิตกกังวล มีความรู ้สึกทีไม่พึงพอใจในการทํางาน
ซึงอาจส่ งผลกระบทต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานได้นนเอง
ั ความเครี ยดชนิ ดนี จะมีระยะเวลาอาจเป็ น
ชัวโมงหรื อเป็ นวัน อาทิเช่น ความเครี ยดจากงานทีหนักและในระยะทีเร่ งด่วน อาการเจ็บป่ วยทีเกิดขึน
ไม่รุนแรง เช่น การอ่อนเพลีย เมือยล้า ปวดศรี ษะ และอาจจะส่ งผลกระทบต่อบุคลากรในเรื อนจํากลาง
เชียงใหม่ (นริ ศรา วงค์เลย, 2551 : 72)
และการศึ ก ษาในเรื องปั จจัยที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเครี ย ดในการปฏิ บัติ หน้าที ของเจ้าหน้า ที
ราชทัณฑ์ในเรื อนจํา เขต พบว่าเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์ทีปฏิบตั ิงานในเรื อนจําเขต ซึ งมีความเครี ยดจาก
การปฏิบตั ิหน้าที โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งเป็ นความรุ นแรงของความเครี ยดในระดับที
ในระยะจิ ตใจและร่ างกายที กําลังต่ อสู ้ กบั ความเครี ยด ความเครี ยดในการปฏิ บตั ิหน้าทีของเจ้าหน้าที
ราชทัณฑ์ในเรื อนจํา เขต ซึ งแบ่งออกเป็ น ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพและลักษณะของงานมีความเครี ยด
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งประเด็นที ก่อให้เกิดความเครี ยดสู งสุ ด คือ งานทีได้ปฏิ บตั ิ อยู่ไม่มีโอกาสใน
ความก้าวหน้าในหน้าทีการงานมากกว่า สายงานอืน ด้านเพือนร่ วมงานมีความเครี ยดอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ งประเด็นที ก่อให้เกิดความเครี ยด คือ เจ้าหน้าทีภายในหน่ วยงานมีการฟ้ องร้ องผูบ้ งั คับบัญชา
และมี การกลันแกล้งกันอยู่เสมอ ด้านผูบ้ งั คับบัญชามี ความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งประเด็นที
ก่อให้เกิดความเครี ยด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาได้มอบหมายงานด้วยความลําเอียงและเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ ง
ด้านนโยบายมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งประเด็นทีก่อให้เกิดความเครี ยด คือ งานทีปฏิบตั ิอยู่
นันไม่มีความสอดคล้องกับแผนงานงบประมาณ และระเบียบปฏิบตั ิ (อารยา บุญเปลือง, 2550)
สรุป
เมือมีความเครี ยดทีเกิดขึนจากการทํางานหรื อเกิดขึนในชีวิตประจําวัน ย่อมส่ งผลกระทบทีไม่ดี
ต่อทังด้านร่ างกายและทางด้านจิตใจ ซึ งปั จจัยทีก่อให้เกิดความเครี ยดสู งเกียวเนื องจากการทํางานและ
เป็ นปั จจัยทีกระตุน้ ให้เกิ ดความเครี ยดในการปฏิ บัติงาน เช่ น เจ้าหน้าที ราชทัณฑ์จังหวัด สระบุรี เป็ น
กลุ่มทีมีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานเพราะจะต้องปฏิบตั ิงานมีความเกียวข้องกับความรั บผิดชอบและ
อยูใ่ นสถานที เดี ยวกันกับผูต้ อ้ งขังหรื อผูก้ ระทําความผิดทางกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาอบรมและเพิม

277

ศักยภาพของผูต้ อ้ งขังให้กบั สู่ สังคนภายนอกได้โดยปกติ ซึ งมีความเครี ยดจากความเสี ยงในการฆ่าตัว
ตายของผูต้ อ้ งขัง การหลบหนีออกจากทีสถานทีคุมขัง และการก่อจลาจลขึน
วิธีในการจัดการกับความเครี ยด การผ่อนคลายทางร่ างกาย เช่น การหายใจลึกๆ การออกกําลัง
กาย การนวด การพักผ่อ นการลดความตึ ง ความเครี ยดทางจิ ตใจ เช่ น การสร้ างอารมณ์ ขนั การคิ ดใน
ทางบวก การดู ภาพยนตร์ การฟั งเพลง การหัวเราะ การหายใจลึกๆ การทําสมาธิ เพือทําให้ภาวการณ์
ผ่อนคลายความเครี ยด อันจะส่ งผลดีต่อในการปฏิ บตั ิงานขององค์กร และบุ คลากร ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานมากยิงขึน
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บทคัดย่ อ
สถานีตาํ รวจเป็ นหน่วยงานหลักทีมีหน้าทีความรับผิดชอบโดยตรงในการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยของประชาชนในพืนทีทีรับผิดชอบ เพือป้องกันและปราบปรามปั ญหาอาชญากรรมทีเป็ น
อันตรายต่อประชาชน และบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ขให้กบั ประชาชนอีกด้วย การทีจะดูแลและควบคุม
ประชาชนในพืนทีให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึงการรักษาผลประโยชน์สาธารณะต่างๆ เพือให้เกิด
ความสงบเรี ยบร้อยในพืนทีทีสถานี ตาํ รวจแต่ละแห่งได้รับผิดชอบ ซึงการให้บริ การกับประชาชนเป็ น
เรื องสําคัญมากอย่างยิง จึงต้องมีการปรับเปลียนแนวคิดในการทํางานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการ
ให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนผูม้ าใช้บริ การ หรื อด้านมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าทีตํารวจทีมีต่อประชาชนผูม้ า
ใช้บริ การ ดังนันสถานีตาํ รวจจึงจําเป็ นทีจะต้องทราบถึงทัศนคติของประชาชนผูม้ าใช้บริ การทีมีต่อการ
ให้บริ การของสถานีตาํ รวจเป็ นอย่างไร เพือเป็ นแนวทางในปรับปรุ งแก้ไขงานด้านการบริ การประชาชน
ของสถานีตาํ รวจให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
คําสําคัญ: ทัศนคติ, การให้บริ การ, สถานีตาํ รวจ
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Abstract
The police station is the main agency with direct responsibility for maintaining public order
in the area it is responsible for. To prevent and suppress crimes that are dangerous to people. And
treat suffering for the people as well to supervise and control people in the area to comply with the
law Including maintaining public interests in order to achieve public order in areas where each police
station is responsible the service to the people is very important, so the concept of working in various
fields has to be adjusted, whether it is providing information to the people who use the service. Or the
human relationship of the police with the people who use the service Therefore, the police station
needs to know the attitude of the people using the service towards the service of the police station. To
be a guideline in improving the work of the public service of the police station to be more efficient.
Keywords: attitude, service, police station
บทนํา
สถานี ต าํ รวจเป็ นหน่ วยงานในการทําหน้าที รั กษาความปลอดภัยในชี วิต และทรั พ ย์สิ นของ
ประชาชน ซึ งเป็ นภารกิจหลักของตํารวจ ประชาชนและสังคมจะใช้การปฏิบตั ิงานของสถานีตาํ รวจเป็ น
ตัวชี วัด ประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที ตํารวจหากสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพให้กบั สถานี ตาํ รวจได้มาก
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง และก่อให้เกิดความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าทีตํารวจ ในปั จจุบนั ยังคงมีปัญหาอยูห่ ลายประการ งานของตํารวจยังคงมีความแคลงใจจาก
สาธารณะชนอยู่เสมอว่าการปฏิบตั ิงานไม่ ได้ผลเต็มทีเท่าที ควร ซึ งมีขอ้ วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ มากมาย
เกียวกับคุณภาพในการทํางานและพฤติกรรมการปฏิบตั ิหน้าทีของตํารวจ และการบริ การยังไม่เป็ นทีน่ า
พอใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นการทีทําให้ประชาชนต้องเสี ยเวลาแล้วบางครังประชาชนต้องพบกับ
การแสดงมารยาททีไม่ ดีของตํารวจ และความไม่ มี นาใจของเจ้
ํ
าหน้าที ตํารวจบนสถานี ตาํ รวจ ทังนี
เพราะระเบียบวิธีปฏิบตั ิและขันตอนของทางราชการมีมากทังยุง่ ยากสลับซับซ้อน เจ้าหน้าทีตํารวจจึงมัก
ใช้อาํ นาจหน้าทีที ตนมี อยู่ต ามกฎหมายอย่างไม่เป็ นธรรมและลดหลันกัน เช่น การทีเจ้าหน้าทีตํารวจ
จับกุมรถยนต์ทีจอดในที ห้ามจอดทําให้ประชาชนมองตํารวจว่าถ้าตํารวจได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
แล้ว ตํารวจจะละเว้นไม่ ปฏิ บตั ิ หน้าที ตามกฏหมาย อี กทังยังมี กลุ่ มอิ ทธิ พลที ผิดกฎหมายใช้ระบบให้
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สิ นบนแก่ตาํ รวจเพือรั กษาผลประโยชน์ของตน ทําให้ตาํ รวจละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีที ชอบธรรมด้วย
กฎหมายและกลับกลายไปเป็ นเครื องมือของผูม้ ีอิทธิพล (กิรณา ชนะไพร่ พล, 2548: 4)
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีตํารวจในปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริ การแก่ประชาชนในแนวทางการดําเนิ นงานทีตังเอาไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแต่อย่างใด และเพือ
สร้ า งภาพพจน์ ข องตํา รวจให้ เป็ นที พึ งของประชาชน จึ ง ต้อ งมี ก ารศึ ก ษาทัศ นคติ ข องประชาชน
ผูใ้ ช้บริ การสถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองอ่างทอง เพือศึกษาแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขงานด้านการ
บริ การประชาชนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในระดับสถานีตาํ รวจให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
วัตถุประสงค์
. เพือศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริ การของสถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
. เพือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การประชาชนของสถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
3. เพื อทบทวนวรรณที เกี ยวข้อ งกับทัศนคติ ของประชาชนผูม้ าใช้บริ การ และคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การของสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
1. การบริหารงานของสถานีตาํ รวจ
กองสารนิ เทศ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ (2559) กล่ าวถึง การบริ หารงานสถานี ตาํ รวจว่าเป็ น
การดํา เนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ได้แ ก่ งานอํา นวยการ งานปกครองป้ อ งกัน งานจราจร งานสื บสวน
ปราบปราม และงานสื บสวนสอบสวน ให้บ รรลุ เป้ าหมาย หรื อวัตถุ ประสงค์ทีกํา หนดไว้ก่ อนที จะ
นําไปสู่ กระบวนการของพนักงานอัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ในลําดับต่อไป โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ ได้แก่
ตัวข้าราชการตํารวจ งบประมาณ วัสดุสิงของ วิธีการปฏิบตั ิงาน ซึ งรวมถึงอํานาจหน้าทีเวลา ความตังใจ
ในการทํางาน สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เป็ นอุปกรณ์ในการดําเนินการ
2. หลักการบริหารงานของสถานีตํารวจ
การบริ หารงานตํารวจ ควรจะต้องมีพนฐานมาจากหลั
ื
กการบริ หารงานทัวไป แล้วนํามาปรับใช้
กับสถานีตาํ รวจ ซึงมีปรมาจารย์ทางด้านการบริ หารหลายท่านได้เสนอหลักในการบริ หารทัวไปไว้ดงั นี
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(1) หลักการแบ่งงานกันทํา
(2) การมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบ
(3) การมีระเบียบวินยั
(4) เอกภาพในการบังคับบัญชา
(5) เอกภาพในกาอํานวยการ
(6) ประโยชน์ส่วนบุคคลต้องถือเป็ นรองจากประโยชน์ส่วนรวม
(7) ให้ผลตอบแทนการทํางาน
(8) การรวมอํานาจ
(9) การจัดสายการบังคับบัญชา
(10) ระเบียบและคําสัง
(11) ความเสมอภาค
(12) ความมันคงในหน้าทีการงาน
(13) ความคิดริ เริ ม
(14) ความสามัคคี
การบริ หารจัดการสถานี ตาํ รวจได้นาํ หลักการบริ หารทัวไปของฟาโยล (Fayol) ซึ งมี ข้อมา
ใช้ในการบริ หารจัดการสถานี ตาํ รวจซึ งบริ หารได้ยดึ ถือและนําหลักการบริ หาร ข้อ มาประกอบกับ
หลักการตํารวจอาชีพ และอุดมคติของตํารวจไทยไปใช้ในการบริ หารสถานี ตาํ รวจซึ งจะทําให้ผบู ้ ริ หาร
ที มี คุ ณ ธรรมในการปกครองบั ง คับ บัญ ชาและได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ จากเพื อนร่ วมงาน และ
ผู ใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาอัน จะส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บัติ งานของสถานี ต ํา รวจมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์ ของการบริ หารงานสถานีตํารวจ
(1) เพือคุม้ ครองชีวิต เสรี ภาพ และทรัพย์สินของประชาชน ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรั พ ย์สิ น ของประชาชน เป็ นปั ญ หาสํา คัญ ของสั ง คมและมี ผลกระทบต่ อ การดําเนิ นชี วิต และการ
ประกอบกิจธุ ระประจําวันของประชาชนอย่างมาก สํานักงานตํารวจแห่ งชาติจึงต้องพยายามทุ่มเทและ
ระดมสรรพกําลังทังปวง เพือปฏิบตั ิหน้าที ในการให้ความปลอดภัยในชี วิต เสรี ภาพ และทรั พย์สินแก่
ประชาชน
(2) เพือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จัดได้ว่าเป็ นหน้าทีหลักของตํารวจ เพราะมี
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เพี ยงตํารวจเท่ านั นที เป็ นเจ้าหน้าที ของรั ฐ ซึ งดี รับมอบหมายให้รับ ผิ ด ชอบการป้ อ งกันปราบปราม
อาชญากรรมโดยเฉพาะความสงบเรี ยบร้ อยในประเทศจะเกิ ด ขึนก็อยู่กบั ฝี มื อการปฏิ บตั ิงานป้ องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจทีมีสถานี ตาํ รวจเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานหลัก
(3) เพือสื บสวน สอบสวนคดีอาญา เป็ นทีทราบกันแล้วว่าในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ตํารวจได้เข้า ไปเกี ยวข้อ งในขันต้นของกระบวนการด้ว ยการมี หน้าที รั บ ผิด ชอบการสื บ สวน
สอบสวนคดีอาญา เพือเป็ นการรวบรวมพยานหลักฐานทีเกียวข้องในคดีก่อนมีความเห็นเสนอพนักงาน
อัยการเพือฟ้องร้องยังศาลต่อไป โดยมีสถานีตาํ รวจเป็ นหน่วยงานหลักในการสื บสวนคดีอาญา
(4) เพือบังคับใช้กฎหมาย เพือควบคุมประพฤติกรรมมิให้ลาเส้
ํ นกันหากใครฝ่ าฝื นต้อง
ได้รับโทษซึ งก็คือ กฎหมายเจ้าหน้าทีในการรั กษาและบังคับใช้กฎหมายได้มอบหมายให้ต าํ รวจทํา
หน้าทีนี
(5) เพือรักษาสันติสุขและระเบียบของสังคม เป้าประสงค์สาํ คัญทีสุ ด คือการรักษา
สันติสุขและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสังคมส่ วนรวม
(6) เพือรักษาความมันคงของรัฐ
(7) เพือควบคุมป้ องกันและปราบปรามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ยาเสพติดให้
โทษ อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ การทําลายทรั พ ยากรธรรมชาติ และการรั กษาความปลอดภัย เพื อ
ควบคุมดูแลการจราจร
(8) เพือควบคุมป้ องกันและระวังอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ
(9) เพือควบคุมและสลายการชุมชนเรี ยกร้อง การเดินขบวนการก่อความไม่สงบ และ
การจลาจล
4. ความหมายของทัศนคติ
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 122) ได้กล่ าวถึง ทัศนคติว่าเป็ นดัชนี ชีว่าบุคคลนันคิดและรู ้สึก
อย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรื อสิ งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคติ นนมี
ั รากฐานมา
จากความเชือทีอาจส่ งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้อมทีจะตอบสนองต่อ
สิ งเร้ าและเป็ นมิ ติ ของการประเมิ น เพื อแสดงว่ าชอบหรื อไม่ ช อบต่ อ ประเด็นหนึ ง ๆ ซึ งถื อ เป็ นการ
สื อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ทีเป็ นผลกระทบมาจากการรั บสารอันจะมีผลต่อ
พฤติกรรมต่อไป
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Kendler (1963: 572) กล่ า วว่ า ทัศ นคติ หมายถึ ง สภาวะความพร้ อ มของบุ ค คล ที จะแสดง
พฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุน หรื อต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรื อแนวความคิด
Murphy and Newcomb (1973: 887) ได้ให้ความหมายของคําว่า ทัศนคติ หมายถึ ง ความชอบ
หรื อไม่ชอบ พึงพอใจ หรื อไม่พงึ พอใจทีบุคคลแสดงออกมาต่อสิ งต่างๆ
สรุ ปได้ว่า ทัศนคติเป็ นความสัมพันธ์ทีคาบเกียวกันระหว่างความรู ้สึก และความเชือ หรื อการรู ้
ของบุคคลกับแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมโต้ตอบต่อเป้ าหมายของทัศนคตินัน โดยสรุ ปทัศนคติเป็ นเรื อง
ของจิตใจ ท่าที ความรู ้ สึกนึกคิด และความโน้มของบุคคลทีมีต่อข้อมูลข่าวสาร หรื อการเปิ ดรั บรายการ
ของสถานการณ์ ทีได้รับมา ซึ งเป็ นไปได้ทังเชิ ง บวกและเชิ งลบ ทัศนคติ จ ะมี ผลทําให้เกิ ด การแสดง
พฤติกรรมนันๆ ออกมา
5. แนวคิดความพึงพอใจ
วิวฒั น์ หล่ อพัฒนาเกษม (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ สึกหรื อทัศนคติของ
บุคคลทีมีต่อสิ งใดสิ งหนึ ง อันเกิดจากพืนฐานของการรั บรู ้ ความนิ ยม และประสบการณ์ทีแต่ละบุคคล
ได้รับ และจะเกิดขึนต่อเมือสิ งนันสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนันได้ ซึ งระดับความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป
สรชัย พิศาลบุต ร (2550: 135) ความถึ งพอใจของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ หมายถึ ง การที ลูกค้า
หรื อผูใ้ ช้บริ การได้รับสิ งทีต้องการ แต่ตอ้ งอยู่ในขอบเขตทีผูใ้ ห้บริ การสามารถจัดหาหรื อบริ การให้ได้
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีงาม
กนกวรรณ รัก เหล็ก (2553: 31) ให้ความหมายของความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ กหรื อ
พฤติกรรมทีแสดงออกของบุคคลเพือสนองตอบต่อความต้องการสิ งใดสิ งหนึ งซึ งอาจแสดงออกมาใน
ทางบวกสําหรับสิ งทีได้รับการตอบสนองตามทีคาดหวัง หรื อทางลบสําหรับสิ งทีไม่ได้รับการตอบสอง
ตามทีคาดหวัง
สรุ ปได้ว่า ความพึ ง พอใจ คื อ ความรู ้ สึ กหรื อ ทัศนคติ ของบุ คคลที ได้รับการตอบสนองตาม
ความประสงค์หรื อความต้องการ ซึ งความพึงพอใจจะเกิดขึนหากความต้องการได้รับการตอบสนองแก่
บุคคลนันได้ แต่ทงนี
ั ความพึงพอใจของแต่ละบุ คคลย่อมมีความแตกต่างกัน หรื อมีความพึงพอใจมาก
น้อ ยขึนอยู่กบั ค่านิ ยมของแต่ ละคน และในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนันไม่ ได้รับการตอบสนอง
ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึน
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6. แนวคิดความต้ องการ
ทวี สิน เหลี ยมสมบัติ (2550: 52) ได้กล่ าวว่า ความต้องการ หมายถึ ง สภาพของบุ คคลที เกิ ด
ความรู ้สึกอยากได้ ประสงค์ได้ทาํ ให้ร่างกายเสี ยสมดุ ลและแสดงพฤติกรรมตอบสนองความต้องการให้
เกิดความสมดุลแก่ตนเอง ความต้องการ ประกอบด้วย ความต้องการทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม
ศรี ชล ฉายาพงษ์ (2553: 10) ได้ให้ความหมายของความต้องการ หมายถึง ความต้องการของคน
ที แสดงออกในรู ป ของพฤติ ก รรมอย่ างใดอย่างหนึ งที ออกมา เป็ นสิ งที เกิ ด ขึ นตลอดเวลา ซึ งเป็ น
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ และเมื อมนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการที จะได้รั บ การยกย่อ งนั บ ถื อ ทํา ให้ ผู ้อื นเห็ น
ความสําคัญของคน ต้องการประสบความสําเร็ จในหน้าที การงาน มีความเจริ ญก้าวหน้า มนุ ษย์ย่อมมี
ความปรารถนาที จะพัฒ นาตนเองเพื อเพิ มพู น ความรู ้ ทักษะความสามารถ ทํา ให้ ต นเองมี ศัก ยภาพ
สามารถปฎิบตั ิภารกิจได้อย่างมีปรสิ ทธิ ภาพ
มณฑิรา สุ วรรณมณี รัตน์ (2553: 8) ได้ให้ความหมายของความต้องการ หมายถึง ความต้องการ
อยากได้ หรื อประสงค์จะได้ และแสวงหาเพือตอบสนองความต้องการนัน ๆ
สรุ ปได้ว่า ความต้องการ คือ ความรู ้สึก หรื อความประสงค์ทีจะได้รับสิ งใดสิ งหนึ ง ซึ งความ
ต้องการของมนุ ษย์นนั แบ่งออกเป็ น ประการ ได้แก่ ความต้องการทางร่ างกาย ความต้องการทางด้าน
จิตใจ และความต้องการทางด้านสังคม โดยตามธรรมชาติของมนุ ษย์นนจะมี
ั
ความต้องการหลายอย่าง
และเป็ นความต้องการทีไม่สินสุ ด เมือความต้องการอย่างหนึ งได้รับการตอบสนอง ก็จะมีความต้องการ
อย่างอืนต่อไป ซึงถ้าได้รับความตอบสนองแล้วบุคคลก็จะเกิดความสุ ข และความพึงพอใจ
7. แนวคิดการให้ บริ การ
สมิต สัชฌุกร (2550) กล่าวถึงลักษณะของการให้บริ การไว้ว่า เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของบุ คคล และสิ งที บุคคลได้กระทําขึน การบริ การเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน และสามารถแบ่ ง
ความรับผิดชอบกันไปในงานแต่ละด้าน โดยมีผบู ้ ริ หารสูงสุ ดเป็ นผูร้ ับผิดชอบรวม
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 107) กล่ าวว่า การบริ การ หมายถึง กิจ กรรม ประโยชน์ หรื อความ
พอใจ ซึ งได้เสนอเพือขาย หรื อกิจกรรมทีจัดขึนกับรายการสิ นค้า โดยทัวไปแล้วบริ การไม่ตอ้ งเกียวข้อง
กับสิ น ค้าเท่ านัน แต่ บ ริ ก ารจะมี การให้ขอ้ มู ลเกี ยวกับการแลกเปลี ยนความต้อ งการใช้การฝึ กอบรม
ผูบ้ ริ โภคให้รู้จกั วิธีใช้ เป็ นต้น
ธี รกิ ติ นวรั ต น ณ อยุธยา (2552: 223) กล่ าวถึ ง ความสําคัญของการบริ การไว้ว่า การบริ การ
นับว่าเป็ นกิจกรรมประเภทหนึงทีมีความสําคัญต่อเราเป็ นอย่างยิง เนืองจากการบริ หารล้วนแต่เกียวข้อง
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กับพวกเราทุกคนทังทางตรงและทางอ้อม ในฐานะทีเราทุกคนต่างก็เป็ นผูบ้ ริ โภค เราจึงมีความจําเป็ นที
จะต้องใช้บริ การจากหน่ วยงานต่างๆ ทังภาคราชการและเอกชนอยูเ่ สมอ กล่ าวโดยสรุ ปนอกจากการ
บริ การจะเป็ นกิจกรรมทีความจําเป็ นและเกียวข้องกับผูบ้ ริ โภค โดยทัวไปแล้ว การบริ การยังมีส่วนช่วย
ให้การดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกสบายมากยิงขึนอีกด้วย
สรุ ปได้ว่า การให้บริ การ คือ กิจกรรมใด ๆ ทีบุคคลใดหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งนําเสนอให้กบั บุคคล
อืน ไม่ว่าจะเป็ นการอํานวยความสะดวก การช่ วยเหลื อ การสนับสนุ นต่อบุคคลอืน การบริ การทีดี แก่
ลู กค้า หรื อ การทํา ให้ ลู กค้ามี ค วามสุ ข และได้รั บ ผลประโยชน์ อ ย่างเต็ มที การช่ ว ยให้ ผูอ้ ื นประสบ
ความสําเร็ จในสิ งทีเขาต้องการ โดยทีทุกคนได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
8. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
สําอาง เปการี และศิ ริ พงษ์ ทองจันทร์ (2560) ได้ศึกษาความพึ งพอใจต่ อ การให้บริ การของ
เจ้าหน้าทีตํารวจสถานีตาํ รวจภูธรวาปี ปทุม อําเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า พบว่า
มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ในระดับ มาก ด้า น เรี ย งลํา ดับ ค่ าเฉลี ยจากมากไปน้อ ย ดัง นี ด้านสถานที และ
สภาพแวดล้อม ด้านระบบการให้บริ การ ด้านการบริ การของเจ้าหน้าทีและข้อมู ลข่าวสาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้าน คือ ด้านการดําเนิ นการตามบทบาทหน้าทีความรั บผิดชอบรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี
ด้านการดําเนิ นการตามบทบาทหน้าที ความรั บผิดชอบได้แก่ การจัดสรรบริ การ การช่ ว ยเหลือและ
อํานวยความสะดวกต่ างๆ แก่ ประชาชน เช่ น การจัดบริ การข่ าวสาร การจัด บริ การเกี ยวกับเด็กและ
เยาวชน การออกใบอนุญาตการควบคุมทะเบียนต่าง ๆ การควบคุมการเลือกตัง ด้านระบบการให้บริ การ
ได้แก่ มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การแก้ไขปั ญหาร้องเรี ยนและ
ตอบข้อสงสัยในเรื องราวร้ องทุ กข์ ด้านการบริ การของเจ้าหน้าที ได้แก่ เจ้าหน้าที ตํารวจทีให้บริ การมี
จํา นวนเพี ยงพอ ด้านสถานที และสภาพแวดล้อม ได้แ ก่ สถานที ตังของสถานี ตาํ รวจสะดวกต่ อ การ
เดิ นทาง การศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที
ตํารวจสถานี ตาํ รวจวาปี ปทุม อําเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคามพบว่า ประชาชนที มีเพศต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านการดําเนิ นการตามบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบแตกต่างกัน อาชีพต่างกัน มีความ
พึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการดําเนิ นการตามบทบาทหน้าที
ความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตทีระดับ . งานทีใช้บริ การต่างกัน มีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกัน
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พันตรี บุญมี ชนะรักษ์ ( ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของ
หน่ วยสั ส ดี อําเภอเมื องร้ อยเอ็ด จังหวัดร้ อยเอ็ด มีวตั ถุประสงค์เพือ ( ) เพือศึ กษาความพึ งพอใจของ
ประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของหน่ วยสัสดี อาํ เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้ อยเอ็ด ( ) เพือเปรี ยบเที ยบ
ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการให้บริ การของหน่ วยสัสดี อาํ เภอเมื องร้ อยเอ็ด จังหวัด ร้ อยเอ็ด
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ( ) เพือรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ให้บริ การของหน่ วยสั ส ดี อ าํ เภอเมื องร้ อยเอ็ด จัง หวัด ร้ อยเอ็ด กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูม้ าใช้
บริ การหน่ วยสัส ดี อาํ เภอเมื องร้ อยเอ็ด จังหวัด ร้ อยเอ็ด จํานวน คน เครื องมื อที ใช้ในการวิจัย คื อ
แบบสอบถามมาตราส่ วนค่าห้าระดับ จํานวน ข้อ มีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ . สถิติทีใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว (ANOVA : F-t-test) ผลการวิจัยพบว่า ( ) ความพึ งพอใจของ
ประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของหน่ วยสัสดี อาํ เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้ อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้านของการสอบถามซึ งเรี ยงจากด้านทีได้
ค่ า เฉลี ยมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้า นเจ้า หน้ า ที ด้ า นขันตอนการให้ บ ริ ก าร ด้า นสถานที และด้า นการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ( ) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ประชาชนที มี อ ายุ ระดับ การศึ ก ษา และการ
ประกอบอาชี พต่ างกัน มี ความพึงพอใจต่ อการให้บริ การของหน่ วยสั สดี อาํ เภอเมื อ งร้ อ ยเอ็ด จังหวัด
ร้ อยเอ็ด ไม่ แตกต่ างกันทางสถิติ ที ระดับ . และ ( ) ประชาชนมี ข อ้ เสนอแนะในการพัฒ นาการ
ให้บริ การของหน่ วยสัสดีอาํ เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เรี ยงจากความถีจากมากไปน้อยสามอันดับ
แรก ได้แก่ ควรมีขอ้ มูลทางเว็บไซต์ทีเป็ นปั จจุ บนั เช่น ข่าวสาร ที ควรรู ้ เกียวกับหน่ วยสัสดี ควรมีป้าย
แสดงขันตอนการให้บริ การแต่ละงานทีเกียวข้องกับหน่ วยสัสดี และควรจะมีเจ้าหน้าทีพลเรื อนร่ วมให้
การบริ การ
ปรมัทร์ ขันแก้ว (2561) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริ การประชาชนของสถานี ตาํ รวจในอําเภอ
เมื อง จัง หวัด นนทบุ รี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ ( ) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การประชาชนของสถานี
ตํารวจภูธรในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ( ) เปรี ยบเทียบระดับคุณภาพในการให้บริ การประชาชนของ
สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ) ศึกษาผลของพฤติกรรมการใช้บิการของประชาชนทีมี
ต่อในการให้บริ การประชาชนของสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างทังสิ น
คน ผลการวิจยั พบว่า ( ) คุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับมีคุณภาพมาก เมือพิจารณาจําแนกรายด้าน
พบว่า ด้านการบริ การทัวไป มีค่าเฉลียสู งสุ ด รองลงมาเป็ นด้านการควบคุมและจัดการจราจร และด้าน
การรั กษาความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน ( ) การเปรี ยบเที ยบคุณภาพในการให้บริ การประชาชน
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พบว่ า ระดับการศึ กษาสู งสุ ดละรายได้รวมต่ อเดื อ นทีแตกต่ างกันมี ระดับ คุ ณภาพในด้านการบริ การ
ทัวไป แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ( ) ปั จจัยความสัมพันธ์ระดับคุณภาพในการ
ให้บริ การ พบว่า จํานวนครั งทีมาติดต่อมีอิทธิ พลต่อความสัมพันธ์ระดับคุณภาพในการให้บริ การ โดย
ตัวแปรที มีอาํ นาจในการพยากรณ์คุณภาพในการให้บริ การประชาชน คือ จํานวนครั งทีมีมาติดต่อเพียง
ตัวแปรเดียวและเป็ นไปในทิศทางบวก
สรุ ปผลการศึกษา
ทัศนคติ ของประชาชนที มีต่อการให้บริ การของสถานี ตาํ รวจนัน เกิดจากการรั บรู ้ ความนิ ยม
และประสบการณ์ทีประชาชนได้รับ และจะเกิดขึนต่อเมื อความต้องการนันสามารถตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ ประชาชนในเรื องทีต้องการได้ ซึ งความพึงพอใจของประชาชนแต่ ละบุคคลนันย่อมมี
ความแตกต่างกันไป ขึนอยูก่ บั การให้บริ การของสถานี ตาํ รวจที นําเสนอให้กบั ประชาชน ไม่ว่าจะเป็ น
การอํานวยความสะดวก การช่ วยเหลื อ การบริ การที ดี หรื อ การให้ ผลประโยชน์ อ ย่า งเต็มที โดยที
ประชาชนทุ กคนต้องได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเท่ าเที ยมกัน แต่หากมีขอ้ บกพร่ องหรื อสิ งที ต้องปรั บปรุ ง
แก้ไขการทํางานให้ไปในทิศทางเดี ยวกัน เพือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง จึ ง
จํา เป็ นต้ อ งปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขงานด้ า นการบริ การประชาชน และหาแนวทางการบริ หารงานที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิงขึ นจึ ง จะสามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ป ระชาชนที มาใช้บ ริ ก ารได้ เพราะ
ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวในการปฎิ บตั ิ งานของสถานี ต าํ รวจจะอยู่ทีผลการปฏิ บ ัติงานของการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าทีตํารวจเป็ นสําคัญ
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ งั คับบัญชาสถานี ตาํ รวจต้องเป็ นผูน้ าํ ทีดี เพือเป็ นแบบอย่างให้กบั เจ้าหน้าทีตํารวจในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีเพือประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ความพึ ง พอใจของประชาชนแต่ ล ะบุ ค คลนั นย่อ มมี ค วามแตกต่ า งกัน ไป ขึ นอยู่กับ การ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที ตํารวจ ดัง นันเจ้าหน้าที ตํา รวจต้องทําให้ป ระชาชนทุ กคนรู ้ สึ กว่ าได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
3. การปรับเปลียนแนวทางการทํางานในด้านการบริ การประชาชน และหาแนวทางการบริ การ
ประชาชนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
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บทคัดย่ อ
วิกฤตโลกปั จจุบนั โรคระบาดเชือไว้รัสโคโรน่า 2019 ทีส่ งผลกระทบรุ นแรงไปทัวโลก ซึ ง
เป็ นปั ญหาระดับ ประเทศ ดังนันทําให้ประเทศไทยจึ ง มี มาตราการป้ องกันการแพร่ กระจายของโรค
ไวรั ส โคโรน่ า โดยมี หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ส่ วนท้อ งถิ น เป็ นหน่ ว ยงาน หลักในการดู แลความสงบ
ความช่วยเหลือ ดําเนิ นการปฏิบตั ิตามหลักข้อกําหนดทีถูกหลักอนามัย โดยการศึกษาครั งนี เพือศึ กษา
บทบาทการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในพื นที เทศบาลตําบลหนองเสื อ ตําบลบึ งบา อําเภอหนองเสื อ
จังหวัดปทุมธานี การป้ องกันการแพร่ กระจายของโรคไวรัสโคโรน่า
โดยศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการวางแผน เพื อแก้ปั ญ หาการแพร่ กระจายของโรคกับเทศบาลตําบลหนองเสื อ และ
ประชาชนให้การสละเวลาส่ วนตัวในการมีส่วนร่ วมเพือมาร่ วมปฏิ บตั ิในการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที
เกิ ดการแพร่ กระจายของโรคไวรั ส โคโรน่ า โดยจะได้รับผลประโ ยชน์จากการแก้ไขปั ญหาการแพร่
ระบาดของโรคไวรั สโคโรน่ า
ในเรื องการ ได้รับการเยียวยาหรื อถุ งยังชี พในการช่ วยเหลือ ดังนัน
ประชาชนจึงมี ส่ วนร่ วมในการรายงาน การปฏิบตั ิ แสดงความคิดความเห็นใน มาตรการแก้ไข ปั ญหา
การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
ให้กบั ทางเทศบาลตําบลหนองเสื อ เพือสามารถปรับเปลียน
วิธีการปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าทีเทศบาล กับประชาชน ให้มีความปลอดภัยจากโรค
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ไวรั ส โคโรนา
ประชาชน

ที กํา ลัง ระบาดให้ควบคุ ม ได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการให้ ความร่ ว มมื อ ของ

คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วม, เทศบาล, การป้องกัน
Abstract
Current global crisis Infectious Diseases Rus Corona 2019 That had a severe impact
around the world Which is a national problem Therefore, Thailand There are measures to prevent the
spread of the coronavirus disease. With government or local agencies as the main agency in
maintaining peace Help Follow the principles of hygienic requirements. By this study Role of People
Participation in Nong Suea Sub-District Municipality, Bueng Ba Sub-district, Nong Suea District,
Pathum Thani Province Preventing the spread of COVID-19 by studying public participation in
planning. To solve the problem of disease transmission with Nong Suea Sub-district Municipality and
People devote their own time to take part in acting solving problems that have spread to the
coronavirus disease. Which will receive the results Yichn from solving the problem of the
coronavirus outbreak 2019 in regard to receiving medication or rescue bags Therefore the people
have Participate in reporting practice, expressing ideas and opinions on measures to tackle the
problem of the Coronavirus 2019 For the Nong Suea Subdistrict MunicipalityIn order to be able to
adjust the method of operation according to the situation Between municipal officials and the people
to be safe from the epidemic coronavirus disease 2019, effective control In the cooperation of the
people.
Keywords: participation, municipal, prevention
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บทนํา
โรคไวรั ส โคโรนา
นั บ เป็ นปั ญ หาใหญ่ ข องระบบสาธารณสุ ข ระดั บ ประเทศ เป็ น
โรคติดต่อที มีสัตว์เป็ นแหล่งภาหะ วินิจฉัยว่าเป็ นโรค โรคไวไรรั สโคโรนา
ซึ งเป็ นสายพันธุ์ใหม่
ทีไม่เคยพบมาก่อนในมนุ ษย์ก่อให้เกิดอาการป่ วยระบบทางเดิ นหายใจในคน และสามารถแพร่ เชือจาก
คนสู่ คนได้ ซึ งพบว่ า การระบาดในประเทศไทยครั งเมื อต้นเดื อน มกราคม พ.ศ.
ได้เริ มมี การ
แพร่ กระจายของโรคไวรั สโคโรนา
ไปทัวประเทศ ต่ อมา จากข้อมูล ณ วันที 25 มกราคม พ.ศ.
2563 พบว่ามีผปู ้ ่ วยโรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสนี จํานวน 1,354 ราย เสี ยชีวิต 41 ราย มีผตู ้ ิดเชือเพิมขึน
อย่างรวดเร็ ว ส่ วนใหญ่แพร่ กระจายผ่านการสัมผัสกับผูต้ ิดเชื อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม
นํามู ก นําลาย จนเกิ ด การกระบาดํา ปทัวทุ กภาคของประเทสไทย จนถึ ง ปั จ จุ บัน ( กรมควบคุ มโรค
กระทรวง สาธารณสุ ข 06 มีนาคม พ.ศ.
)
จากรายงานข่าว เมื อวันที มิถุนายน พ.ศ.
ศูนย์บริ หารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ดเชื อไวรั สโคโรนา 2019 ( ศู นย์บริ หารสถานการณ์ โควิด-2019) ได้มีการประกาศ สถานการณ์
ฉุ กเฉิ นการแพร่ กระจายของโรค มีประชาชนทีผูต้ ิดเชือปั จจุบนั ,9 ราย และมีติดเชือเพิมขึนอีก ราย
จากรายงานวันนี ทําให้พบว่าผูท้ ีติดเชือส่ วนใหญ่ ไปในสถานทีแออัด เช่น ตลาดนัด สถานทีท่องเทียว
ทีหนาแน่ นและเสี ยงต่ อการติ ดเชื อโรค ดังนันประชาชนจึ งต้องให้ความสําคัญต่ อ การมี ส่วนร่ วมใน
ปฏิบตั ิตามมาตรการ เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยทุกครัง เว้นระยะห่ างทางสังคม เลียง
การอยู่ในทีแออัด เพือเป็ นการป้ องกันการสัมผัสแพร่ เชื อ ทีอาจจะทําให้เกิดโอกาสการแพร่ กระจายได้
รวดเร็ ว โดยทางศูนย์บริ หารสถานการณ์โควิด-19 จึงยําให้หน่วยงานภาครัฐ หรื อท้องถิน เพือง่ายต่อการ
ป้องกัน โดยขอให้ประชาชนผูม้ ีการเดิ นทางมาจากพืนทีเสี ยงให้มีการบันทึกประวัติการเดิ นทาง เพือ
ง่ า ยต่ อ การสอบสวนโรค ถ้า มี ก ารติ ด เชื อ ให้ ห น่ ว ยงานท้อ งถิ นได้ติ ด ตามอย่า งทัน ที และยําเตื อ น
ประชาชนอย่าประมาณ การ์ ด อย่า ตก ถึ ง ไม่ ว่ าจะ มี การหายป่ วยของประชาชนในประเทศ มี ค วาม
คลีคลายลง แต่ยงั ขอให้เข้มมาตรการ เว้นระยะห่ าง( ศูนย์ปฎิ บตั ิการฉุ กเฉิ นโควิด2019 กรมสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพ )
หนึ งตัวแปรสําคัญทีทําให้ประเทศไทยประสบความสําเร็ จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดขอ งโคโรน่ าไวรั ส (COVID-19) ในช่ วงห ลายเดื อน ที ผ่ า น มา คื อ บ ท บ าทของภาค
ประชาชน (non-state actors) ตังแต่การให้ความร่ วมมือ (cooperation) อย่างดีกบั มาตรการภาครัฐในการ
ควบคุมโรค และการจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร่ วมใส่ หน้ากาก ปิ ดออฟฟิ ศ กินร้ อน ช้อนเรา อยู่บา้ น
ล้างมือ ถือเจลแอลกฮอลล์ ไปจนถึงการเข้ามามีส่วนร่ วม (participation) ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
294

ช่ วงเวลาสําคัญต่ างๆ เช่ น ร่ วมจัด หาอุ ปกรณ์ การแพทย์ ที ขาดแคลนให้กบั โรงพยาบาล ระดมอาหาร
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น โรค และยาสามั ญ ประจํา บ้ า นเพื อช่ ว ยเหลื อ ประชากรกลุ่ ม เปราะบางรั ก ษา
ระยะห่ าง (social distancing) ในช่วงปิ ดเมือง เป็ นต้น จะเป็ นหนึ งในกําลังสําคัญทีทําให้ประเทศไทยเอา
ตัวรอดจากการระบาดของโรคไวรั ส โคโรนา
รวมถึ งช่ ว ยบรรเทาหลายปั ญหาในอดี ต อี กช่ อง
ทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนที จะทําให้มีการแก้ปัญหาเหล่ านี ในเชิ งระบบได้อย่างยังยืน คือการ
เรี ยกร้องให้มีการเปลียนแปลงกลไกการทํางานของภาครัฐทีเป็ นข้อจํากัดในการรับมือกับปั ญหาเร่ งด่วน
แบบนี เช่น การกระจายอํานาจและงบประมาณไปยังท้องถินแบบมีกรอบธรรมาภิบาล เป็ นต้น รวมทัง
การติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณและการทํางานของภาครัฐเช่นเดี ยวกัน ( เอด้า จิ รไพศาล
กุล : 2563 )
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษา บทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเขตพืนที เทศบาลตําบลหนองเสื อ อําเภอ
หนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี ในการป้องกันการแพร่ กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื อศึ กษาเปรี ยบเที ยบการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในเขตพื นที เทศบาลตํา บลหนองเสื อ
อําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุ มธานี การป้ องกันโรคไวรัสโคโรนา
ในการจําแนกตาม ปั จจัยส่ วน
บุคคล
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
จิ รวรรณ อิ นทรี ยส์ ังวร (
: ) กล่ าวว่าการมี ส่วนร่ วมของประชาชน เริ มต้นจากการที
ประชาชนรวมกันเป็ นกลุ่ มเพือเข้าร่ วมกิ จ กรรมที แต่ ละคนมี ความสนใจ และเป็ นเรื องที ทํา ให้ได้รับ
ผลประโยชน์ ซึงอาจจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมก็ได้และมีการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน แต่ กิจกรรม
เหล่านันจะต้องสัมพันธ์กบั ปั ญหาและความต้องการของประชาชนที รวมกลุ่มกันดังกล่าวมีจาํ นวนของ
คนทีมีความคิดทีตรงกันมาก พอทีจะทําให้เกิดเป็ นโครงการหรื อกิจกรรมต่ าง ๆ ทีสามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการได้
อดิ สรณ์ ขัดสี ใส ( : ) ได้ให้ความหมายของ การมี ส่วนร่ วมของประชาชน คือการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจเข้าร่ วมในกิ จกรรมที เกียวข้องกับ
การพัฒนาของชุ มชนการมีส่วนร่ วมตังแต่ การค้นหาปั ญหาการตัดสิ นใจ วางแผน ในกิจกรรมการร่ วม
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ดําเนิ นการตามแผน การได้รับประโยชน์อย่างเป็ นธรรมจากกิจกรรม และการประเมิ นผลเพือนําไปสู่
การแก้ไขปั ญหาจาก บทเรี ยนรู ้ร่วมกันของกิจกรรมการพัฒนานัน ๆ
โคเฮนและ อั ฟ ฮอฟ ( Cohen and Uphoff. อ้ า งใน) : อดิ ส รณ์ ขัด สี ใส (
: 6 ) ได้ ใ ห้
ความหมาย การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกียวข้อง
ใน การมี ส่วนร่ วมการตัดสิ นใจว่าควรทําอะไร และการมี ส่วนร่ วมเสี ยสละเวลาส่ วนตัวในการพัฒนา
รวมทังการมีส่วนร่ วมลงมือปฏิบตั ิตามทีได้ตดั สิ นใจวางแผนไว้ จนมีสิทธิการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ทีเกิด ขึนจากการดําเนิ นงาน ประชาชนในชุ มชนสามารถมีส่วนร่ วมในการประเมิ นผล
โครงการโดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่ วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิ พล
ต่อกระบวนการดําเนิ นกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการมีส่วนร่ วม
นันอย่างเสมอภาค
สรุ ปได้ว่า ความหมายของการมี ส่วนร่ วมของประชาชนนัน เป็ นสิ งสําคัญที จะต้องมี ในการ
วางแผน ปฏิ บตั ิ งาน หรื อการแก้ไขปั ญหา ของประชาชนในท้องถินที ในการมี ส่วนร่ วมจะต้องมี การ
วางแผนเพือการร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามที เจ้าหน้าที เพือให้การปฏิบตั ิงานไปตามประสิ ทธิ ภาพ และ
ประชาชนทุกต้องได้รับสิ ทธิ เท่าเทียมกันทุกคน เพือผลประโยน์ของแต่ล่ะคนทีจะได้รับการช่วยเหลือ
การมีส่วนร่ วมในการ ตรวจความโปร่ งใส ของการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้า
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิน
ความหมายองค์ประกอบ และระดับของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ความหมาย ของการมีส่วนร่ วมของประชาชนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทางการเมืองการ
ปกครองและการพัฒนาประเทศ และชุ มชนท้องถินเป็ นองค์ประกอบรากฐานทีสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตย และการบริ หารงานในทุกระดับของการบริ หารราชการแผ่นดิ นทังราชการ
บริ หารส่ วนกลางส่ วนภูมิภาคและ ส่ วนท้องถิน
ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล (2552) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ วนร่ ว มคื อ การให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเมืองและ การบริ หารมีการกระจายอํานาจในการตัดสิ นใจ และการจัดสรร
ทรั พยากรต่างๆในระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกันอํานาจในการตัดสิ นใจ และการจัดสรรทรั พยากร
ต่างๆนันจะส่ งผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชนมี การเพิมการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของประชาชนทังในระดับท้องถินและระดับชาติศ
บวรศักดิ อุวรรณโณ และคณะ (2552) ได้ให้ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การบริ หารราชการแผ่นดินไว้ว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างมีเหตุผล และสมดุลกับอํานาจในการ
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บริ หารราชการแผ่นดินนันจะช่วยทําให้การบริ หารราชการแผ่นดินตอบสนองและ ตรงกับความต้องการ
ของ ประชาชนโดยส่ ว นรวมอย่างแท้จริ งเนื องจากประชาชนเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
บริ หารราชการแผ่นดินจึงควรเป็ นผูท้ ีมีส่วนสะท้อนความต้องการให้ผดู ้ าํ เนินการได้รับทราบ
กล่าวโดยสรุ ป“ การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซึ งประชาชนหรื อ ผูม้ ี ส่วนได้
ส่ วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะและ เข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆทีมีผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน
รวมทังมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและ การตัดสิ นใจของรัฐ
อันจะนําไปสู่ กระบวนการดําเนินงานและ การจัดสรรทรัพยากรทีเหมาะสมและยอมรับร่ วมกัน
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของประชาชน การปกครองท้ องถิน
เป็ นรู ปแบบการจัดระเบียบบริ หารราชการ แผ่นดินตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (
Decentralization ) จากรัฐบาลไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถินรู ปแบบ ต่างๆซึงมีผบู ้ ริ หารและ สมาชิก
สภาเป็ นตัวแทนจากประชาชนทําหน้าทีจัดทําบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตทีกําหนด
ตามกฎหมายบนฐานความคิ ด ว่ าตัว แทนประชาชนดัง กล่ าวจะเป็ นผู ท้ ี มี ความใกล้ชิด กับ พื นที และ
ประชาชนย่อมรู ้ปัญหาความต้องการของประชาชน และสามารถกําหนดทิศทางกิจกรรมการพัฒนาเพือ
ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนได้มากกว่าองค์กร หรื อหน่วยงานอืน ๆ ในระดับพืนทีการมี
ส่ วนร่ วมของ ประชาชนในการปกครองท้องถิ นเป็ นกลไกลสําคัญในการบริ หารงานการพัฒนาแล ะ
แก้ไขปั ญ หาขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถินให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยมี ลกั ษณะรู ป แบบและกฎหมาย
ระเบียบแผนหรื อแนวทางการพัฒนาดังนี
ลักษณะของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในลักษณะที เป็ นสิ ทธิ ซึงเป็ นอํานาจอัน ชอบธรรม หรื ออํานาจ
ตามทีมีกฎหมายรองรับให้กระทําใด ๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบถึงสิ ทธิ ของคนอืน
1. รู ปแบบการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ นแบ่ งออกเป็ นรู ปแบบ ได้แก่
รู ปแบบที เป็ นทางการ (Formal Organization) เป็ นการมี ส่ วนร่ วมลัก ษณะที เป็ นองค์ ก รมี ก ารจัด
โครงสร้ างอย่าง เป็ นระเบี ยบแบบแผนเช่ น คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหรื อ สภาองค์กร
ชุมชน)
2. รู ป แบบที ไม่ เป็ นทางการ ( Informal Organization) เป็ นลักษณะของการรวมตัว กัน โดยมี
เป้ าหมายจุ ดร่ วมเดี ยวกันและมี ความสัมพันธ์กันในรู ปแบบพฤติกรรมการทํางานร่ วมกันไม่ มีการจัด
โครงสร้างภายในทีตายตัว
ปัญหาและ ข้อเสนอ การแก้ปัญหาของ การมีส่วนร่ วมของ ประชาชน
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ปั ญ หาของการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการพัฒ นาท้อ งถิ นถึ ง แม้ว่า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการพัฒ นาท้องถิ นจะเป็ นสิ งสําคัญ ที มี การพัฒ นากระบวนการส่ ง เสริ มสนับสนุ นและ
พัฒ นามาอย่า งต่ อ เนื องทังการสนั บ สนุ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นให้ เห็ น ความสํ า คัญ ในการ
บริ ห ารงานด้ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนรวมทังการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นบทบาทภาค
ประชาชน และการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในระดับพืนทียังพบว่ามีประเด็นปั ญหา
ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการปกครองส่ ว นท้อ งถิ นดัง นี ( สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแ้ ทนราษฎร 2559 )
. ปั ญหาในส่ วนของประชาชนประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความสําคัญในการเข้ามีส่วนร่ วม
โดยมีสาเหตุหลายประการดังนี ด การไม่ได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างไม่เพียงพอ
ไม่ทวถึ
ั งหรื อเท่ าเทียมกันทุ กกลุ่ มองค์กรที เกียวข้องและรวมถึ งการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารล่าช้าไม่ทนั ต่อ
สถานการณ์ของปั ญหา
. การที ประชาชนไม่เข้าใจเกียวกับความสําคัญของการมี ส่วนร่ วมของตนเองว่ามี บทบาทต่อ
การพัฒนาท้องถินมากน้อยแค่ไหนคิดเพียงว่ามีผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาท้องถินทีมาจากการเลือกตังเข้า
ไปทําหน้าทีก็เพียงพอแล้ว
. การไม่ มีโอกาสเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มกับองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ นในหลาย ๆ กิ จกรรมที
จําเป็ นจะต้องร่ วมมือกันโดยอาจเป็ นเพราะเงื อนไขข้อ จํากัด ด้านเวลาทีอาจไม่ตรงกันหรื อบางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การทีประชาชนปฏิเสธไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมด้วยเหตุผลต่างๆเช่ นไม่มีเวลาต้องทํามาหากินหา
รายได้เลี ยงตนเองและครอบครั ว ( สํานัก งานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร 2559 : รายงานของสภา
ขับเคลือนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิน )
สรุ ปได้ว่า การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซึ งประชาชน หรื อผูม้ ี ส่วนได้ส่วน
เสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และมีโอกาสเข้าร่ วมในกิจ กรรมต่ างๆ ที มีผลต่ อชี วิตความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนรวมทังมี การนํา ความคิ ด เห็ น ดัง กล่ าวไปประกอบการพิ จ ารณากําหนดนโยบายและการ
ตัดสิ นใจของรัฐอันจะนําไปสู่ กระบวนการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรทีเหมาะสมและการยอม
ถูกต้อง ตามการระเบียบทีกําหนด
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ข้ อมูลโรคติดเชื อไวรั สโคโรนา
โรคติดเชือไวรัสโคโรนาคือเชื อไวรัสทีมีรูปร่ างคล้ายมงกุฎพบครังแรกกลางทศวรรษที 1960
โดยมี เชือไวรั สโคโรนาอยู่ 4 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ ด้วยกัน แต่ตวั ทีระบาดมากทีสุ ดคือ SARs CoV พบครั ง
แรกทีประเทศจีนปี ค.ศ. 2002 - 2003 ซึ งได้ระบาดไปทัวโลกและ โดยเฉพาะในประเทศไทย จนพบครัง
ล่าสุ ด ทีเมืองอู่ฮนเมื
ั องหลวงของมณฑลหู เป่ ยตอนกลางของประเทศจีนโดยบริ เวณทีพบผูป้ ่ วยมากทีสุ ด
และคาดว่าน่ าจะเป็ นรั งของโรคคือตลาดอาหารทะเลและสัตว์หายากในเมืองซึ งได้แพร่ กระจายไปใน
หลายเมื องในประเทศจี นและหลายประเทศเช่ น ไทย เกาหลี ใต้ไต้หวัน ฮ่ องกง มาเก๊า ญี ปุ่ น มาเลเซี ย
เวี ยดนาม สิ ง คโปร์ สหรั ฐ อเมริ กา เป็ นต้น ( กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข สื บค้น วัน ที 28
มกราคม 2563 )
อาการและลักษณะการติดต่ อ
ประชาชนสามารถติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นีได้หรื อไม่ ประชาชนสามารถติด
เชื อได้ จากข้อมูล ณ วันที 25 มกราคม พ.ศ. 2563 พบว่ามีผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสนี จํานวน
1,354 ราย เสี ยชี วิต 41 ราย นอกจากนี ไวรั สสามารถแพร่ กระจายจากคนสู่ คนได้ผ่านทางการไอ จาม
สัมผัส นํามูก นําลาย ดังนัน จึ งต้องระมัดระวังไม่ให้ผูป้ ่ วยทีมีอาการทางเดิ นหายใจสงสัยจากเชือไวรั ส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรื อใช้สิงของร่ วมกันกับผูอ้ ืน เพือลดความเสี ยงในการ
แพร่ กระจายเชื อ หรื อ ผูม้ ีประวัติเดิ นทางมาจากเมืองอู่ฮนั มณฑลหู เป่ ย์ ประเทศจีน หรื อเมือง ทีมี การ
ประกาศเป็ นพืนทีระบาด ภายใน 14 วันก่อนเริ มมีอาการป่ วย
คําแนะนําในการป้ องกันตนเอง
หากมี อาการป่ วย หากมี อาการไข้ ไอ เจ็บ คอ นํามูกไหล หายใจเหนื อย ภายใน 14 วัน หลัง
กลับมาจากเมืองต่ างประเทศ โปรดไปพบแพทย์และยืนบัตรคําแนะนํา ด้านสุ ขภาพ สําหรั บผูเ้ ดิ น
ทางเข้ามาในประเทศไทย กับแพทย์ ผูท้ าํ การรักษาพร้อมแจ้งประวัติการเดิ นทาง ท่านอาจได้รับเชือโรค
ก่อนเดิ นทางมายังประเทศไทย กรุ ณาแจ้ง รายละเอี ยด ต่างๆ กับแพทย์ผทู ้ าํ การรั กษา เช่ น อาการป่ วย
วันทีเริ มมี อาการป่ วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานทีพัก เพือแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องและ
รั กษาได้ทันท่ ว งที แพทย์ผูท้ าํ การรั กษาจะรายงานต่ อ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ขในพืนทีหรื อ สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด และกรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข เพื อดําเนิ นการ ป้ อ งกันควบคุ มโรค
โดยเร็ว( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข สื บค้นวันที 28 มกราคม 2563 )
การลํางมื อ ประจํา - Normal hand washing เพื อเป็ นการล้า งมื อ เพื อขจัด สิ งสกปรกต่ า งๆ ที
อาจจะติดเชือโรคอยูห่ รื อ การลํางมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยนํา
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และมื อ ไม่ ปนเปื อนสิ งสกปรก หรื อ สารคัด หลัง จากการสั มผัส เชื อโรค ให้ท ําความสะอาดมื อ ด้ว ย
แอลกอฮอล์เจล
การสวมใส่ หนํากากอนามัย ควรให้ด้านสี เข้มออกด้านนอกเสมอ คลุ มให้ปิดจมูก ปาก คาง
คล้อ งหู ขยับให้พอดี กับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิ ท กับสันจมูก โดยเปลี ยนทุ กวันและทิ งลงใน
ภาชนะที มีฝาปิ ด เพือป้ องกัน การติดเชื อ และสวมใส่ หน้ากากอนามัยทุ กครั งเมือออกไปนอกสถานที
แออัด ถ้าหากการไอ จาม ในทีสาธารณะ ควรหากระดาษชําระ หรื อ ทิชชู่ มาปิ ดปาก เพือป้ องกันไม่ให้
เชื อโรคกระจาย แล้วนําไปทิ งในถังขยะปิ ดให้เรี ยบร้ อ ยหลัง จากไอ จามเสร็ จ แล้ว ควรรี บล้างมื อ ให้
สะอาดทุกครั ง ด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ เพือกําจัดเชื อโรค ไม่ให้แพร่ กระจาย
(
กรมควบคุมโรค กระทรวงสําธารณสุ ข สื บค้นเมือวันที 23 มีนาคม 2563 )
แนวทางปฏิบตั ิหลักการมีส่วนร่ วมมาตรการในการป้องกันโรคไวรั สโคโรนา
. การจํา หน่ า ยอาหารหรื อ เครื องดื มในภัต ตาคาร สวนอาหาร ศู น ย์อ าหาร โรงอาหาร
ร้านอาหาร หรื อเครื องดื มทัวไป ซึ งไม่รวมสถานบริ การ ผับ บาร มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ไอ หอบ
เหนื อยเป็ นหวัดสําหรับพนักงานและผูใ้ ช้บริ การทุกคนก่อนเข้าร้ าน ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5
องศาเซลเซี ยส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์ แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” โดย
จํากัดจํานวนคนเข้าใช้บริ การโดยคิดเกณฑ์ พืนที สําหรั บให้บริ การนังรั บประทานอาหารอย่างน้อย 2
เมตร ต่อผูใ้ ช้บริ การ 1 คน( กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข สื บค้นวันที 28 มกราคม 2563 )
2. พิจารณาให้มีนโยบายส่ งเสริ ม Social Distancing เช่น “มาคนเดี ยวจ่ายในราคาถูกกว่ามาเป็ น
กลุ่มใหญ่ จ่ายแพงมากขึน” เป็ นต้น
3. พนักงานบริ การทุ กคน ต้อ งสวมหน้ากากผ้าหรื อ หน้ากากอนามัย ถุงมื อ และ Face Shield
ระหว่างปฏิบตั ิงาน เช่น ระหว่างรับรายการอาหารแคชเชียร์ และล้างมือทุกครังก่อนออกไปเสิ ร์ฟอาหาร
รวมทังไม่ ตะโกน ไม่พูดคุย เสี ยงดัง หัวเราะเสี ยงดัง เปิ ดหรื อจับหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้า และ
ไม่ ควรสัมผัส ผูใ้ ช้บริ การ โดยรั กษา ระยะห่ างระหว่ างผูใ้ ช้บริ การ อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่ างจาก
พนักงานคนอืนอย่างน้อย 1 เมตร
4. ผูป้ รุ งอาหารทุกคน ให้สวมผ้ากันเปื อน หมวกคลุมผมตลอดการทําอาหาร รวมทังพิจารณา
สวมหน้ากากผ้าหรื อ หน้ากากอนามัย ถุงมื อ และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยนําลายใส่ อาหาร และให้
ล้างมือทุกครังก่อนปรุ งอาหาร รวมทังทําความสะอาดครัวอยูเ่ สมอ
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5. ผูส้ ัมผัสอาหารทีมีบาดแผลต้องปิ ดแผลให้มิดชิด หลีกเลียงการปฏิบตั ิงานทีต้องสัมผัสอาหาร
โดยตรงถ้าไม่สามารถ หยุดปฏิบตั ิ งานได้ควรเลียงไปปฏิบตั ิงานหน้าทีอืนแทนจนกว่าบาดแผลจะหาย
สนิท จึงกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ
6. งดเว้น การให้บริ การจําหน่ ายอาหาร ในลักษณะการตักอาหารด้วยตนเองแบบบุ ฟเฟ่ ต์ โดย
ให้ปรับรู ปแบบการ บริ การ โดยงดเว้นการตักอาหารส่ วนกลางด้วยตนเอง เพือลดความเสี ยงต่อการติด
เชื อจากอุ ปกรณ์ ทีใช้ร่วมกัน เช่ น อุปกรณ์คีบจับอาหารเครื องปรุ งรวมทังการบริ การแบบโต๊ะจี น ซึ งมี
การตั ก อาหารในภาชนะหรื อใช้ อุ ป กรณ์ ร่ วมกัน ทั งนี ควรให้ บ ริ การจั ด เป็ นชุ ด อาหารสํ า หรั บ
รับประทานคนเดียวเป็ นหลัก
7. งดการบริ โภคสุ ราหรื อ เครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ในสถานทีจําหน่ายอาหาร
8. การขนส่ ง วัตถุดิบ (Supplier) ต้องมีการทําความสะอาดบริ เวณรับวัตถุดิบ และลดการสัมผัส
โดยตรงกับผูข้ นส่ ง และสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลา
. จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริ การ รวมทังตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กํากับ
การให้บริ การและ การใช้บริ การ ให้เป็ นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่ งครัด
10. มีนโยบายเหลือมเวลาการทํางานของพนักงานเพือลดการเดินทางด้วยขนส่ งสาธารณะใน
เวลาเดียวกัน
11. พิจารณางดให้บริ การ กรณี ผใู ้ ช้บริ การทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ทีกําหนดได้เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้า หรื อมีอาการป่ วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้
บริ การ
สรุ ป
โรคไวรั สโคโรนา
เป็ นภัยครั งใหญ่ ระดับประเทศ ซึ งเป็ นปั ญหาในดํารงชี วิตประจําวัน
ของประชาชน เนื องจากประชาชนเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบ โดยตรงจากปั ญ หาดังกล่ าว เพื อบรรเทา
ปัญหาทีเกิดขึนและ ช่ วยแบ่งเบาภาระจากภาครัฐ ดังนันการมีส่วนร่ วมของประชาชน จึงมีความจําเป็ น
และมีความสําคัญอย่างยิง ในการแก้ไข ปัญหาเหล่านี โดยการการมีส่วนร่ วมของประชาชน ทังทางตรง
และทางอ้อม เช่ น การมีส่วนร่ วมในการวางแผน การมีส่ วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ การมีส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ น ใจ หรื อร่ วมมื อกับเทศบาลตําบลหนองเสื อ ในการรั บทราบข้อ มู ล ข่ าวสาร จากศู นย์บริ หาร
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 พร้ อมให้ขอ้ มูลที มีประโยชน์ในการ
ป้ องกัน และประชาชนในพืนทีได้ยอมเสี ยสละ เวลาส่ วนตัวเพือให้ความสะดวกในการตรวจหาโรค
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หรื อ ยินดี ส นับสนุ นด้าน เงิ น วัสดุ และอุ ปกรณ์ ให้กบั เทศบาลตําบลหนองเสื อ เพื อนําไปใช้ในการ
ดําเนิ นการป้ องกัน รั บฟั งความรู ้ ทีได้ คําแนะนํา จากการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลหนองเสื อ
ถึ งแนวทางการป้ อ งกัน การแพร่ ก ระจายของโรคไวรั ส โคโรนา
เพื อนํา มาปรั บ การดํา เนิ น
ชีวิตประจําวัน ถ้าหากประชาชนท่านใดทีได้รับผลกระทบจาก โรคระบาดไวรัสโคโรนา
สามารถ
ขอได้รับ ประโยชน์จากการช่ วยเหลื อ แก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาด ประชาชน สามารถมีส่วนร่ วมใน
การตรวจสอบความโปร่ งใส การปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที เพือทําหน้าที อย่างถู กต้อง ตามกฎระเบี ยบ
มาตรการทีรั ฐบาลกําหนด ดังนันการศึกษาเกียวกับบทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชนพืนทีเทศบาล
ตําบลหนองเสื อ ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี ในการป้ องการแพร่ กระจายโรคไวรั ส
โคโรนา
จึงมี ความสําคัญอย่างยิง อันจะก่อให้เกิดการเปลี ยนแปลงในด้านการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา
เทศบาลตําบลหนองเสื อ ตําบลบึ ง บา อําเภอหนองเสื อ
จังหวัดปทุมธานี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผลมาจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพืนที
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บทคัดย่ อ
เนืองด้วยการแพร่ ระบาดของไวรัสสายพันธ์ใหม่ทีสามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว คือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทีได้แพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว หลายประเทศได้ออกมาตราป้องกันโรคนี อย่าง
รวดเร็ วร่ วมถึงประเทศไทยด้วย โดยทางส่ วนกลางก็ได้ออกนโยบายไปสู่ ส่วนภูมิภาคและกระจายมาสู่
นักปกครองท้องที ซึงตัวของนักปกครองท้องทีในทีนี หมายถึง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ที
จะช่วยนํานโยบายจากส่ วนกลางแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิ เช่น การออกคําสังจํากัดเวลาเข้าออกในพืนที การ
แจกหน้ากากอนามัยให้กบั สมาชิกในหมู่บา้ น เป็ นต้น ซึงตัวกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นันเป็ นกลุ่มคนทีมีความ
ใกล้ชิดกับชาวบ้าน และเข้าใจสภาพพืนทีในการดูแลเป็ นอย่างดี จึงเป็ นการดีทีมอบนโยบายให้กบั นัก
ปกครองท้องทีเพราะสามารถแปลงนโยบายจากส่ วนกลางไปสู่ การปฏิบตั ิ ในพืนทีการดูแลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
คําสําคัญ: เชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19), บทบาท, นักปกครองท้องที
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Abstract
The objectives of this study are 1) This study aims to 1) study the role of local governors in
the prevention of the 2019 coronavirus (Covid-19) 2) to study the prevention of the spread of the
2019 coronavirus (Covid-19). The spread of coronavirus 2019 (Covid-19) due to the rapid spread of
the new virus, the 2019 coronavirus. Several countries have quickly introduced measures to prevent
this disease, including Thailand. By the central part, the policy was issued to the region and
distributed to the local governors. In which the character of the local ruler here refers to the village
headman, the assistant village headman That will help bring the centralized policy into action, such as
issuing orders to limit the time in and out of the area The distribution of masks to the members of the
village, etc. The village headman was a group of people who were close to the villagers. And
understand the condition of the area to take good care Therefore, it is good to give policies to local
governors because they can convert centralized policies into practice in the area of care most
effectively.
Keywads: Coronavirus-2019 (COVID-19), role, local governor
บทนํา
ในช่วงต้นปี 2019 ทีผ่านมาทัวโลกได้ประสบกับการระบาดครังใหญ่ทีสุ ดอีกครังหนึงนับตังแต่การ
ระบาดไข้ห วัด ใหญ่ ปี 2019 โดยไวรั ส ตัว ใหม่ มีชือว่ า”โรคติ ด ต่ อ เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19)
องค์การ อนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรั สโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็ น“
ภาวะฉุ กเฉิ นด้านสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ” เนื องจากเชื อไวรั ส ดังกล่ าวได้มีการแพร่ ระบาดไปยัง
ประเทศต่างๆทัวโลกอย่างรวดเร็ วและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศให้โรคติดต่อเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยในส่ วนของประเทศไทยนันก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่ นกัน การออกมาตรการ
ปิ ดเมือง การประกาศเคอร์ ฟิวควบคุมการเข้าออกจากบ้านจํากัดช่ วงเวลา การจํากัดการเข้าออกระหว่าง
จังหวัดและในส่ วนทังจากส่ วนกลางสู่ การนํานโยบายมาปฏิบตั ิ ในส่ วนของท้องถินโดยให้นกั ปกครอง
ท้องทีเป็ นผูด้ าํ เนิ นงาน เพราะนักปกครองท้องทีมี การกระจายข่าวสารและเตรี ยมการป้ องกันการแพร่
ระบาดได้ดีกว่า การให้ส่วนกลางเป็ นผูด้ าํ เนิ นงานทังหมดด้วยพืนทีของแต่ละท้องที นันต่างกันการให้
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นักปกครองท้องทีนํานโยบายจากส่ วนกลางไปแปลงปฏิบตั ิจึงเป็ นการนํานโยบายต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้องและทัวถึง
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาบทบาทของนักปกครองท้องทีในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ในเขตท้องทีตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2. เพือศึกษาแนวทางการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของนัก
ปกครองท้องทีตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
3. เพือศึกษาการทํางานของของนักปกครองท้องทีในการป้ องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ในเขตท้องทีตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการศึกษา
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย นักปกครองท้องที หมายถึง ผูท้ ีได้รับการแต่งตัง
จากหน่ วยงานราชการ ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น จํานวน 37 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที จะใช้ศึก ษานั นประกอบด้วย นั กปกครองท้อ งที ได้แ ก่ กํา นัน 1 คน ผู ใ้ หญ่ บ้า น 4 คน และผู ช้ ่ ว ย
ผูใ้ หญ่บา้ น 8 คน รวมทังหมด 13 ตน ในส่ วนของการเก็บข้อมูลนันจะใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ มี 2 หัวข้อ
ดังนี
ข้ อคําถามสั มภาษณ์ ชุดที 1
1) ปั จจัยด้านบทบาทของนักปกครองท้องทีในการป้ องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ในเขตท้องทีตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.1) ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทีผ่านมาท่านได้เข้ามามีบทบาทในด้านนี
อย่างไรบ้าง ในส่ วนของการวางแผนหรื อส่ วนปฎิบตั ิงาน
1.2) ในด้านการดูแลความเรี ยบร้อยในเขตพืนทีของท่านมีการจัดแผนการทํางานอย่างไรบ้าง
1.3) ด้านการจัดหาบุคลากรทีจะเข้ามาดูแลประชาชนในเขตพืนทีหมู่บา้ นของท่านมีวิธีการ
คัดเลือกอย่างไร หรื อมีการประสานขอคนจากหน่ วยงานอืนมาหรื อไม่
1.4) ช่วงระยะเวลาทีมีนโยบายกักตัวหยุดเชือเพือชาติ ท่านได้ให้การสนับสนุนแก่ประชาชนใน
พืนทีในด้านใดบ้าง
1.5) ผลจากการดําเนินงานในช่วงการระบาดของไวรัสโคนา 2019 ทีผ่านมามีผลอย่างไรบ้าง
สามารถดําเนิ นงานตามแผน และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีต้องการหรื อไม่ อย่างไร
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ข้ อคําถามสั มภาษณ์ ชุดที 2
2) แนวทางการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตตําบลระแหง
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2.1) ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทีผ่านมาได้มีผูท้ ีมาจากเขตการแพร่ ระบาดของเชือ
นีเข้ามาในหมู่บา้ นของท่านหรื อไม่ ถ้ามีท่านมีมาตรการรับมือกับปั ญหานีอย่างไรบ้าง
2.2) ท่านและกลุ่มของท่านมีมาตรการในการตรวจการพืนทีชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง
2.3) ในส่วนของอุปกรณ์เครื องมือมีการจัดสรรหาหรื อมีหน่ วยงานทีเข้ามาสนับสนุนหรื อไม่
2.4) ท่านมีการส่ งเสริ มความรู ้เรื องไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั ประชาชนในหมู่บา้ นของท่านอย่างไร
บ้าง
2.5) จากผลการทํางานทีผ่านมาท่านมีความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานมากน้อยเพียงใด
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
1. ความหมายของเชื อไวรัสโคโรนา-2019
(กระทรวงสาธารณสุ ข, ฉบับที 3: 2563) เรื องชื อและอาการสําคัญของโรคติ ดต่ ออันตราย
พ.ศ.2559 “(14) โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid19) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื อย หรื อมี อาการของโรคปอดอักเสบ ในรายทีมี อาการรุ นแรงจะมี
อาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขันเสี ยชีวิต”
เชือไวรัสโคโรนา-2019 หรื อ โควิด-19 หมายถึง ไวรัสอาร์ เอ็นสายเดียว ถูกตรวจพบครังแรก
ในปี ค.ศ.1965 สามารถติดต่อได้ทงในคนและสั
ั
ตว์ โดยติดต่อทางการหายใจ หากติดเชือเข้าสู่ ร่างกาย
เชือไวร้สตัวนีจะเข้าไปทําลายการหายใจ เกิดอาการปอดอักเสบ และอาจนําไปสู่ การเสี ยชีวติ ได้
2. แนวคิดเกียวกับบทบาท
สุ พตั รา สุ ภาพ (2546) ได้ให้ความหมายของบทบาทว่า เป็ นข้อกําหนดพฤติ กรรมระหว่าง
บุคคล ซึ งผูกพันกับบุคคลประเภทต่างๆทีมี ลกั ษณะเฉพาะตัวบางประการ คือ สถานภาพหรื อตําแหน่ ง
ทฤษฎี บทบาทได้ใช้ส ถานภาพหรื อ ตําแหน่ ง ซึ งหมายถึ งส่ วนหรื อ องค์ประกอบต่ างๆ ของกลุ่ มทาง
สังคมทีได้รับการจัดระเบียบแล้ว จากแนวคิดทฤษฎีบทบาทนัน นักทฤษฎีบทบาทมีสมมุติฐานร่ วมกัน
อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก บทบาทเป็ นสิ งทีต้อ งเรี ยนรู ้ ในกระบวนการปฏิ สั งสรรค์ทางสั งคม
ประการทีสอง ในการกระบวนการปฏิสังสรรค์กบั คนอืนบุคคลต้องพิจารณาตนเอง และคนอืนซึ งเป็ น
เจ้าของสถานภาพและได้ใช้สิงทีเขาเรี ยนรู ้ ว่าอะไรเป็ นความคาดหวัง ซึ งผูกพันกับสถานภาพนันเป็ น
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เครื องมือแนะแนวทางการกระทําของเขา แนวคิดทางบทบาทแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะกระบวนการปฏิสัง
สรรค์ ได้แก่ ลักษณะแนวโครงสร้างนิยม และลักษณะแนวปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์นิยม
แนวโครงสร้างนิ ยม มุ่งสนใจเนื อหาโครงสร้างหน้าทีของสถานภาพทางสังคมการจัดระเบียบ
และผลของบทบาทต่ างๆต่ อระบบ กล่ าวคือ บทบาทจะถู กมองว่าเป็ นสิ งที ถูกกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ใน
สังคม ถูกคาดหวังไว้ว่าบุคคลในสถานภาพใด ควรมีสถานภาพและบทบาทอย่างไรเมือบุคคลเข้าดํารง
สถานภาพต่าง ๆตามทีคิดว่าเป็ นค่านิยม บรรทัดฐานทีกําหนดให้มีบทบาทและพฤติกรรมนันๆ
แนวปฏิ สังสรรค์สั ญลักษณ์ นิ ยม ให้ความสําคัญกับกระบวนการซึ งบุ คคลทําความเข้าใจว่า
บุ คคลอื นให้ ความคาดหวัง กับตนเองอย่างไร ในการที จะมี บทบาทในสั งคมอันจะเกิ ด ขึนจากการที
บุคคลมีปฏิสงั สรรค์ทางสังคมต่อกัน
บทบาท หมายถึง การทําหน้าทีหรื อพฤติกรรมทีสังคมกําหนด และความคาดหมายให้บุคคลนัน
กระทํา (พจนานุกรมศัพท์สงั คมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525)
บทบาท หมายถึง หน้าที (function) หรื อ พฤติกรรมอันพึงคาดหมาย (expected behavior) ของ
แต่ ละคนในกลุ่ ม หรื อสั งคมหนึ ง หรื อ สั งคมนันได้กาํ หนดขึ น ฉะนันจึ งเป็ นบทบาทแบบแห่ งความ
ประพฤติของบุคคลในสถานะหนึ งทีพึงมีต่อบุคลอืน ในสถานะทีแตกต่างกันในสังคม ( อุทยั หิ รัญโต,
2526)
ลิ นตัน (Linton, 1963 อ้างถึ งใน โกวิท พวงงาม, 2549) ให้ความหมายว่ า บทบาท (Role) คือ
การแสดงให้เห็ นถึ งลักษณะไม่ หยุด นิ งของสถานภาพ แต่ ละบุ คคลได้กาํ หนดสถานภาพและครอง
สถานภาพนัน โดยมี ความสั มพันธ์ กบั สภาพอื น เมื อบุ คคลใช้สิทธิ แ ละหน้าที ตามสถานภาพนัน คือ
บุคคลกําลังกระทําบทบาท ดังนี
1. แต่ละคนจะมีชุดของบทบาทมาจากรู ปแบบต่างๆทีเขาได้เข้าร่ วม
2. ในขณะเดียวกันการแสดงบทบาทรวมทังหมดมาจากแบบแผนของสังคมทีเขาไปเข้าร่ วม
บทบาทกําหนดสิ งทีเขาทําเพือสังคมและสิ งทีคาดหวังจากสังคม
คิมบอล ยัง (Kimball Young, 1963 อ้างถึงใน สุ พตั รา สุ ภาพ, 2546) กล่าวว่า บทบาท คือ หน้าที
หรื อการกระทําของบุคคลในกลุ่ม เป็ นสิ งทีบอกกถึงเป้าหมายการยอมรับบุคคลอืน ๆในกลุ่มการกระทํา
บทบาทจะเกิ ด ในตํา แหน่ ง ต่ า ง ๆ ซึ งถู ก กํา หนดโดยบรรทัด ฐานของสั ง คม โดยบทบาทเหล่ านี จะ
เกียวข้องกับตําแหน่ ง ซึ งตรงกับความเห็น Coser (1976) ที กล่าวว่า บทบาทเกี ยวข้องกับตําแหน่ งทาง
สังคมและบทบาทมีความหมายอย่างน้อย 3 ประการ
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1. บทบาท คือ โครงสร้ างทีสนองความต้องของสังคม ได้แก่ บรรทัดฐาน ความคาดหวัง ข้อ
ห้ามต่างๆ การตอบสนองต่อสังคม
2. บทบาท คือ การเป็ นสมาชิกและแนวคิดทีได้แสดงไว้ในองค์การ
3. บทบาท คือ การกระทําของสมาชิก
ความหมายโดยสรุ ปก็คือ เงื อนไขของบทบาท แนวคิ ดเกี ยวกับบทบาท และการกระทําของ
บทบาท
บี เวอลี (Beverly, 1981 อ้างถึ ง ใน จุ ฬ าลัก ษณ์ พัฒ นศัก ดิ ภิ ญ โญ และคนอื นๆ, 2545) มอง
บทบาทในประเด็น คือ
1. บทบาท เปรี ยบได้กบั การแสดง
2. บทบาท เกิดในโครงสร้างของสังคม
3. บทบาท เกิดจากการคาดหวังทังของคนอืน ซึ งบางครังอาจมีขอ้ ขัดแย้งได้
4. บทบาท เกิดจากอัตตะ
สรุ ปได้ว่า บทบาทเป็ นการกระทําหรื อพฤติกรรมของบุคคลทีแสดงออกมาตามเงือนไขหน้าที
ความรั บผิดชอบของตําแหน่ งทีดํารงอยู่ ซึ งการแสดงออกของบทบาทจะมีส่วนเกี ยวข้องกับความคิด
ของผูด้ าํ รงตําแหน่ งนัน ๆ การแสดงบทบาทของแต่ ละบุ คคลย่อ มจะได้รับ ความคาดหวังทังจากตัว
ตนเอง ชุมชน และจากสังคมรอบข้าง เพราะบุคคลจะต้องมีบทบาทและหน้าทีตลอดจนความรับผิดชอบ
ทังโดยการปฏิบตั ิตามคําสังและความสมัครใจ
3. นักปกครองท้ องที
กํานัน เป็ นบุคลากรทางการปกครองของประเทศไทย ในตําบลหนึ งมี กาํ นันหนึ งคนทําหน้าที
ปกครองราษฎรในตําบลนัน โดยมาจากการการเลือกตังกันเองของผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลนันขึนเป็ นกํานัน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการเลื อ กกํา นั น พ.ศ. 2551 การประชุ ม คัด เลื อ กกํา นัน ให้
นายอําเภอเป็ นประธานในทีประชุ ม ปลัดอําเภอเป็ นเลขานุ การ การประชุ มคัดเลือกกํานันต้องเป็ นไป
โดยเปิ ดเผยและต้องมีผูใ้ หญ่บา้ นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูใ้ หญ่บา้ นทังหมดทีมีอยูใ่ น
ตําบลนัน ผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลมีสิทธิ เสนอชือผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลหรื อเสนอชือตนเองเป็ นกํานันได้หนึ ง
คน ผูใ้ หญ่บา้ นทีได้รับการเสนอชือต้องอยูใ่ นทีประชุมและต้องยินยอมให้เสนอชือตนได้
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ถ้ามีการเสนอชื อผูส้ มควรได้รับการคัดเลื อกเป็ นกํานันเพียงคนเดี ยว ให้นายอําเภอคัดเลื อกผูน้ ันเป็ น
กํานันมีการเสนอชือผูส้ มควรได้รับการคัดเลือกเป็ นกํานันมากกว่าหนึ งคนให้นายอําเภอจัดให้มีการออก
เสี ยงลงคะแนนโดยวิธีลบั
อํานาจหน้ าทีกํานัน
1. อํานาจหน้าที เกียวกับการปกครองท้องที ได้แก่ การตรวจตรา รักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
ตําบล ให้ราษฎรปฏิบตั ิตามกฎหมายการป้ องกันภัยอันตราย ส่ งเสริ มความสุ ขของราษฎร รั บเรื องความ
เดือดร้อนของราษฎร แจ้งทางราชการและรับข้อราชการ ประกาศให้ราษฎรได้ทราบและดําเนิ น การให้
เป็ นไปตามกฎหมาย เช่ น การตรวจและเก็บภาษี อากร รวมทังการปกครองผูใ้ หญ่ บา้ น แพทย์ประจํา
ตําบลและสารวัตรกํานัน
2. อํานาจหน้าทีทุกอย่างเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่บา้ น
3. อํานาจหน้าทีเกียวกับความอาญา และรักษาความสงบเรี ยบร้อย
3.1 มี การกระทํา ผิด อาญาหรื อ สงสั ยจะเกิ ด ให้แ จ้งนายอําเภอ หรื อ ถ้า เกิ ด ในตําบล
ข้างเคียงให้แจ้งกํานันตําบลข้างเคียงนันทราบ
3.2 พบคนกําลังกระทําผิดกฎหมาย หรื อเหตุ ควรสงสัย หรื อมีหมาย หรื อคําสังให้จับ
ผูใ้ ดในตําบลให้จบั ผูน้ นส่
ั งอําเภอ
3.3 ค้นหรื อยึดตามหมายทีออกโดยกฎหมาย
3.4 อายัดตัวคนหรื อสิ งของทีได้มาด้วยการกระทําผิดกฎหมายแล้วนําส่ งอําเภอ
3.5 เมือมีเหตุการณ์ร้ายหรื อแปลกประหลาด รายงานต่อนายอําเภอ
3.6 เกิดจลาจล ปล้นฆ่า ชิงทรัพย์ ไฟไหม้หรื อเหตุร้าย ฯลฯ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง
3.7 เมือทราบว่ามีคนอาฆาตมาดร้าย คนจรจัด อาจเรี ยกประชุมผูใ้ หญ่บา้ นเพือปรึ กษา
สืบสวนแล้วถ้ามีหลักฐานให้เอาตัวส่ งไปทีอําเภอ
3.8 เมือมีคนจรแปลกหน้านอกทะเบียนราษฎรเข้ามาในท้องที ให้หารื อกับผูใ้ หญ่บา้ น
เพือขับไล่ออกจากท้องที
3.9 เมือมีผใู ้ ดตังทับ กระท่อม หรื อโรงเรื อนโดดเดียว ซึ งจะเป็ นอาจเป็ นอันตราย อาจ
สังให้เข้ามาอยูเ่ สี ยในหมู่บา้ น และนําความแจ้งนายอําเภอ
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3.10 เมือมีผปู ้ ล่อยละทิงบ้านให้ชาํ รุ ดรุ งรั ง โสโครก อันอาจเกิดอันตรายแก่ผูอ้ ืน หรื อ
อาจเกิดอัคคีภยั ให้ปรึ กษากับผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล บังคับให้ผูอ้ ยูใ่ นทีนันแก้ไข ถ้าไม่ปฏิบตั ิ
ตามให้นาํ ความร้องเรี ยนต่อนายอําเภอ
3.11 ในกรณี ที เกิ ดอันตรายแก่ การทํามาหากิ นของราษฎร ให้ปรึ กษากับผูใ้ หญ่ บ้าน
แพทย์ประจําตําบล หาทางป้องกันแก้ไข ถ้าเกินความสามารถให้แจ้งต่อนายอําเภอ
4. อํานาจหน้าที ในการดูแ ลให้คนที เดิ นทางเข้ามาในตําบล ซึ งไม่ มีเหตุ อันควรสงสัยว่ าเป็ น
ผูร้ ้าย ให้มีทีพักตามสมควรและถ้าเป็ นผูเ้ ดิ นทางมาในราชการก็ตอ้ งช่ วยเหลือหาคนนําทาง หาเสบียง
อาหารให้
5. อํานาจหน้าทีดู แลรั กษาสิ งซึ งเป็ นสาธารณประโยชน์ทีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่ น สระ
นํา ศาลาอาศัย ทีเลียงปศุสตั ว์ ห้ามมิให้ผใู ้ ดรุ กลํายึดถือครอบครอง หรื อทําให้ทรัพย์เสี ยหาย
6. อํานาจเกียวกับการทะเบียนต่าง ๆ ในตําบล เช่ น งานทะเบียนราษฎรเกียวกับการแจ้งคนเกิด
คนย้าย คนตาย งานทะเบียนสัตว์พาหนะ และมีหน้าทีรั บคําขอจดทะเบียนสมรส เพือนําส่ งนายอําเภอ
ให้จ ดทะเบี ยนสมรสให้โดยคู่ส มรสไม่ ต อ้ งไปที ว่าการอําเภอ ในท้องทีที ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้อ อก
ประกาศไว้ ตลอดจนทําบัญชี ทะเบียนสิ งสาธารณะประโยชน์ทีอยูใ่ นตําบลนัน
ผู้ใหญ่ บ้าน ในหมู่ บา้ นหนึ งมี ผูใ้ หญ่บา้ น 1 คน ทําหน้าทีปกครองราษฎรในเขตหมู่บา้ น โดยมี
ทีมาจากการเลือกของราษฎรในหมู่บา้ นนัน
อํานาจหน้ าทีผู้ใหญ่ บ้าน
1) อํานาจหน้าทีหน้าทีในทางปกครองและรักษาความสงบเรี ยบร้ อย อํานวยความเป็ น
ธรรมและดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บา้ น
2) สร้ า งความสมานฉั น ท์ แ ละความสามัค คี ใ ห้ เกิ ด ขึ นในหมู่ บ้า น รวมทังส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมและประเพณี ในท้องที
3) ประสานหรื ออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บา้ นในการติดต่อหรื อรับบริ การ
กับส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
4) รั บฟั งปั ญหาและนําความเดื อดร้ อน ทุกข์สุขและความต้องการทีจําเป็ นของราษฎร
ในหมู่ บ้า นแจ้ง ต่ อ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น หรื อ องค์ก รอื นที
เกียวข้อง เพือให้การแก้ไขหรื อช่วยเหลือ
5) ให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ ม และอํานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิหน้าที หรื อ การ
ให้บริ การของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
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6) ควบคุมดู แลราษฎรในหมู่ บา้ นให้ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบี ยบแบบ
แผนของทางราชการ โดยกระทําตนให้เป็ นตัวอย่างแก่ราษฎรตามทีทางราชการได้แนะนํา
7) อบรมหรื อชีแจงให้ราษฎรมีความรู ้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรื อระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ในการนี สามารถเรี ยกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร
8) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพือบําบัดปัดป้อง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุ กเฉิ น รวมตลอดทังการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผูป้ ระสบภัย
9) จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้ นเป็ นประจําอย่างน้อยเดื อนละ
หนึงครัง
10) ปฏิบตั ิตามคําสังของกํานันหรื อทางราชการและรายงานเหตุการณ์ทีไม่ปกติซึง
เกิดขึนในหมู่บา้ นให้กาํ นันทราบ พร้อมทังรายงานต่อนายอําเภอด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน ในหมู่บา้ นหนึงนอกจากจะมีผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูป้ กครองหมู่บา้ นแล้ว ยังมีผูช้ ่ วย
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูช้ ่วยเหลือผูใ้ หญ่บา้ น โดยผูใ้ หญ่บา้ นและกํานันร่ วมกันพิจารณาคัดเลือก อยูใ่ นตําแหน่ ง
คราวละ 5 ปี แต่เมือผูใ้ หญ่บา้ นต้องออกจากตําแหน่ งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผชู ้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นต้องออกจาก
ตําแหน่งด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ มีอาํ นาจหน้ าทีดังต่ อไปนี
(1) ตรวจตรารักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในหมู่บา้ น
(2) ถ้ารู ้ เห็ นหรื อทราบเหตุการณ์เกิดขึนหรื อจะเกิดขึนในหมู่บา้ นเกี ยวกับความสงบ
เรี ยบร้อย ให้แจ้งต่อผูใ้ หญ่บา้ น
(3) ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บา้ นและสงสัยว่ามาโดยไม่สุจริ ตให้นาํ ตัวส่ งผูใ้ หญ่บา้ น
(4) ระงับเหตุ ปราบปราม ติดตามจับผูร้ ้าย
(5) ตรวจจับสิ งของทีผิดกฎหมายส่ งผูใ้ หญ่บา้ น
(6) ควบคุมตัวผูส้ งสัยว่าได้กระทําผิดและกําลังจะหลบหนี ส่งผูใ้ หญ่บา้ น
(7) ปฏิบตั ิตามคําสังของผูใ้ หญ่บา้ นซึ งสังการโดยชอบด้วยกฎหมาย
สรุ ป นักปกครองท้องที หมายถึง ผูท้ ี ได้รับการแต่ งตังจากหน่ วยงานราชการ ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
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4. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จารุ พงศ์ พลเดช (2531) ได้ศึกษาเรื อง บทบาทของผูใ้ หญ่บา้ นกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ในท้องที พบว่า ความรู ้ สึกนึ กคิดของราษฎรทีมี ต่อผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นไปในทางทีดี เป็ นส่ วนใหญ่ ราษฎร
ได้รับการบริ การด้วยดีจากผูใ้ หญ่บา้ นตลอดมา ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูท้ ีให้ทงคํ
ั าปรึ กษาหารื อและให้ความ
คุม้ ครองแก่ราษฎร ราษฎรส่ วนใหญ่คิดว่าผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นตัวแทนของราษฎรมากกว่าทีจะเป็ นตัวแทน
ของทางราชการ ผูใ้ หญ่บา้ นยังคงมีความสําคัญต่ อชี วิตประจําวันของราษฎรในการทีจะปกครองดู แล
ราษฎรให้อยู่เย็นเป็ นสุ ขได้ ถ้าขาดผูใ้ หญ่ บา้ นแล้วคงได้รับความเดื อดร้ อน ราษฎรส่ วนใหญ่ ให้ความ
เคารพนับถื อเชือฟั งผูใ้ หญ่ บา้ น นอกจากนี ราษฎรส่ วนใหญ่ เห็ นควรมีการกําหนดระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งของผูใ้ หญ่บา้ น เพือจะได้เลือกคนดีเข้ามาทํางานและสามารถควบคุมการปฏิบตั ิงานได้ดีขนึ
สว่ าง ฉวีว รรณ (2536) ได้ศึ กษาเรื อง ปั จจัยที มี ผ ลต่ อ สั มฤทธิ ผ ลในการปฏิ บัติ ห น้า ที ของ
ผูใ้ หญ่ บ้าน ศึ กษาเฉพาะกรณี จงั หวัด นครราชสี มา พบว่ า ผูใ้ หญ่ บา้ นที ได้รับรางวัลยอดเยียม มีความ
สัมฤทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ หน้าทีสู งกว่าผูใ้ หญ่ บา้ นทัว ๆไป ทังด้านปั จจัยส่ วนตัว ในด้านภาวะผูน้ าํ คือ
เป็ นผู ้ที มี ค วามถนั ด ในการพู ด ในที สาธารณะมาก แก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ดี มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์มากจึงไม่มีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน มีความเข้าใจในกฎหมายระเบียบทีเกียวข้องเป็ นอย่าง
ดี มี การเสนองานและความคิ ดเห็ นในทีประชุ มบ่ อยมาก มีความมันใจในการให้ คาํ ปรึ กษาต่ าง ๆแก่
ลูกบ้านได้เป็ นอย่างดี
สุ จิ นต์ ดาววี ระกุ ล (2537) ได้ศึ กษาเรื อง ปั จจัยที มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
โครงการพัฒนาหมู่บา้ น ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บา้ นชนะเลิศการประกวดดี เด่ นระดับจังหวัดของจังหวัด
นครสวรรค์ ประจํา 2537 พบว่ า ตําแหน่ ง ทางสั งคมในหมู่ บ้าน การรู ้ สึ กว่ าตนเองมี ความสําคัญ ต่ อ
หมู่ บา้ น การมีความกระตือรื อร้ นทีจะเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาหมู่บา้ นมีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในโครงการพัฒนาหมู่บา้ นตัวอย่าง และปั จจัยทางสังคมได้แก่ความต้องการเกียรติ การได้รับ
การชักชวนจากกรรมการหมู่บา้ น เพือนบ้าน นายอําเภอ พัฒนาการอําเภอ มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในโครงการพัฒนาหมู่บา้ น
สุ ชีพ แข่งขัน (2537) ได้ศึกษาเรื อง บทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นยุคโลกานุ วฒั น์ พบว่า ปั จจัย
สําคัญที ทําให้กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นยังคงดํารงอยู่ได้ไม่ ว่าจะเป็ นยุคจารี ตสมัยหรื อยุคโลกานุ วฒั น์ เพราะ
กํานันผูใ้ หญ่บา้ น มีลกั ษณะเด่น ดังนี
1. กํานันผูใ้ หญ่บา้ นมาจากผูน้ าํ ตามธรรมชาติ เพราะคนทีจะเป็ นกํานันผูใ้ หญ่บา้ นจะต้องเป็ น
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บุคคลทีมีบารมี มีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ และเป็ นทีเชือถือศรัทธาจากประชาชนในตําบล หมู่บา้ น ฉะนันฐานะ
ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นจึงได้รับการยอมรับทังทางนิตินยั และพฤตินยั
2. การปรับปรุ งกฎหมายลักษณะปกครองท้องที พ.ศ. 2457 เป็ นปัจจัยสําคัญในการปรับ
บทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นให้ทนั สมัยสอดคล้องกับความเปลียนแปลงของสังคม
3. การเลือกตังกํานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นหลักการทีเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตย เพราะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในเขตตําบล หมู่ บา้ น มีสิทธิ เลื อกผูป้ กครอง
โดยตรง ถ้าเกิดความไม่พอใจก็สามารถเปลียนแปลงได้
4. อํานาจหน้าทีของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น มิได้ขดั แย้งกับองค์กรปกครองรู ปแบบอืน นอกจากนัน
ยังมี ส่ วนสนับสนุ นการปกครองทุกรู ปแบบด้ว ย ที เห็ นชัด เจนมากที สุ ด คื อ การปกครองท้องถิ นใน
รู ปแบบกรุ งเทพมหานคร ซึ งยังคงมีกาํ นันผูใ้ หญ่บา้ น และช่ วยให้การปกครองกรุ งเทพมหานครในเขต
ชันนอกมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
สรุปผลการสั มภาษณ์
ตอนที 1 ปัจจัยด้านบทบาทของนักปกครองท้องทีในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ในเขตท้องทีตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.1 ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทีผ่านมาท่านได้เข้ามามีบทบาทในด้านนี
อย่างไรบ้าง ในส่ วนของการวางแผนหรื อส่ วนปฎิบตั ิงาน
- อําเภอมีการประชุมวางแผน และประสานงานกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น และเจ้าหน้าทีสาธารณะสุ ข
- ในส่ วนของการปฏิบตั ิงานได้ร่วมมือกันทุกฝ่ าย ดังนี
1) ทําการออกตรวจในเขตพืนทีเพือเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 สํารวจบุคคลผูเ้ ป็ นกลุ่มเสี ยง และบุคคลทีมาจากนอกเขตพืนที
2) ทําการแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การตรวจวัดไข้ และฉี ดพ่นยาฆ่าเชือใน
บริ เวณต่าง ๆของหมู่บา้ น
1.2) ในด้านการดูแลความเรี ยบร้อยในเขตพืนทีของท่านมีการจัดแผนการทํางานอย่างไรบ้าง
- มีการประชุมจัดแบ่งภาระหน้าทีให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน ดังนี
1) ตังจุดตรวจ ออกตรวจพืนที และตรวจสอบบุคคลทีเข้าออกในเขตพืนที
2) แนะนําข้อปฏิบตั ิโดยการประกาศเสี ยงตามสาย วิธีป้องกันตนเอง ได้แก่ การใส่
หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่ วมกับผูอ้ ืน
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3) ดูแลผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทีมีคนจํานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็ นงานศพ โดยการตรวจวัดไข้
การให้ใส่ หน้ากากอนามัย และจัดทีนังให้มีระยะห่าง
1.3) ด้านการจัดหาบุคลากรทีจะเข้ามาดูแลประชาชนในเขตพืนทีหมู่บา้ นของท่านมีวิธีการ
คัดเลือกอย่างไร หรื อมีการประสานขอคนจากหน่ วยงานอืนมาหรื อไม่
การจัดหาบุคคลทีเข้ามาดูแลประชาชนในเขตพืนที โดยการทํางานประสานกับอําเภอ
เจ้าหน้าทีตํารวจ ผูน้ าํ ท้องที และอาสาสมัครสาธารณะสุ ขประจําหมู่บา้ น
1.4) ช่วงระยะเวลาทีมีนโยบายกักตัวหยุดเชือเพือชาติ ท่านได้ให้การสนับสนุนแก่ประชาชนใน
พืนทีในด้านใดบ้าง
- ทําการแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ในช่วงระยะแรกนันมีไม่เพียงพอ
- ทําการแจกนํายาฆ่าเชือและฉี ดพ่นนํายาฆ่าเชือตามบริ เวณวัด โรงเรี ยน ตลาด และบริ เวณทีมีคน
จํานวนมาก
- ดูแลความเรี ยบร้อย ประสาน และสนับสนุ นการปฎิบตั ิหน้าทีของอาสาสมัครประจําหมู่บา้ นคน
ในกรณี ทีมีจากนอกพืนทีทีเข้ามาในระยะเวลาอันสันจะไม่ทาํ การกักตัว แต่ถา้ เข้ามาอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน
จะต้องแจ้งโดยการทําเอกสาร 2 ชุด ส่ งผูใ้ หญ่บา้ นและทางอําเภอ จากนันต้องกักตัวเป็ นระยะเวลา 14 วัน
1.5) ผลจากการดําเนินงานในช่วงการระบาดของไวรัสโคนา 2019 ทีผ่านมามีผลอย่างไรบ้าง
สามารถดําเนิ นงานตามแผน และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีต้องการหรื อไม่ อย่างไร
- ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีต้องการ
- ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากทุกฝ่ ายในคณะทํางาน และคนในหมู่บา้ น
- ได้รับการสนับสนุ นอุปกรณ์และเครื องมือจากหน่วยงานเอกชนในช่วงแรกทีมีการ
ระบาดของโรค
- ตรวจพบผูต้ ิดเชือเพียงหนึ งรายและส่ งไปรักษาตัวทีโรงพยาบาล
- ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ไม่คอยใส่ หน้ากากอนามัย เพราะไม่คุน้ เคยและไม่ค่อยได้เดินทางออก
นอกบ้าน
ตอนที แนวทางการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตตําบล
ระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2.1) ในช่ วงการระบาดของไวรั สโคโรนา 2019 ทีผ่านมาได้มีผูท้ ี มาจากเขตการแพร่ ระบาด
ของเชือนีเข้ามาในหมู่บา้ นของท่านหรื อไม่ ถ้ามีท่านมีมาตรการรับมือกับปั ญหานี อย่างไรบ้าง
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- เมือมีคนนอกพืนทีต้องการเข้ามาในเขตพืนที จะต้องทําเรื องจากพืนทีต้นทางแจ้งผ่านมาที
อําเภอปลายทาง เพือให้กาํ นันทราบและดําเนินการตามขันตอนโดยมีการกักตัวตามระยะเวลาทีกําหนด
- ในทุกหมู่บา้ นมีมาตรการตรวจสอบ ถ้ามีคนจากนอกพืนทีเข้ามาในหมู่บา้ นให้แจ้งผูน้ าํ ท้องที
และทางอาสาสมัครประจํา เพือดําเนิ นการควบคุมกักบริ เวณและส่ งตัวไปรักษาตัวต่อทีโรงพยาบาล
- มีมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ 1 คน ทําการกักตัว 14 วัน ไม่พบอาการจึงส่ งตัวกลับบ้าน
2.2) ท่านและกลุ่มของท่านมีมาตรการในการตรวจการพืนทีชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง
- มีการประชุมวางแผนจัดเจ้าหน้าทีมาดูแลซึงประกอบด้วย เจ้าหน้าทีอําเภอ ตํารวจ และนัก
ปกครองท้องที ทําหน้าทีเป็ นเวรควบคุมการตังด่านในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. หลักจากการตัง
ด่านนักปกครองท้องทีจะทําการออกตรวจพืนทีวันละ 6 หมู่บา้ น
- ในบริ เวณตลาดจะมีจุดตรวจวัดไข้ บริ การเจลล้างมือและเข้มงวดให้ทุกคนต้องใส่ หน้ากาก
อนามัยทุกครัง
2.3) ในส่วนของอุปกรณ์เครื องมือมีการจัดสรรหาหรื อมีหน่ วยงานทีเข้ามาสนับสนุนหรื อไม่
- ได้รับการสนับสนุ น จากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อําเภอ เทศบาล องค์การบริ หารส่ ว น
ตําบล และ อาสาสมัครประจําหมู่บา้ น อย่างเพียงพอ
2.4) ท่านมีการส่ งเสริ มความรู ้เรื องไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั ประชาชนในหมู่บา้ นของท่านอย่างไร
บ้าง
- เจ้ า หน้ า ที สาธารณ ะสุ ขได้ จั ด ประชุ มให้ ค วามรู ้ กั บ นั ก ปกครองท้ อ งที เพื อนํ า ไป
ประชาสัมพันธ์ให้กบั คนในหมู่บา้ น
- มีการส่ งเสริ มความรู ้ โดยการประกาศเสี ยงตามสาย ประชุมคนในหมู่บา้ นแจ้งข้อมูลในงานที
มีการรวมของคนจํานวนมาก เช่ น งานศพ และให้คาํ แนะนําเป็ นรายครอบครัวพร้ อมแจกเอกสารแผ่น
พับ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ
2.5) จากผลการทํางานทีผ่านมาท่านมีความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานมากน้อยเพียงใด
- มีความพึงพอใจในด้าน
1) มีบุคคลระดับผูบ้ ริ หาร เช่น ปลัดจังหวัด เข้ามาร่ วมการปฏิบตั ิงาน
2) ความร่ วมมือของเจ้าหน้าที หน่วยงานภายนอก และคนในหมู่บา้ น
3) ในการปฎิบตั ิงานมีการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ประสานงานกันและช่ วยเหลือซึ งกันและกัน
เป็ นอย่างดี
4) อุปกรณ์และเครื องมือได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
316

สรุปผลการศึกษา
นักปกครองท้องทีเป็ นบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทีมีบทบาทอย่างมาก ในการป้องกัน
การระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 เนืองจากเป็ นผูท้ ีมีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถินและเข้าใจถึงบริ บท
ในพืนทีเป็ นอย่างดีในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงมีลกั ษณะการเป็ นเครื อญาติ ทําให้เกิดความร่ วมมือ
ในชุมชนท้องถินได้เป็ นดีกว่าส่ วนงานอืนๆ เมือเกิดการระบาดของโรคชนิดนีขึนมา ก็ตอ้ งทําความ
เข้าใจกับชุมชนให้ได้ทราบถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทีจะเกิดขึนจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 มีการป้ องกัน เช่น การจํากัดการเข้าออกในพืนที การขอความร่ วมมือก่อนออกนอกบ้านให้
ประชาชนในพืนทีใส่ หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครังก่อนเข้าพืนทีอย่างตลาด เป็ นต้น งด
กิจกรรมทีเป็ นการรวมของคนหมู่มาก รวมทังการวางแผนกับทางส่ วนกลางตังด่านเพือเป็ นการป้องกัน
คนฝ่ าฝื นตอนกลางคืน จัดตังเวรยามตรวจในพืนทีเพือป้องกันคนทีอาจจะลอบเข้ามาตอนกลางคืน และ
มีการประกาศเสี ยงตามสายของชุมชนสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการป้องกันตนเอง คอยให้ความ
ช่วยเหลือกับประชาชนในพืนที เพราะบทบาททีสําคัญประการหนึ งของนักปกครองท้องทีคือ สนอง
ความต้องการของสังคม ในกรณี นีคือการป้ องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ในพืนที เพือความ
สงบสุ ขของสังคมชุมชนท้องถิน
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บทคัดย่ อ
บทความวิ ช าการเรื องความเชื อมันของประชาชนที มี ต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ าที ของสํา นั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติมีวตั ถุประสงค์ 1)เพือเปรี ยบเทียบด้านการ
จัดการของคณะกรรมการการเลือกตังทีส่ งผลต่อความเชื อมันของประชาชน และ ) เพือศึกษาระดับที
ส่ งผลต่อความเชื อมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าที ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
ด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ ซึ งแนวคิดของความเชื อมันอธิ บายว่า ความเชื อมันนันมาจากความ
ไว้ว างใจที เกิ ด ขึนต่ อ อี กบุ คคลและจะแสดงออกมาในลักษณะของพฤติ กรรม ของความไว้วางใจที
เกิดขึน เป็ นตัวบ่งชี ความเชือมันของประชาชน ให้เกิดความเชื อมันของการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของดังกล่าว เมือศึกษางานวิจยั
ต่างๆทีผ่านมาพบว่า ปั จจัยทีศึกษา ระดับทีส่ งผลต่อความเชื อมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าที
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตังด้านการจัดการเลื อกตังระดับชาติ ประกอบด้วย ความหมาย
ของความเชื อมัน องค์ป ระกอบ ปั จ จัย ที ส่ ง ผล แนวคิ ด ของการเลื อ กตังพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการเลื อ กตั งสมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎร พ.ศ. 2561พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการได้มาซึ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง พ.ศ. 2560 อํานาจหน้าทีทีมาจากการปฏิบตั ิงานของสํานักงานคณะกรรมการ
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การเลือกตัง การศึกษาความเชื อมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ จะทําให้ประชาชนเกิดความเชือมันต่อการปฏิบตั ิหน้าที
นันได้ และยังตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดียงขึ
ิ น
คําสําคัญ: ความเชือมัน, คณะกรรมการการเลือกตัง, การเลือกตังระดับชาติ
Abstract
This academic article focuses on the public confident in the performance of the Office of the
Electoral Commission on the national election management. This academic article is presented in two
purposes: 1) To compare the management aspects of the Election Commission that affect the public
confidence and 2) To study level that affects the public confident in the performance of the Office of
the Electoral Commission on election management in national level. In which the concept of
confident is described that confident comes from trust that happens to other people and can be
expressed in terms of the behavior of the trust that arises as an indicator of the confidence of the
public confidence in the functioning of the commission on elections. In the performance of work in
accordance with the stated objectives. When studying various researches of the past, it was found that
study factors the degree to which affects the public confidence in the performance of duties of the
national election commission of election commission consists of the meaning of confidence,
component, factors affecting the concept of election organic act on Election of Members of the House
of Representatives B.E. 2561 (2018) organic act on Acquisition of Senators, B.E. 2561 (2018)
organic act on the Election Commission, B.E. A study of public Confidence in the performance of the
Election Commission of National Electoral Administration will give people confidence to perform
that duty and also respond to the needs of the people even better.
Keywords: confidence, election, national election
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บทนํา
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยของไทยนันนับได้ว่ามีมาอย่างยาวนาน เช่นเดี ยวกันกับ
การเลือกตังถือได้ว่าเป็ นกระบวนการทีสําคัญของประชาธิ ปไตยทีเกิดขึนทีประชาชนนันต้องทําความ
เข้าใจและมีส่วนร่ วมกับการเลือกตังของประเทศ เพราะประเทศจะพัฒนาไปในทางไหนขึนอยูก่ บั พรรค
ทีเราเลือกเข้าบริ หารงานนันเอง
ประเทศไทยมีการเลือกตังครั งแรกเมือวันที 15 พฤศจิ กายน พุทธศักราช 2476 โดยมีกรมการ
ฝ่ ายปกครองกระทรวงมหาดไทยคอยทําหน้าที จัด การเลือกตังและดู แลการเลือกตัง ณ ตอนนัน การ
เลือกตัง คือ การทีประชาชน เลือกสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าไปทําหน้าที อํานาจอธิ ปไตยล้วนเป็ นของคนทุก
คนแต่ทุกคนไม่ สามารถทีจะเข้าไปบริ หารเองได้ทงหมดเพราะฉะนั
ั
นแล้วจึ งต้องทําการเลือกผูแ้ ทน 1
คน โดยการพิจารณาจากนโยบายหรื อพรรคการเมือง โดยทําหน้าทีแทนประชาชนที เหลือ ด้วยความ
ยุติ ธ รรมและเป็ นกลาง ไม่ บิ ด เบื อ นต่ อ ประชาชน และจํา นวนของคณะกรรมการการเลื อ กตังจะ
ประกอบด้ว ย 7 คน ซึ งพระมหากษัตริ ย ท์ รงแต่ งตังตามคําแนะนําของวุ ฒิส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในปัจจุบนั
บทความนีจึงได้ขอนําเสนอความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีมีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลื อกตังด้านการจัดการเลื อกตังระดับชาติทงสมาชิ
ั
กสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา ว่าการเลือกตังในระดับชาตินนจะทํ
ั
าให้ความเชือมันของประชาชนลดลงมากน้อยหรื อไม่
วัตถุประสงค์
1. เพื อศึ ก ษาด้ า นการจัด การของคณะกรรมการการเลื อ กตังที ส่ งผลต่ อ ความเชื อมันของ
ประชาชน
2. เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ
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ประโยชน์ ของผลการวิจัย
. เพือนําไปใช้เป็ นประโยชน์ทางการศึกษา ทีจะช่ วยให้เกิดความเข้าใจมากยิงขึน หรื อเรื องที
เกียวข้องในการพัฒนาองค์ความรู ้ในเรื องนี ต่อไปในอนาคต
. ทราบถึ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที มี ต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที ในการจัด การเลื อ กตังของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังระดับชาติ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจัยเพื อศึ กษาความเชื อมันของประชาชนที มีต่อการปฏิบตั ิหน้าที ของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ มี 2 ขันตอน ดังนี
. ด้านเนือหา
ในการวิจัยครังนี มุ่งศึ กษาถึงความเชื อมันของประชาชนในพืนทีเทศบาลเมือ งบึ งยีโถ อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีในด้านการจัดการเลือกตังของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตังระดับชาติ
2. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มประชากรตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นทะเบี ยนบ้าน (ทร.14)
ในเขตเทศบาลเมืองบึงยีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีจาํ นวนประชากร 14,234 คน
3. ตัวแปรทีศึกษา
ความเชื อมันของประชาชนในพืนทีเทศบาลเมืองบึงยีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทีมีต่อ
การปฏิบตั ิหน้าทีในด้านการจัดการเลือกตังของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังระดับชาติ ทีส่ งผล
ต่อการความเชือมันในการปฏิบตั ิงาน
1. ความตรงไปตรงมา
2. ความสําเร็ จในผลงานหรื อการทํางานสําเร็ จ
3. การแสดงดูแลเอาใจใส่
4. การยึดถือหลักคุณธรรม
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที ใช้ในการศึ กษาครั งนี ได้แก่ ประชากรกลุ่ มตัว อย่างทีใช้ในการศึ กษาครังนี คือ
กลุ่ มประชากรตัว อย่างที อาศัยอยู่ในทะเบี ยนบ้าน (ทร. ) ในเขตเทศบาลเมื องบึ งยีโถ อําเภอธัญบุ รี
จังหวัดปทุมธานี มีจาํ นวนประชากร , คน (ทีมา: สํานักงานทะเบียนราษฎร เทศบาลบึงยีโถ ข้อมูล
เดือนธันวาคม
) ส่ วนกลุ่มตัวอย่างมี คน ตามสู ตรทาโร่ มายาเน่
2. เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่ ว นที 1 ข้อ มู ลเบื องต้น ของผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชี พ
สถานภาพ
ส่ วนที 2 แบบสัมภาษณ์เกียวกับการวัดความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
3. ขันตอนการสร้ างเครื องมือในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้า ตํารา วารสาร บทความ งานวิจยั ทีเกียวข้องกับความเชือมันของประชาชน ทีมี
ต่ อ การ ปฏิ บัติ ห น้ า ที ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตัง และรายละเอี ย ดวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การศึกษาเพือเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารทีเกียวข้องกับการเลือกตัง เพือใช้เป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3. ศึ กษาความหมาย ทฤษฏี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบต่างๆ ในเอกสาร ตํารา เพือนํามา
จัดทํานิยามปฏิบตั ิการตามเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคําถาม
4. นําร่ างแบบสอบถามเสนอ อาจารย์ ดร. ปิ ยะ กล้าประเสริ ฐ อาจารย์ทีปรึ กษา เพือตรวจสอบ
เนือหาและภาษาทีใช้ในแบบสอบถามและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขเพือความถูกต้องครบถ้วน
5. นําแบบสั ม ภาษณ์ เสนอต่ อ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํา นวน 3 ท่ านประเมิ น เป็ นการหาความตรงตาม
เนื อหา (Contentvalidity) และตรวจสอบหาประสิ ท ธิ ภาพ (IOC: Index of Item Objective Congruent)
ในเครื องมือทีสร้างขึนจาก ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ดังนี
5.1 อาจารย์ วิไลลักษณ์ เรื องสม อาจารย์ประจําหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสาขา
5.2 ผูช้ ่ วยศาตราจารย์ ดร. กัมลาศ เยาวะนิ จ อาจารย์ประจําหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการสาขา
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5.3 อาจารย์ ดร. จารุ ณี มุมบ้านเซ่ า อาจารย์ประจําหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ประจําสาขา
6. นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วนําไปเสนออาจารย์ทีปรึ กษาเพือขอ
ความเห็ นชอบแล้วนําไปจัดพิมพ์เป็ นเครื องมือทีใช้แจกประชากรตัวอย่างในการวิจยั เพือนําไปสู่ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเป็ นขันตอน ดังนี
4.1 ทําหนังสื อขอความร่ วมมือในการวิจยั จากสํานักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือขออนุ ญาตในการเก็บข้อมูล
4.2 ส่งหนังสื อจากสํานักงานกิจการนักศึกษา และแบบสัมภาษณ์สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
เพือเพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติไปยังกลุ่มเป้าหมาย
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการไปแจกแบบสอบถาม ซึ งหัวข้อแบบสอบถามมีอยู3่ ส่วน
คือ 1. ข้อมูลทัวไปของแบบสอบถาม 2. การวัดความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง 3. การปฏิบตั ิงานหน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง 4. ข้อเสนอแนะและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามเกียวกับความเชื อมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าที ของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตัง ด้วยการวิเคราะห์ สาระ( Content Analysis) ในสภาพการปฎิบตั ิ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ผลการวิจัย
1. ศึกษาด้านการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตังทีส่ งผลต่ อความเชื อมันของประชาชน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี ส่ วนมากจะมีตาํ แหน่ งหน้าที
เป็ นเจ้าของกิจการ ผลการศึกษาพบว่า ความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ ในภาพรวม มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลางเมือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมาคือ
ด้านการยึดถือหลักคุณธรรม อยูใ่ นระดับมาก ความตรงไปตรงมา อยูใ่ นระดับมาก ด้านแสดงความดูแล
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เอาใจใส่ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความสําเร็ จในผลงานหรื อการทํางานสําเร็ จ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมือแยกเป็ นรายด้านได้ผล ดังนี
ด้านความตรงไปตรงมา อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าความตรงไปตรงมาของ
การปฏิบตั ิทีแสดงออกของความจริ งใจอย่างสมําเสมอ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ บุคคลทีแสดงออก
ให้เห็นถึงสิ งทีเชือมันจากความคาดหวังทีได้รับลัพธ์จากอีกฝ่ าย และน้อยทีสุ ดคือ บุคคลทีมีเจตนาแอบ
แฝงผลประโยชน์ต่ออีกฝ่ าย ตามลําดับ
ด้านความสําเร็ จในผลงานหรื อการทํางานสําเร็ จ เมือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าสิ งทีสําคัญทีสุ ด
ของปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงก็คือความเชือมันอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ชัดเจนขององค์กรเป็ นสิ ง
สําคัญที ทําให้ความสําเร็ จในผลงานผ่านได้ดี และน้อยทีสุ ดคือ หากบุคคลนันไร้ ความสามารถในการ
ดําเนินงานก็จะขาดความเชือมันไปด้วย
ด้านการแสดงความดู แลเอาใจใส่ เมื อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าการไม่ กระทําสิ งทีขัดแย้งต่อ
บุ ค คลที ตรงกันข้า มคื อ ความเข้า ใจอย่างถ่ อ งแท้ของการใส่ ใจ อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคื อ ปั จ จัย
เกี ยวกับการเอาใจใส่ มาจากการความเชื อมันของอี กฝ่ าย และน้อยทีสุ ดคือ การเข้าใจปั ญหาต่ างๆเป็ น
ส่วนหนึงของการแสดงความใส่ ใจ
ด้านการยึด ถือ หลักคุ ณ ธรรม เมื อพิ จารณาแต่ ละด้า น พบว่ า ความสั ม พัน ธ์ ของการยึด หลัก
คุ ณธรรมและความเชื อมันกับความเข้าใจของผูใ้ ห้ความเชื อมันนันเป็ นเรื องเดี ยวกัน อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ได้รับความเชือมันย่อมมีความรั บผิดชอบต่อสิ งทีเผยแพร่ ออกไป และน้อยทีสุ ดคือ ความ
ซือสัตย์สุจริ ตเป็ นพืนฐานของหลักคุณธรรมของบุคคล
ด้านความสามารถ เมือพิจารณาแต่ ละด้าน พบว่าการเชื อมันในความสามารถเป็ นอย่างหนึ งที
ส่ งผลให้สาํ เร็ จของการทํางานในด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ความสามารถเป็ นลักษณะอีก
อย่างทีบุคคลมีอิทธิพลในขอบเขต เฉพาะบางประการ และน้อยทีสุ ดคือ สมรรถนะของความสามารถแต่
ละบุคคลย่อมเกิดจากการสัมผัสและการเรี ยนรู ้สิงเหล่านัน
ด้านความตรงไปตรงมา ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามปั จจัยเฉพาะบุ คคล (เพศ)ระดับ
เกี ยวกับความเชือมันของประชาชนที มี ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
ด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ ด้านความตรงไปตรงมา แตกต่างกันและเมือแยกแต่ละเรื องพบว่า ไม่
แตกต่างกันในทุกๆเรื อง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ด้านความสําเร็ จในผลงานหรื อการทํางานสําเร็ จ ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามปั จจัย
เฉพาะบุ ค คล (เพศ) เกี ยวกับ ความเชื อมันของประชาชนที มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที ของสํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ ด้านความสําเร็ จในผลงานหรื อการทํางาน
สําเร็ จ แตกต่างกันและเมือแยกแต่ละเรื องพบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกๆเรื อง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ด้านการแสดงความดู แ ลเอาใจใส่ ผลการทดสอบสมมติ ฐานจําแนกตามปั จจัยเฉพาะบุคคล
(เพศ) เกี ยวกับความเชื อมันของประชาชนทีมี ต่อ การปฏิ บัติ หน้าที ของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติ ด้านการแสดงความดูแลเอาใจใส่ ไม่แตกต่างกันในทุกๆเรื อง
ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ด้านการยึดถือหลักคุณธรรม ผลการทดสอบสมมติ ฐานจําแนกตามปั จจัยเฉพาะบุคคล (เพศ)
เกี ยวกับความเชือมันของประชาชนที มี ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
ด้านการจัดการเลือ กตังระดับชาติ ด้านการยึดถือ หลักคุ ณธรรม ไม่ แตกต่ างกันในทุกๆเรื อง ที ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
ด้านความสามารถ ผลการทดสอบสมมติ ฐานจําแนกตามปั จ จัยเฉพาะบุ คคล (เพศ) เกี ยวกับ
ความเชื อมันของประชาชนที มีต่อการปฏิ บตั ิหน้าที ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังด้านการ
จัดการเลือกตังระดับชาติ ด้านความสามารถ ไม่แตกต่างกันในทุกๆเรื อง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
การอภิปรายผล
การศึ กษาผูต้ อบแบบสอบความเชื อมันของประชาชนที มี ต่อการปฏิ บตั ิ หน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตังด้านการจัดการเลือกตังระดับชาติถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี
ส่วนมากจะมีตาํ แหน่งหน้าที เป็ นเจ้าของกิจการ
ความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังด้านการ
จัดการเลือกตังระดับชาติ ในภาพรวม มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้าน
ความสามารถ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมาคือ การยึดถือหลักคุณธรรม ด้านความ
ตรงไปตรงมา ด้านแสดงความดูแลเอาใจใส่ ด้านความสําเร็ จในผลงานหรื อการทํางานสําเร็ จ พบว่า 5
ด้านทีอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
ในการทําวิจยั ครังต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั เกียวกับเรื องต่อไปนี
1. การศึกษาผลการวัดความเชือมันของประชาชนทีมีต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง
2. การศึกษาปั จจัยทีส่ งเสริ มทักษะการกําหนดจุดมุ่งหมายการดําเนิ นชีวติ ด้วยตนเองของ
นักเรี ยนทีมีความ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. การศึกษาความเชือมันผูท้ ีมีความเห็นต่างเกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง
2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพขงการทํางานขอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังอย่างเต็มที
เพือให้ประชาชนนันมีความเชือมันมากยิงขึน
บทสรุ ป
ความเชือมันเป็ นสิ งทีมาจากความไว้วงจากอีกบุคคลหนึงทีเขากระทําให้นันรู ้สึกไว้วางใจ จาก
ความใส่ ใจ หรื อจากการทํางานสําเร็ จไม่ว่ าจะมาจากองค์ก ร หรื อหน่ ว ยงานและความเชื อมันที จาก
ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย ซึ งคํานิ ยามดังกล่าวมุ่งเน้นถึงความสําคัญ หรื อความรู ้สึกที มา
จากความเชื อมัน (Confidence) ความน่ าเชื อถื อ (Reliability) และความซื อสั ต ย์ (Integrity) กับบุ คคล
อืนๆทีเกียวข้อง Morgan, R. M., and Hunt, S. D., ( อ้างถึงใน จิรัญญา วุฑฒิพงษ์พิพฒั น์, 2559; 21)
สมาชิ กวุฒิสภานันได้ถูกตังขึนตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการได้มาซึ ง
สมาชิ กวุฒิส ภาพ.ศ. 2561 โดยการดําเนิ นการจัดให้มีการเลื อกตังสมาชิ กวุฒิ สภา 3 ระดับ คื อ ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพือให้ได้รายชือบุคคลจํานวน 200 คน แล้วเสนอให้คณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ พิจารณาคัดเลื อกแต่งตังให้เป็ นสมาชิ กวุฒิส ภา โดยในวาระเริ มแรกจะมี การดํารง
ตําแหน่ง 5 ปี ข้อเสนอแนะของการเลือกตังเพือให้เกิดความเชือมันคือการให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่ วม
โดยตรงและโดยอ้อ มยัง เป็ นการแสดงถึ ง สิ ทธิ เสรี ภาพอิ ส ระเพราะการเลื อ กตังที มี ค วามเป็ น
ประชาธิ ปไตยนันจะต้องเป็ นการเลื อกตังโดยเสรี แต่การทีประชาชนจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ ง ก็คง
ขึนอยูก่ บั ความน่าเชือถือหรื อความไว้วางใจของการทีจะแสดงออกมาโดยอาศัยปั จจัยหลายอย่าง เพราะ
การเลือกตังนันไม่ใช่แค่เพียงการเลือกเข้ามาแล้วเสร็ จสิ นกระบวนการ แต่ตอ้ งเลือกเข้ามามีส่วนร่ วมใน
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พัฒนาบริ หารประเทศให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมอันจะนําไปสู่ ความเชื อมันของประชาชนต่ อการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการการเลือกตัง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ . เพือการศึกษาความสัมพันธ์ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว
สถานี ตาํ รวจภูธรเมืองสมุ ทรสาคร . เพือศึกษาถึ งปั จจัยทีส่ งผลต่อการสร้ างความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง
ตํารวจกับแรงงานต่างด้าว สถานี ตาํ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่ งธุ รการ เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่ งจราจร เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่ งป้ องกันและ
ปราบปราม และพนักงานแรงงานต่ างด้าวทีสื อสารภาษาไทยได้จาํ นวน คน เครื องมือทีใช้คือ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์โดยใช้คาํ ถามเหมือนกัน
ทุกคน เพือวิเคราะห์หาข้อมูลทางขันตอนเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั ปรากฏว่า มี ดา้ นทีส่ งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ทีดี . ด้านของการสื อสารมีผล
ต่ อ ความสั มพัน ธ์ ทีดี อ ย่า งมาก . ด้านของการให้ บ ริ ก ารมี ผลต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ที ดี มาก 3. ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์มีผลต่อความสัมพันธ์ทีดี ส่ วนปั จจัยทีสําคัญทีส่ งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ทีดีพบว่า
มี การสื อสาร ความถีในการติดต่อระหว่างกัน การช่วยเหลือเกือกูลกัน และระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นพืนที
ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที ดี ร ะหว่ า งตํา รวจกับ แรงงานต่ า งด้ า ว สถานี ต ํา รวจภู ธ รเมื อ ง
สมุทรสาคร
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คําสําคัญ: แรงงานต่างด้าว, ตํารวจ, ความสัมพันธ์ทีดี
Abstract
The purposes of this research were to study the good relationship between police and Migrant
workers Muang Samut Sakhon Police Station. To study the factors affecting the building of good
relations between police and Migrant workers. Samut Sakhon Police Station By collecting data from
a sample group of police officers, administrative positions Traffic and police officer position Prevent
and suppress and 20 foreign workers Migrant workers who can communicate in Thai. The structured
interview was a qualitative data analysis using all the same questions. To analyze and find data
through a qualitative process.
The results of the analysis showed some aspects affect to build a good relationship.
Communication has a great effect on the relationship, The aspect of service has a very good effect on
relationships, Public relations affect. A good relationship as for the important factors affecting the
formation of good relationships, it was found that the frequency of communication between each
other was communicated. Help and support and length of living in the area Affecting the building of
good relations between the police and Migrant workers Samut Sakhon Police Station.
Keywords: migrant workers, police, good relationship
บทนํา
ปัจจุบนั ในยุคทีสังคมมีการเปลียนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ทําให้มนุ ษย์
ต้อ งใช้ชี วิต อยู่ท่ามกลางปั ญ หาต่ างๆมากมายทังยังสลับ ซับซ้อ นยิงขึนนันการคํานึ ง แต่ ความมันคง
ปลอดภัย(security) ของรั ฐเป็ นหลักโดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องการปกป้ อ งอํานาจอธิ ปไตยและความ
มันคงทางเศรษฐกิจของประเทศย่อมไม่เพียงพอเนื องจากมนุ ษย์จะเป็ นสุ ขได้อย่างแท้จริ งจะต้องมีความ
มันคงในชี วิตและศักดิ ศรี (dignity) เท่ าเที ยมกัน ดังนัน ทัวโลกจึ งให้ความสนใจและเริ มตระหนักใน
แนวคิดเกี ยวกับความมันคงของมนุ ษย์ (Human Security) คํานิ ยามว่า “มนุ ษย์” ไม่ได้หมายถึง พลเมือง
(citizen) ในแต่ละประเทศ แต่จะเป็ นในด้านความมันคงของพลเมืองทัวโลก (สุ ภางค์ จันทวานิ ช,
)
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ในฐานะผูท้ ี ต้องตกอยู่ในสถานะที ต้องเผชิ ญ หน้า กับความขาดแคลนสิ งต่ างๆและความหวาดกลัว
ตัวอย่าง เช่นแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทยในเรื องของแนวคิด ที ว่ าความมันคงของมนุ ษ ย์นันจะไม่ ได้รับ ความสํา คัญ
เท่ าทีควรไม่ ได้จัดให้อยู่ในนโยบายหลักๆของการพัฒนาประเทศ แต่มีกลุ่มคนที สนใจได้ด าํ เนิ นการ
ส่ ง เสริ ม ความมันคงของมนุ ษ ย์ เริ มตังแต่ ก ารร่ ว มก่ อ ตังเครื อข่ า ยความมันคงของมนุ ษ ย์ (Human
Security Network: HSN) จนกระทังได้มีการจัดระชุ มสัมมนาวิชาการ เมื อปี
ผลการประชุ มกลุ่ม
ย่อยเรื องแรงงานต่างด้าวสรุ ปว่า ความมันคงของมนุ ษย์ ไม่ควรจํากัดขอบเขตอยูเ่ พียงแค่เป็ นความมันคง
ของคนไทยหากแต่ จ ํา เป็ นต้อ งมองรวมไปถึ ง แรงงานต่ า งด้า วที เข้า มาทํา งานในประเทศไทยด้ว ย
เนื องจากแรงงานเหล่ านี ถือเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเคลือนย้ายถินฐานของมนุ ษย์ และแท้ทีจริ ง
แล้วแรงงานต่างด้าวเหล่านี ก็คือผลพวงทีเกิ ดขึนจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมทีใช้แรงงานเข้มข้น
สมุ ท รสาครเป็ นจัง หวัด ศู น ย์ก ลางการผลิ ต อาหารทะเลของไทย จึ ง มี ความจําเป็ นต้อ งจ้า ง
แรงงานต่างด้าวที ส่ วนใหญ่ จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยปั จจัยทีผลักดันจากสภาวะความยากจน การ
ขาดแคลนทีทํากิน สภาวะสงคราม การเกณฑ์แรงงาน การกดขีของรัฐบาล และประกอบกับปั จจัยดึงดูด
เช่ น การมี ชีวิตความเป็ นอยู่ทีสุ ขสบายและดี ขึนกว่าในถินฐานเดิ ม แรงงานต่ างด้าวเหล่านี จึ งตัดสิ นใจ
อพยพเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย แม้ว่าชีวิตความเป็ นอยูข่ องแรงงานต่างด้าวจะดีกว่าทีเป็ นอยู่
ในประเทศของตน ด้วยอาศัยความขยันขันแข็ง ความอดทนสู ้งาน แต่แรงงานต่างด้าวเหล่านี ยังคงถูก
เอารั ดเอาเปรี ยบจากทังนายจ้างคนไทย หรื อแม้แต่เจ้าหน้าที บ้านเมืองทีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ (กอง
วิจยั และพัฒนา สํานักงานแผนงานและงบประมาณ, สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ , : ) การละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชนขันพืนฐาน และการกดขี การกดดันต่ างๆ ที เกิดขึนนี นับได้ว่าเป็ นสิ งทีบันทอนความ
มันคงของมนุ ษย์ของเหล่าแรงงานต่างด้าวอย่างร้ ายแรง ดังนัน การที จะสร้างความสัมพันธ์ทีดี นนต้
ั อง
ครอบคลุมไปยังแรงงานต่างด้าวเหล่านีอย่างทัวถึง
สถานี ตาํ รวจ หรื อ ทีรู ้ จกั กันในนาม โรงพัก เป็ นหน่ วยงานที มี ความสําคัญอย่างยิงหน่ วยงาน
หนึ งของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เนื องจากเป็ นหน่ วยงานทีให้บริ การเกียวกับการรักษาความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชนทุ ก คนตลอด ชัวโมง โดยมี ต าํ รวจเป็ นผู ป้ ฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ตาม
บทบาทและหน้าทีทีสํานักงานตํารวจแห่งชาติกาํ หนดไว้ในแผนแม่บทสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ฉบับ
พ.ศ.
(สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ.
: 5)
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เจ้าหน้าทีตํารวจจึ งมีภารกิจทีช่ วยเหลื อประชาชนในด้านการดูแลรั กษาความปลอดภัยในชี วิต
ละทรั พย์สินของประชาชน การป้ องกันปราบปรามการกระทําผิด รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
กับประชาชน โดยต้อ งดําเนิ นการอย่า งต่ อ เนื องและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สะดวกรวดเร็ ว เสมอภาคและ
ยุติธรรม ให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายของแผนแม่บท พัฒนาไปสู่ การบริ หารงานที ได้มาตรฐาน
ระดับสากล การให้บริ การทีประชาชนไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายค่าบริ การ การให้บริ การทีดี ของตํารวจส่ งผล
ไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ในทางทีดี ทังในด้านประสิ ทธิ ภาพและความเชือถือในการให้บริ การ
ความสําคัญของปั ญหา จากที กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยมีความสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ทีดี
ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว สถานี ตาํ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ว่าแรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์
ในด้า นที ดี กับ ตํา รวจในด้า นใดบ้า ง การสื อสาร การให้ บ ริ การของเจ้า หน้ า ที ตํา รวจส่ ง ผลให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ในทางทีดี มากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยอะไรบ้างทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง
ตํารวจกับแรงงานต่ างด้า ว สถานี ต าํ รวจภู ธรเมื องสมุ ทรสาคร ทังนี เพื อนําผลการศึ กษาวิ จัยมาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาในการสร้างความสัมพันธ์ให้ดียงขึ
ิ นต่อไป
คําถามเกียวกับงานวิจยั ความสัมพันธ์ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว สถานี ตาํ รวจภูธร
เมืองสมุทรสาครเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือการศึกษาความสั มพันธ์ทีดี ระหว่ างตํารวจกับแรงงานต่ างด้าว สถานี ตาํ รวจภู ธรเมือง
สมุทรสาคร
. เพือศึกษาถึงปั จจัยทีส่ งผลต่ อการสร้ างความสัมพันธ์ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว
สถานีตาํ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการสร้ างความสั มพันธ์ ทีดี
. เพศ
. อายุ
3. อาชีพ
. ความช่วยเหลือเกือกูลกัน
. ภาษาและการสื อสาร
. ความถีในการติดต่อซึ งกันและกัน
. ระยะเวลาในการอาศัยอยูใ่ นมหาชัย
8. สัญชาติ

ตัวแปรตาม
การศึกษาความสั มพันธ์ ทีดีระหว่ างตํารวจ
กับแรงงานต่ างด้ าว สถานีตํารวจภูธรเมือง
สมุทรสาคร
. ด้านของการให้บริ การ
. ด้านความยุติธรรม
. ด้านการประชาสัมพันธ์
. ด้านการสื อสาร
. ด้านของการสร้างความไว้ใจ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั งนี เป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative research) ถึงปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ทีดี
ของตํารวจภูธรอําเภอเมืองระหว่างแรงงานต่างด้าว ในพืนทีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และส่ งเสริ มให้
มีความสัมพันธ์ทีดีมากยิงขึน ต่อการสร้างความสัมพันธ์ซึงกันและกันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ด้านการ
ให้บริ การ ด้านความยุติธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้ างความไว้ใจ และตัวแปรที ใช้ใน
การศึ กษาวิจัย ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ ความช่ ว ยเหลื อเกื อกูลกัน ภาษาและการสื อสาร ความถี ในการ
ติดต่อซึ งกันและกัน ระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นมหาชัย สัญชาติ ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการให้บริ การ ด้าน
ความยุติธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสื อสาร และด้านของการสร้างความไว้ใจ
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่างที ใช้ในการศึ กษาครั งนี จํานวน 20 คนประกอบด้ว ย เจ้า หน้าทีตํารวจตําแหน่ ง
ธุ รการจํานวน คน เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่งจราจรจํานวน คน เจ้าหน้าทีตํารวจตําแหน่งป้ องกันและ
ปราบปรามจํานวน คน และพนักงานแรงงานต่างด้าวทีสื อสารภาษาไทยได้จาํ นวน คน

333

. เครื องมือวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ครั งนี ใช้การสั มภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ างเป็ นแบบ
สั ม ภาษณ์ โ ดยใช้ ค าํ ถามเหมื อ นกัน ทุ ก คน และการศึ ก ษาจากข้อ มู ล ที มี ผู ้บั น ทึ ก ไว้แ ล้ว โดยผู ้อื น
(Unobtrusive Research) โดยลักษณะข้อมูลทีใช้ในการศึกษาครังนี แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
3.2.1 ข้อ มู ลปฐมภู มิ เก็บ รวบรวมข้อมู ลโดยวิ ธีก ารสั มภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ างหรื อ การ
สั ม ภาษณ์ แบบเป็ นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผู ้ ใ ห้ ก ารสั ม ภาษณ์
ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีตํารวจผูป้ ฏิบตั ิงานตําแหน่งต่างๆและพนักงานแรงงานต่างด้าว
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และ
สื บค้นข้อมูลจาก Internet ทีเกียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือศึกษาถึงแนวคิด
และทฤษฎี เกียวกับแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ทีดี เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้
ดีมากยิงขึน
. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรั บกระบวนการหรื อแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีนํามาใช้ในการศึ กษาครังนี ได้
กําหนดกระบวนการหรื อแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กระบวนการหรื อแนวทาง ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ทางวิชาการและ
ข้อมูลจากสื อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรื อแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็ นกระบวนการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตามแนวทางของกระบวนวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ อัน มี ส าระสํ า คัญ โดยสรุ ป
ดังต่อไปนี
3.3.1 เมือผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ และทําการทดสอบแบบสัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว
จะทําการไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีตํารวจผูป้ ฏิบตั ิงานตําแหน่ งต่างๆและพนักงานแรงงานต่างด้าว แล้วทํา
การสัมภาษณ์จากสอบแบบสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
3.3.2 เมือได้แบบสัมภาษณ์สมบูรณ์แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบความเรี ยบร้อยของแบบ
สั ม ภาษณ์ แ ละทํา การศึ กษาและนํา ข้อ มู ลคํา ตอบที สมบู รณ์ ในแบบสั ม ภาษณ์ ดังกล่ า วที สมบู รณ์ ไ ป
วิเคราะห์หาข้อมูลทางขันตอนเชิงคุณภาพต่อไป
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบความสมบูรณ์การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้มีลาํ ดับขันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี
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ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที ได้จากการสัมภาษณ์โดยนําคําสัมภาษณ์จากผูถ้ ู กสัมภาษณ์มาเปรี ยบเทียบ
ความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจัดลําดับความสําคัญและคุณลักษณะของข้อมูล
นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทีจัดลําดับความสําคัญแล้วนํามาเปรี ยบเที ยบกับข้อมู ลทางเอกสาร
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือทีจะทราบถึงลักษณะทีคล้ายคลึง
กันและความแตกต่างกันของข้อมูล นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆ มาทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและนําไปสู่ การเชือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความสําคัญของ
ข้อมูลได้ชดั เจนมากขึน เพือสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลทีได้จากการศึกษาจะไม่ใช้
ข้อ มู ล ตัว เลข แต่ จ ะเป็ นข้อ มู ล เชิ ง พรรณนาที มี “รายละเอี ยด” และ “ลึ ก” และมี การอ้างถึ ง โดยตรง
เกียวกับทีมาของข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทีได้จากการค้นคว้าหรื อข้อมูลทางเอกสาร
ดังนัน ข้อมู ลเชิงคุณภาพทีได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และข้อมูล
จากเอกสารต่ า งๆ (Document Research) จะถู ก นํ า มาวิ เคราะห์ แ ละประมวลผลโดยเชื อมโยง
ความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริ ง ทังในเชิงเหตุและผลซึ งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของ
การพรรณนานําไปสู่ คาํ ตอบในการศึกษาความสั มพันธ์ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่ างด้าว สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
ผลการวิจัย
. ความสั มพันธ์ทีดี ระหว่า งตํารวจกับแรงงานต่ า งด้าว สถานี ต าํ รวจภู ธรเมื องสมุ ทรสาคร
สามารถสรุ ปผลต่อประเด็นทีสําคัญทีส่ งผลต่อความสัมพันธ์ทีดี ดังนี
. . ด้านของการสื อสารในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดี
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ของตํารวจภูธรเมือ งสมุ ทรสาครและแรงงานต่างด้าว ผูว้ ิจยั พบว่า
การติ ดต่อสื อสารการถื อเป็ นความสําคัญเป็ นอย่างมากสามารถสร้างความเข้าใจสร้ างความรั บรู ้ สร้ าง
ทัศนคติ ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าวการพูดจาทีดี มีความไพเราะการปฏิบัติดี มีความสุ ภ าพ
แรงงานต่ างด้าวกับเจ้าหน้าที ตํารวจใช้ภ าษาที ต่ างกันจะเกิ ด ความไม่ เข้าใจในการติ ดต่ อสื อสารการ
ปฏิบตั ิหรื อความเข้าใจในข้อระเบียบบังคับหรื อกฎหมายต่างๆมีความจําเป็ นต้องมีล่าม การใช้ความอคติ
การใช้ความรู ้ สึกส่ วนตัวในการสื อสารพูดคุยกันจะก่อให้เกิดปั ญหาขึนอย่างมากเกิดความไม่เข้าใจเกิด
ความหวาดระแวงและมีทศั นคติทีไม่ดีต่อเจ้าหน้าทีตํารวจทําให้แรงงานต่างด้าวเกิดความเกรงกลัว

335

. . ด้านของการให้บริ การในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดี
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ของตํารวจภูธรเมือ งสมุ ทรสาครและแรงงานต่างด้าว ผูว้ ิจยั พบว่า
การให้บริ การมีความสําคัญเป็ นอย่างมากและการบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยังส่ งผลต่อความสัมพันธ์
ที ดี การให้ บริ การทางราชการการดู แ ลความปลอดภัยทําให้มี ความสั ม พันธ์ ทีดี ต ามมา คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การเป็ นสิ งทีสําคัญเพราะเป็ นการให้บริ การทีวัดถึงระดับงานแสดงถึงความสมบูรณ์ความถูกต้อง
และรวดเร็ วทําให้แรงงานต่างด้าวมีความรู ้สึกทีดีต่อบุคลากรเจ้าหน้าทีเกิดความศรัทธาและความรู ้สึกที
ดีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทีดีตามมาอีกด้วย เป็ นเรื องของความรับผิดชอบการเอาใจใส่ เจ้าหน้าทีสามารถ
ให้คาํ แนะนําต่ างๆให้คาํ ปรึ กษาต่างๆได้แนะนําการรั กษากฎระเบี ยบทีถูกต้องตามกฎหมายต่างๆหรื อ
การส่ งเจ้าหน้าทีเข้าไปในแหล่งทีพักอาศัยและสถานทีทํางานเพือดูแลความเรี ยบร้อยและความปลอดภัย
4.1.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดี
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ของตํารวจภูธรเมือ งสมุ ทรสาครและแรงงานต่างด้าว ผูว้ ิจยั พบว่า
การประชาสัมพันธ์สามารถทําได้โดยการเข้าถึงแรงงานต่างด้าวเข้าถึงสถานประกอบการการรับรู ้การให้
ความยุติธรรมการไม่ข่มขู่การให้ขอ้ มูลทีถูกต้อง การให้บริ การทีดี เข้าถึงสถานประกอบการทีแรงงาน
ทํางานสถานทีพักอาศัยเพือให้ขอ้ มูลการให้บริ การทีดีการไม่รังแกการเคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยการ
จัดชุ ดมวลชนสัมพันธ์เข้าไปทําความเข้าใจในการสร้ างทัศนคติทีดีเพือปรับเปลียนพฤติกรรมต่อตํารวจ
การประชาสัมพันธ์มีความสําคัญต่ อการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีเนื องจากจะเกิ ดการรั บรู ้ ความเข้าใจ
รวมถึงทัศนคติทีดีต่อเจ้าหน้าที ตํารวจและต่อทังสองฝ่ ายหากขาดการประชาสัมพันธ์จะทําให้ขาดการ
เชื อมโยงขาดความรู ้ความเข้าใจมีความสําคัญเป็ นอย่างมากสามารถส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดี ระหว่าง
ตํารวจกับแรงงานต่างด้าวเป็ นอย่างดี
4.2 ปั จจัยทีส่ งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ทีดี
สามารถสรุ ป ผลโดยมี ป ระเด็ น สํ า คัญ ที ส่ ง ผลต่ อ ความสั มพัน ธ์ ที ดี ดัง นี จากข้อ มู ล การให้
สัมภาษณ์ของตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครและแรงงานต่างด้าว ผูว้ ิจยั พบว่า เพศและอายุจะไม่ส่งผลต่อ
การสร้างความสัมพันธ์ทีดีเพราะเจ้าหน้าทีตํารวจไม่เลือกปฏิบตั ิทาํ ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
ตํา รวจส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า หากแรงงานต่ า งด้ า วมี เคารพกฎหมายและปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ทีดีก็จะตามมา ภาษาและการสื อสารมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ทีดี เพราะถ้าต่างฝ่ าย
ต่ างไม่ เข้า ใจภาษาซึ งกัน และกันอาจทํา ให้ เกิ ด ความไม่ เข้า ใจกัน ในส่ ว นของความถี ในการติ ด ต่ อ
ระหว่างกันและความช่ วยเหลือเกือกูลกันมีผลต่ อการสร้ างความสัมพันธ์ทีดี ได้เพราะจะเป็ นการสร้าง
ความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ งกันและกันได้ และระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นพืนทีมีผลต่อการสร้าง
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ความสั มพันธ์ทีดี เนื องจากจะเกิ ด การยอมรั บการมี ความรู ้ จักมักคุ น้ สนิ ทเกิ ดความไว้เนื อเชื อใจและ
ความรู ้สึกทีดีทีตามมา
อภิปรายผล
จากการศึกษาในครังนีได้พบประเด็นต่าง ๆ ทีน่าสนใจหลายประเด็นด้วยกัน โดยแต่ละ
ประเด็นจะมีส่วนทีเหมือน และส่ วนทีเสริ มเนือหา จากงานวิจยั ทีใกล้เคียงกัน
5.1 ด้านของการสื อสารในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดี ระหว่างตํา รวจกับแรงงานต่ างด้าว
สถานีตาํ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
การติดต่อสื อสารการถือเป็ นความสําคัญเป็ นอย่างมากสามารถสร้างความเข้าใจสร้างความรับรู ้
สร้ างทัศนคติ ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าวการพู ดจาที ดี มีความไพเราะการปฏิ บตั ิ ดีมีความ
สุ ภาพ แรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าทีตํารวจใช้ภาษาที ต่างกันจะเกิ ดความไม่เข้าใจในการติดต่อสื อสาร
การปฏิ บั ติ ห รื อความเข้า ใจในข้อ ระเบี ย บบัง คับ หรื อ กฎหมายต่ า งๆมี ค วามจํา เป็ นต้อ งมี ล่ า ม ซึ ง
สอดคล้ อ งกั บ (พจนานุ กรม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน 2525 : 402 ) มนุ ษยสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ในทางสังคม ระหว่างมนุ ษย์ ซึ งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ต่อกัน (อํานวย แสงสว่าง
2544: 99) มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การทําความเข้าใจ โดยการใช้ลกั ษณะรู ปแบบการ ติดต่อสัมพันธ์กนั
ระหว่างบุคคลเป็ นผล ก่อให้เกิดความเชือมโยง เพือให้ได้ผลสําเร็ จ ตามเป้าหมายขององค์การ ของแต่ละ
บุคคลทีได้กาํ หนดไว้
5.2 ด้านของการสร้างความไว้ใจในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีระหว่างตํารวจกับแรงงานต่าง
ด้า ว สถานี ต ํารวจภู ธ รเมื อ งสมุ ท รสาครให้ บ ริ ก ารด้ว ยความเต็ ม ใจทํา งานตามอํา นาจหน้ า ที อย่า ง
ตรงไปตรงมาไม่มีการยือเวลาต้องไม่มีใต้โต๊ะยึดระเบียบอย่างเคร่ งครัดการให้บริ การทีดีไม่แบ่งแย่งและ
มีความเท่าเทียมกัน ยึดระเบียบเป็ นหลักตรงไปตรงมาทํางานในกรอบของหน้าทีความรั บผิดชอบและ
ตามกรอบของเวลาไม่ได้แบ่งแยกและสร้างความรับรู ้ความเข้าใจทีตรงกัน หากทังสองฝ่ ายมีความไว้ใจ
กันแล้วจะเกิดผลทีดีตามมาอย่างมากเพราะจะทําให้ทงสองฝ่
ั
ายอยูก่ นั อย่างมีความสุ ขไม่หวาดระแวงซึ ง
กันและกันไม่กลัวว่าจะถูกจับกุมหรื อถูกกลันแกล้งรังแกจะมี ความรู ้ สึกทีดี มีทศั นคติทีดี ต่อกันการอยู่
ร่ วมกันในสังคมจะเกิดความสงบสุ ขทังนี ทังสองฝ่ ายต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบคําสังข้อกฎหมายอย่าง
เคร่ งครั ด ซึ งสอดคล้องกับ ( Joseph S Nye Jr 1990) Soft Powerหมายถึงอํานาจทีทําให้ผูอ้ ืนปฏิ บตั ิ ตาม
ความต้องการได้ โดยไม่ตอ้ งใช้กาํ ลังคุกคามหรื อมีขอ้ แลกเปลียน ซึ ง Nye ระบุว่าแหล่งทรัพยากรสําคัญ
ทีเป็ นทีมา ของ Soft Power นัน Soft Power คือ ความสามารถในการ ดึ งดู ดใจและโน้มน้าวให้เชื อมัน
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มากกว่ า การออกคํา สั งหรื อบี บ บั ง คับ ซึ งก็ คื อ การทํา ให้ ผู ้อื นเห็ น ถึ ง ค่ า นิ ย ม ผลประโยชน์ และ
ความชอบหรื อไม่ชอบของตน โดยไม่ตอ้ งพึงพาการให้รางวัลหรื อการลงโทษ
. ด้านของการให้บริ การในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีระหว่างตํารวจกับแรงงานต่างด้าว
สถานี ต าํ รวจภู ธรเมื องสมุ ทรสาคร การให้บริ การมี ความสําคัญเป็ นอย่างมากและการบริ การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพยังส่ งผลต่อความสัมพันธ์ทีดี การให้บริ การทางราชการการดู แ ลความปลอดภัยทําให้มี
ความสัมพันธ์ทีดีตามมา คุณภาพการให้บริ การเป็ นสิ งทีสําคัญเพราะเป็ นการให้บริ การทีวัดถึงระดับงาน
แสดงถึ งความสมบู รณ์ ค วามถู ก ต้อ งและรวดเร็ ว ทําให้ แ รงงานต่ า งด้า วมี ค วามรู ้ สึ ก ที ดี ต่ อ บุ คลากร
เจ้าหน้าทีเกิดความศรั ทธาและความรู ้สึกทีดีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทีดีตามมาอีกด้วย ซึ งสอดคล้องกับ
(ชัยอนันต์ สมุทรวาณิ ช.
: ) ความหมายของการบริ การ การรั บใช้ประชาชน การอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือเกือกูลประชาชนซึ งถือว่าเป็ นหน้าทีของข้าราชการทุกคนจะต้อง
บริ การประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจมากทีสุ ด (จิ ราภรณ์ กนิ ษฐรั ต 2535 : 9) การบริ การคือ สิ งทีมี
จําหน่ ายลักษณะของกิจกรรมต่างๆ อาทิการอํานวยความสะดวกการให้ความช่ วยเหลือ โดยมักจะไม
เห็นเป็ นตัวตน หากแต่อาจจะมีสิงของมาประกอบบริ การดังกล่าว เพือให้เห็นเป็ นรู ปธรรมยิงขึน
สรุปผลการวิจัย
สําหรั บการศึกษาในครั งนี ตํารวจและแรงงานต่างด้าวทังสองฝ่ ายต่ างมีแนวคิดเหมือนกันคือ
การเคารพในกฎหมายบ้านเมือง การไม่ทาํ ผิดกฎหมาย จะทําให้เกิดผลของความสัมพันธ์ทีดี ตามมาเอง
โดยธรรมชาติของสั งคมมนุ ษ ย์ ตํารวจเห็ นว่าแรงงานต่างด้าวมีความสําคัญในด้านอุ ตสาหกรรมของ
สมุทรสาคร และปฏิบตั ิต่อแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมเหมือนประชาชนทัวไปถ้าเข้ามาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวเห็ นว่า การทีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรอื นไม่ ว่าประเทศใดก็ตามต้องมี
การศึ กษากฎหมายบ้านเมื อ ง และต้อ งทําให้ ต นได้สิ ท ธิ ของแรงงานต่ า งด้า วอย่างถู กตามกฎหมาย
เพื อที จะได้เข้ามาทํา งานอย่า งไม่ ต ้อ งหลบๆซ่ อ นๆแสดงความบริ สุ ท ธิ ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ
เจ้าหน้าทีตํารวจด้วยความเต็มใจเห็นตํารวจเป็ นทีพึงของประชาชนและเป็ นทีปรึ กษาเหมือนประชาชน
ทัวไป
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ข้ อเสนอแนะ
. ตํารวจควรมีการศึกษาภาษาเมียนมาหรื อภาษาอืนๆให้มากกว่าและแรงงานต่างด้าวควรทีจะ
ศึกษาภาษาไทยเพือทีจะใช้ในการสื อสารกับคนไทยการสื อสารถื อเป็ นสิ งที สําคัญมากในการทีสร้าง
เข้าใจซึงกันและกันไม่ว่ากับใครก็ตาม
. ตํารวจควรมี การลงพืนที ในชุ มชนทีมี ชาวเมี ยนมาอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมากให้มากกว่านี
เนื องจากเวลาทีชุมชนทีมีชาวเมียนมาจํานวนมากมีปัญหาหรื อทะเลาะวิวาทกันชาวเมียนมาส่ วนใหญ่ไม่
กล้าทีจะไปแจ้งความเพราะมีความลําบากในการเดินทาง
. ควรมีการวิจยั และศึกษาเพิมเติมเรื องการศึกษาความสัมพันธ์ทีดี ระหว่างตํารวจกับแรงงาน
ต่างด้าว รวมทังศึกษาจากตํารวจชุมชนและแรงงานต่างด้าวทีสื อสารภาษาไทยไม่ได้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ งปริ มาณครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึ กษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง 2) ศึ กษาปั จจัยที มีผลต่อการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที อาศัยอยู่ในเขต
สถานี ต ํารวจภู ธรพระอิ นทร์ ราชา จังหวัด พระนครศรี อยุ ธยา ตังแต่ อายุ 18 ปี ขึ นไป จํานวน 400 คน
เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึน มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และหาปั จจัย
ทีมีผลต่อการมีส่วนร่ วมด้วยสถิติเชิงอนุ มาน ได้แก่ t-Test และ One-Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความรู ้ ความเข้าใจด้านป้ องกันการปล้นร้ านทอง ด้านการแก้ไข
ปั ญหาการปล้นร้ านทองในระดับมากทีสุ ด และด้านการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง
ด้านความรั กและผูกพันกับชุ มชนในระดับมาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการปล้นร้ านทอง ด้านคณะกรรมการชุ มชน ด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา ด้านการ
วางแผนแก้ไขปั ญหา ด้านการดําเนิ นกิ จกรรม ด้านการติ ดตามและประเมิ นผลในระดับมาก และพบว่ า
ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การมีประสบการณ์เกียวกับอาชญากรรม ที
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แตกต่างกัน มี ระดับการมี ส่ วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.00 1)
คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วม, การป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง, ประชาชนอายุ ปี ขึนไป
Abstract
This quantitative research aims to 1) to study the level of public participation in the
prevention and solution of the robbery of gold shops. 2) Study the factors affecting the participation
of people in preventing and solving the problem of gold shop robbery. The sample group in this
research was people living in Phra Indracha Police Station area. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
from the age of 18 years old 400 people Tools used to collect information it was a questionnaire that
the researcher created with a confidence factor of 0.95 the data were analyzed by distributing
frequency, percentage, mean, and standard deviation. With descriptive statistics and to find factors
affecting participation with inferential statistics, including t-Test and One-Way ANOVA.
The research results were found that the sample group had knowledge and understanding on
prevention of gold shop robbery. Solving the problem of the most level gold shop robbery and
participation in solving the problem of robbing gold shops in love and bond with the community at a
high level it was found that the sample group was involved in preventing and solving the problem of
gold shop robbery. Community Committee Searching for problems and their causes planning and
problem solving Activities In the monitoring and evaluation at a high level it was found that the
general data of the sample were gender, age, education, occupation, experience with crime. Different
There are different levels of participation in preventing and tackling the robbery of gold shops.
Statistically significant (p <0.00 1).
Keywords: participation, preventing and solving gold shop robbery problems, people with 18 years old and over
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บทนํา
สังคมไทยในปั จจุ บนั ประสบกับปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากเนื องจากยังเกิ ดความ
เหลือมลําทางสังคม สถานภาพทางการเงิ นของบุคคลยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ยิงในปั จจุบนั สถานะ
หนี ครัวเรื อนในประเทศไทย สู งติดอันดับ 3 ของเอเชีย-แปซิ ฟิก และอันดับต้นของโลก เฉลียหนี ต่อหัว
1.47 แสนบาท เป็ นหนี ตังแต่เริ มทํางานจนเกษียณ (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) ปั จจัยเหล่านี ทําให้เกิดความ
ต้องการแสวงหารายได้ จากรายจ่ายทีมากขึน จึงเป็ นปั จจัยทีส่ งเสริ มทําให้เกิดอาชญากรรมในสังคมไทย
มากขึ น โดยสามารถพิ จ ารณาได้จ ากแนวโน้ม และความรุ น แรงที เพิ มสู ง ขึ นของอาชญากรรมใน
สังคมไทย ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 10 พ.ศ.2550-2554 ซึ งระบุว่า
ความก้าวหน้าของสังคมและเศรษฐกิจ ทําให้สังคมไทยปรับตัวเข้าสู่ ยคุ ของการเปลียนแปลงจากชนบท
สู่ เมืองอย่างต่ อเนื อง ขณะเดี ยวกันต้องเผชิ ญความเสี ยงจากปั ญหาคดี อาชญากรรมการประทุ ษร้ ายต่ อ
ทรั พ ย์สิ น ที มี แ นวโน้มเพิ มสู งขึ น ส่ งผลให้แ ต่ ละปี รั ฐ ต้อ งจัด สรรงบประมาณเพื อการป้ องกัน เป็ น
จํานวนมาก เห็ นได้จากปี งบประมาณ 2562 งบประมาณรายจ่ายแผนควบคุมและป้องกันอาชญากรรมมี
จํานวนสู งถึง 21,381.7770 ล้านบาท (สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ, 2562)
โดยสถิติอาชญากรรมทีเกิดขึนกับผูป้ ระกอบการร้านขายทองรู ปพรรณ ตังแต่ปี 2557 จนถึง ปี
2558 ในแต่ ละจังหวัด รวมถึงการจับกุ มและดําเนิ นคดี กับผูก้ ระทําผิด เพิ มสู งขึ นต่ อ เนื อง สํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติได้เปิ ดเผยสถิติการก่ออาชญากรรมปล้นร้านทองตังแต่ปี 2557 ถึง ปี 2558 มีดงั นี จังหวัด
ทีมี จาํ นวนสถิติการก่ อคดี ทีสู งใน บช.น.1 จังหวัดปทุมธานี จํานวนคดี 46 คดี จับกุมได้ 43 รายอยุธยา
จํานวน 21 คดี จับกุมได้ 15 คน สมุทรปราการ 15 คดี จับกุมได้ 12 คน ลพบุรี จํานวน 13 คดี จับกุมได้
10 คน จังหวัดนนทบุรี จํานวน 7 คดี จับกุมได้ 5 คน สระบุรี 4 คดี จับกุมได้ 5 คน และสิ งห์บุรี จํานวน 4
คดี จับกุมได้ 3 คน
การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นหลัก การพื นฐานและองค์ป ระกอบสํา คัญ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย เพราะทําให้ประชาชนในท้องถิ นต่ างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
รวมไปถึ งทําให้ป ระชาชนได้เข้ามามี ส่ว นร่ วมในการพัฒนาชุ มชน นํามาซึ งสภาพความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนทีดี ขึน ผูว้ ิจัยจึ งเล็งเห็ นว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
ปล้นร้ านทองเป็ นสิ งสําคัญ จึ งทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที จะศึกษาเรื องการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง : กรณี ศึกษา สถานีตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา อําเภอบางปะ
อิ น จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา เพื อนํา เอาผลที ได้จ ากการศึ ก ษามาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการ
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ดําเนิ นงานป้ องกันการปล้นร้ านทองในเขตพืนที สถานี ต าํ รวจภูธรพระอิ นทร์ ราชา อําเภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ าน
ทอง ในเขตสถานี ตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมี ผลต่ อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
ปล้นร้านทองในเขตสถานีตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง และสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่ วม หมายถึง บุคคล 4 ฝ่ ายมีส่วนสําคัญในการมีส่วนร่ วมใน
โครงการพัฒนาสิ งแวดล้อมชนบทประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิน ผูน้ าํ ท้องถิน เจ้าหน้าที ของรั ฐ
และบุคคลภายนอก สําหรับการมีส่วนร่ วมของประชาชนนันยังมีปัจจัยหลายปั จจัยทีมีส่วนร่ วม ได้แก่ 1)
อายุและเพศ 2) สถานภาพในครอบครั ว 3) ระดับการศึกษา 4) สถานภาพทางสังคม เช่ น ชันทางสังคม
ศาสนา 5) อาชี พ 6) รายได้แ ละทรั พ ย์สิน 7) ระยะเวลาในท้องถิ นและระยะเวลาที อยู่ในโครงการ 8)
ทีดินถือครองและสถานภาพแรงงานขันตอนของการมีส่วนร่ วมของประชาชน มีดงั นี 1) การมีส่วนร่ วม
ในการเลื อกวิธีการแก้ไขปั ญหา 2) การมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา 3) การมีส่วนร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ จ ากโครงการ 4) การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล (Cohen, J.M. , & Uphooff, N.T.,
1977)
2. การกระทํา ผิ ด หรื อ พฤติ ก รรมอาชญากรรม สํ า นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ เปิ ดเผยสถิ ติ
อาชญากรรมที เกิ ดขึ นกับ ผูป้ ระกอบการร้ านขายทองรู ปพรรณ ตังแต่ ปี 2557 จนถึงปี 2558 ในแต่ ละ
จังหวัด เพิ มสู ง ขึ นอย่างต่ อ เนื อง จัง หวัดที มี จ าํ นวนสถิ ติ การก่ อ คดี ที สู ง ใน บช.น.1 ได้แ ก่ ปทุ มธานี
จํานวนคดี 46 คดี อยุธยา จํานวน 21 คดี สมุทรปราการ 15 คดี ลพบุรี จํานวน 13 คดี นนทบุรี จํานวน 7
คดี สระบุรี 4 คดี และสิงห์บุรี จํานวน 4 คดี
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้อง ผูศ้ ึกษาจึ งกําหนดกรอบแนวความคิดในการศึ กษาโดย
อาศัยตัวแปรทีมีผลต่อการมีส่วนร่ วม ดังนี 1) ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ ประสบการณ์ เกียวกับอาชญากรรม และความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการป้ องกันและ
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แก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง ได้แก่ ความรู ้ เกียวกับการป้ องกันการปล้นร้านทอง ความรู ้เกียวกับการ
แก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง ความรู ้ เกี ยวกับการมีส่วนร่ วม ความรั กและผูกพันกับชุ มชน 2) ตัวแปร
ตาม คือ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง ได้แก่
เป็ นคณะกรรมการของชุ มชน ค้นหาปั ญหา/สาเหตุ ของปั ญหา การวางแผนดําเนิ นกิ จกรรม การดําเนิ น
กิจกรรม การติดตามผลและประเมินผล
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ประสบการณ์เกียวกับอาชญากรรม

ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหาการปล้ นร้ านทอง
- ความรู ้เกียวกับการป้องกันปั ญหา
การปล้นร้านทอง
- ความรู ้เกียวกับการแก้ไขปั ญหา
การปล้นร้านทอง
- ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการมีส่วน
ร่ วม

การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหาการปล้ นร้ านทอง
- คณะกรรมการชุมชน
- การค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
- การวางแผนในการแก้ไขปั ญหา
- การดําเนิ นกิจกรรม
- การติดตามและประเมินผล

ภาพที กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
รู ปแบบการการวิจยั
การวิจยั เรื อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง :
กรณี ศึกษา สถานีตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา การศึกษาครัง
นีเป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจัยครั งนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตสถานี ต าํ รวจภู ธรพระ
อินทร์ ราชา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตังแต่อายุ ปี ขนไป
ึ จํานวน , คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตสถานี ตาํ รวจภูธรพระ
อินทร์ ราชา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตังแต่อายุ ปี ขึนไป จํานวน คน คํานวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรกรณี ทราบจํานวนประชากร เพือประมาณค่าสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,
) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 คน และทําการ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) เป็ นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญพบ ซึ งมีเกณฑ์
คัดเข้า (inclusion criteria) คือ เป็ นประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตสถานี ตาํ รวจภูธรพระอินทร์ ราชา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ตังแต่อายุ 18 ปี ขึนไป ยินยอมในการให้ขอ้ มูล อ่านและเขียนภาษาไทยได้ และเกณฑ์
คัดออก (exclusion criteria) คือ ไม่สะดวกในการให้ขอ้ มูล มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการให้ขอ้ มูล และ
ไม่อยูใ่ นช่วงเวลาทีผูว้ ิจยั เก็บข้อมูล
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมื อทีใช้ในวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามที ผูว้ ิจยั สร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ ง
แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี ส่ วนที ข้อ มู ลทัวไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
ประสบการณ์ เกียวกับอาชญากรรม ส่ วนที 2 ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การปล้น ร้ า นทอง คํา ตอบ มี ตัว เลื อ ก คื อ มากที สุ ด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3
คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที สุ ด (1 คะแนน) คะแนนเฉลียจะแบ่งเป็ น ระดับตามเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1977) ดังนี ระดับมากทีสุ ดคะแนนรวมระหว่าง . – . คะแนน ระดับมากคะแนน
รวมระหว่าง . – . คะแนน ระดับปานกลางคะแนนรวมระหว่าง . – . คะแนน ระดับน้อย
คะแนนรวมระหว่าง . – . คะแนน และระดับน้อยทีสุ ดคะแนนรวมระหว่าง . – . คะแนน
ส่ วนที 3 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง คําตอบ มี
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ตัวเลือก คือ มากทีสุ ด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อย
ทีสุ ด (1 คะแนน) คะแนนเฉลียจะแบ่ งเป็ น ระดับตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best,
) ดังนี ระดับมาก
ที สุ ดคะแนนรวมระหว่ าง . – . คะแนน ระดับมากคะแนนรวมระหว่าง . – . คะแนน
ระดับปานกลางคะแนนรวมระหว่าง . – . คะแนน ระดับน้อยคะแนนรวมระหว่าง . – .
คะแนน และระดับน้อยทีสุ ดคะแนนรวมระหว่าง . – . คะแนน
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื อหาโดยผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ 3 ท่ าน แล้ว นําไป
ทดลองใช้ (try out) ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตสถานี ตาํ รวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตังแต่อายุ
ปี ขึนไป จํานวน 30 คน หาความเชื อมัน (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.95
การพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาในมนุ ษย์ ผูศ้ ึกษาจึงได้ยดึ หลักจรรยาบรรณ และเคารพในสิ ทธิ ของผูใ้ ห้
ข้อมูล โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ต้องได้รับการอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั อย่างละเอียดก่อนทํา
แบบสอบถาม ผูว้ ิจัยทําการรั กษาความลับของข้อมู ล ไม่ เผยแพร่ ขอ้ มู ลไปในทางที เสี ยหายแก่ ผูต้ อบ
แบบสอบถาม การนําเสนอข้อ มู ลจะใช้ในทางวิชาการ และใช้ประโยชน์ เฉพาะงานวิจยั เท่านัน หลัง
ดําเนินการวิจยั เสร็ จสิ นผูว้ ิจยั จะทําลายข้อมูลต่างๆ ในแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของ แบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี
ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ t-Test
และ One-Way ANOVA ในการหาปั จ จัยที มี ผลต่ อ การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกันและ
แก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทองโดยกําหนดระดับนัยสําคัญที .
ผลการวิจัย
ข้อมูลส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ . ) มีอายุอยู่ในช่ วง - ปี
(ร้ อยละ . ) จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ . ) ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ
. )และไม่เคยอยูใ่ นเหตุการณ์หรื อมีประสบการณ์ทีเกียวข้องกับอาชญากรรม (ร้อยละ . ) ดังตาราง
ที 1
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ตารางที
ข้ อมูลทัวไปของประชากร อายุ ปี ขึนไป (n = 400)
ข้ อมูลทัวไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
18-25 ปี
26-33 ปี
34-41 ปี
42-49 ปี
50 ปี ขึนไป
การศึกษา
ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุ ปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี ขนไป
ึ
อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
รับจ้างทัวไป
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
อยู่ในเหตุการณ์ หรื อมีประสบการณ์ ทีเกียวข้ องกับอาชญากรรม
เคย
ไม่เคย

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

153
247

38.3
61.7

35
76
103
100
86

8.7
19.0
25.8
25.0
21.5

55
65
139
63
78

13.7
16.3
34.7
15.8
19.5

86
52
115
100
47

21.5
13.0
28.7
25.0
11.8

23
377

5.8
94.2
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ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้
ความเข้าใจ ด้านการป้ องกันการปล้นร้ านทองในระดับมากที สุ ด (ค่าเฉลี ย 4.38) ด้านการแก้ไขปั ญหา
การปล้นร้านทองในระดับมากทีสุ ด (ค่าเฉลีย .44) ด้านการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาการปล้นร้าน
ทองในระดับมาก (ค่าเฉลีย 4.01) และด้านความรักและผูกพันกับชุมชนในระดับมาก (ค่าเฉลีย 4.14) ดัง
ตารางที 2
ตารางที 2
ระดับความรู้ ความเข้ าใจ ของประชากร อายุ 18 ปี ขึนไป ทีมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการป้ องกันและ
แก้ ไขปั ญหาการปล้ นร้ านทอง (n = 400)
ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการป้ องกันและแก้ไขปัญหา Mean
S.D. ระดับความรู้
การปล้ นร้ านทอง
ความเข้ าใจ
ด้านการป้ องกันการปล้นร้านทอง
4.38
0.471
มากทีสุ ด
ด้านการแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง
4.44
0.524
มากทีสุ ด
ด้านการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง 4.01
0.761
มาก
ด้านความรักและผูกพันกับชุมชน
4.14
0.615
มาก
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง กลุ่มตัวอย่างมี
ส่ วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง ด้านคณะกรรมการชุ มชน ด้านการค้นหา
ปั ญหาและสาเหตุ ของปั ญหาการปล้นร้ านทอง ด้านการวางแผนในการแก้ไขปั ญหาการปล้นร้ านทอง
ด้านการดําเนิ นกิจกรรม และด้านการติดตามและประเมินผลในระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.68) (ค่าเฉลีย 3.85)
(ค่าเฉลีย 3.73) (ค่าเฉลีย 3.66) และ(ค่าเฉลีย 3.51) ตามลําดับ ดังตารางที 3

349

ตารางที 3
ระดับการมีส่วนร่ วมของประชากร อายุ 18 ปี ขึนไป ทีมีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการ
ปล้ นร้ านทอง (n = 400)
การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
Mean
S.D.
ระดับการ
การปล้ นร้ านทอง
มีส่วนร่ วม
ด้านคณะกรรมการชุมชน
3.68
1.04
มาก
ด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
3.85
1.42
มาก
ด้านการวางแผนในการแก้ไขปั ญหา
3.73
1.34
มาก
ด้านการดําเนิ นกิจกรรม
3.66
1.24
มาก
ด้านการติดตามและประเมินผล
3.51
1.26
มาก
ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง
กลุ่มตัวอย่างทีมีขอ้ มูลทัวไปแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้น
ร้านทองที แตกต่างกัน ได้แก่ 1) เพศ กับการมีส่วนร่ วมด้านคณะกรรมการชุมชน ด้านการค้นหาปั ญหา
และสาเหตุ ของปั ญหา ด้านการวางแผนในการแก้ไขปั ญหาและด้านการดําเนิ นกิจกรรม มี ค่า (Sig. =
0.000) 2) การมี ประสบการณ์เกียวกับอาชญากรรม กับการมีส่วนร่ วมด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุ
ของปั ญหา มีค่า (Sig. = 0.025) 3) อายุ กับการมีส่วนร่ วมด้านคณะกรรมการชุมชน
ด้า นการค้น หาปั ญ หาและสาเหตุ ของปั ญ หา ด้า นการวางแผนในการแก้ไ ขปั ญ หา ด้านการดํา เนิ น
กิจกรรม และด้านการติ ดตามและประเมินผล มี ค่า (Sig. = 0.000) 4) การศึ กษา กับการมีส่วนร่ วมด้าน
คณะกรรมการชุมชน ด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา ด้านการวางแผนในการแก้ไขปั ญหา
ด้านการดําเนิ นกิจกรรม และด้านการติดตามและประเมินผล มีค่า (Sig. = 0.000) 5) อาชีพ กับการมีส่วน
ร่ วมด้านคณะกรรมการชุมชน ด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนในการแก้ไข
ปัญหา ด้านการดําเนินกิจกรรม และด้านการติดตามและประเมินผล มีค่า (Sig. = . ) ดังตารางที 4
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ตารางที
ปั จจัยทีมีผลต่ อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการปล้ นร้ านทอง
t-Test
f-Test
การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไข
มีประสบการณ์
ปัญหาการปล้ นร้ านทอง
เพศ
เกียวกับ
อายุ การศึกษา อาชีพ
อาชญากรรม
ด้านคณะกรรมการชุมชน
0.000*
0.067
0.000* 0.000* 0.000*
ด้านการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา 0.000*
0.025*
0.000* 0.000* 0.000*
ด้านการวางแผนในการแก้ไขปั ญหา 0.000*
0.931
0.000* 0.000* 0.000*
ด้านการดําเนิ นกิจกรรม
0.000*
0.939
0.000* 0.000* 0.000*
ด้านการติดตามและประเมินผล
0.070
0.494
0.000* 0.000* 0.000*
อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้น
ร้ านทอง พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างมีส่ วนร่ วมอยู่ในระดับมาก เนื องจากกลุ่ มตัว อย่างมี ความรู ้ ความเข้าใจ
เกียวกับการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทองและเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่ วมว่ามีผลต่อ
การป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หาการปล้นร้ า นทอง ซึ งสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ ชยพัท ธ์ วงศ์ธนวี ร์
( ) ศึ ก ษาเรื อง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกัน และปราบปรามอาชญากรรม โดย
กรณี ศึ ก ษาคื อ สถานี ต ํารวจนครบาลคลองตัน มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตาํ รวจนครบาลคลองตัน พบว่า ระดับการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมอยูใ่ นระดับมาก และไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ธนภัทร เกิดกอบเกียรติ ( ) ศึกษาเรื องความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการ
มีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรื อ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุ รี เพือศึกษาระดับความคิดเห็ นของคณะกรรมการชุ มชนต่อการมีส่วนร่ วมในการ
เสริ มสร้ างความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน พบว่า คณะกรรมการชุ มชนมีความเห็ นต่อการมี
ส่ วนร่ วมในการเสริ มสร้ างความปลอดภัยในชี วิ ตและทรั พย์สิ นในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยศึ กษา
ครอบคลุมถึงด้านการมีส่วนร่ วมในการค้นปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาด้านการวางแผนดําเนินกิจกรรม ด้านการ
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มีส่ วนร่ วมในการลงทุ นและปฏิบัติ งานด้านการมี ส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลซึ งทุ กด้านมี ผลการ
วิเคราะห์อยูใ่ นระดับปานกลาง
จากผลการศึกษาปั จจัยที มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การปล้นร้ านทอง พบว่ า กลุ่ มตัว อย่างที มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และการมี ประสบการณ์
เกียวกับอาชญากรรม ทีแตกต่างกันส่ งผลให้มีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง
ทีแตกต่ างกัน ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ แอ๊ด ฤทธิ ตา, ( ) ศึ กษาเรื องการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนในการป้ องกันอาชญากรรม กรณี ศึกษา สถานี ตาํ รวจภูธรเขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว เพือ
ศึ กษาการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชน ในการป้ องกันอาชญากรรมที พักอาศัยอยู่ในเขตพืนที สถานี
ตํา รวจภู ธ รเขาฉกรรจ์ และ เพื อเปรี ย บเที ย บการมี ส่ วนร่ วมของภาคประชาชนในการป้ อ งกั น
อาชญากรรม จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ ระยะเวลา
ที อยู่อาศัยในเขตพืนทีสถานี ต าํ รวจภู ธรเขาฉกรรจ์ พบว่ า การมีส่ วนร่ ว มของภาคประชาชนในการ
ป้ อ งกันอาชญากรรมในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และอายุ สถานภาพการสมรส อาชี พ รายได้
ระยะเวลาทีอยูใ่ นพืนทีต่างกัน มีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังนี
1. เนื องจากคนในชุ มชนส่ วนใหญ่ มีค วามรู ้ ด้านการป้ อ งกันการปล้น ร้ านทอง และด้านการ
แก้ไขปั ญหาการปล้น ร้ านทองในระดับ มากที สุ ด จึ งควรจัด เครื อ ข่ ายผูน้ ําด้านการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาการปล้นร้านทองร่ วมกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าทีเทศกิจเพือให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมใน
การป้องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทองมากขึน
2. สถานี ตาํ รวจภูธรพระอิ นทร์ ราชา จังหวัด พระนครศรี อยุธยา ควรนําผลการศึ กษาวิ จัยไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการปล้นร้านทอง เช่ นการคัดเลือกผูน้ าํ ชุ มชนด้านการ
รั กษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรมหรื ออบรมเกียวกับเรื องทําอย่างไรให้ร้านทองปลอดภัยห่ างไกล
จากการจีปล้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบวิ จัย และพัฒ นารู ป แบบการวิ จัย ให้ เป็ นเชิ ง เปรี ยบเที ย บข้อ มู ล
ระหว่างกลุ่มทีเคยอยูใ่ นเหตุการณ์หรื อมีประสบการณ์ทีเกียวข้องกับอาชญากรรม กับกลุ่มทีไม่เคยอยูใ่ น
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เหตุการณ์หรื อมีประสบการณ์ ทีเกียวข้องกับอาชญากรรม เพือให้เห็ นข้อแตกต่ างและทราบถึ งสาเหตุ
ของการมีส่วนร่ วมทีแท้จริ ง
2. เพือให้ได้ขอ้ มูลทีละเอียดมากขึน ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอืน เช่น การใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
เนือหาในบทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ทราบถึงบ่อเกิดของปั ญหาทีทําให้เกิดการ
ค้าประเวณี ของเด็กในสื อสังคมออนไลน์ พร้อมทังอธิบายสภาพปัญหาการค้าประเวณี ของเด็กในสื อ
สังคมออนไลน์ รวมถึงการรักษาฟื นฟูสภาพร่ างกาย และจิตใจให้กบั เด็กทีตกเป็ นเหยือ โดยเนือหา
เหล่านี จะนําไปใช้ในการหาทางออกของปั ญหาทีถูกต้อง เพือให้เกิดแนวทางการคุม้ ครองเด็กจาก
การค้าประเวณี ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอาจเป็ นการสร้างความร่ วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชนส่ งเสริ มอํานาจและหน้าทีขององค์กรในการป้องกันและการเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ
เด็ก ปราบปรามการกระทําความผิด และการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การวางข้อตกลงร่ วมกันกําหนดกฎเกณฑ์ และบทลงโทษตามความเหมาะสม นอกเหนือจากกฎหมาย
อืน ๆ ทีมีอยู่ เพือให้เด็กเกิดความตระหนักรู ้ในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และค่านิยม
ทางเพศทีถูกต้อง
คําสําคัญ: เด็ก, การค้าประเวณี, การคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ, สื อลามกอนาจารเด็ก, สื อสังคมออนไลน์
บทนํา
ยุคปั จจุ บันมี การพัฒนาทางเทคโนโลยีทีก้าวหน้าไปไกลมาก เมื อเปรี ยบเที ยบกับในอดี ต
ทีผ่านมา การเข้าถึงสื อสังคมออนไลน์จึงไม่จาํ กัดแค่ในวงสังคมผูใ้ หญ่ และเด็กสามารถเข้าถึงสื อผูใ้ หญ่
ได้ง่ายจนเกิดปั ญหาค่านิ ยมทางเพศ ซึ งเด็กมองว่าการการค้าประเวณี ผ่านสื อสังคมออนไลน์ จะทําให้
เด็ก มีคุณภาพชี วิตทีดีขึนและสามารถทําให้สังคมรอบข้างยอมรั บในตัวเด็ก ทําให้เด็กมองว่าสื อสังคม
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ออนไลน์เป็ นช่องทางทีเด็กหาเงินได้มาก สะดวกรวดเร็ ว ทําให้ปัญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบทังในระดับ
ท้องถิ น ระดับภาค รวมถึงในระดับประเทศ โดยปั ญหาการค้าประเวณี ของเด็กในสื อสั งคมออนไลน์
อาจเกิดขึนได้จากสภาพปั ญหาเศรษฐกิ จตกตํา ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาสภาพแวดล้อมทางสังคมวัตถุ
นิ ยม ปั ญหาการ หารายได้เลี ยงชี พ ปั ญหาความเข้าใจเกี ยวกับ ค่านิ ยมทางเพศ ปั ญหาการศึ กษา ฯลฯ
รู ปแบบการ ค้าประเวณี เด็กมีการเปลียนแปลงไป จากการกระทําอย่างโจ่งแจ้งไปเป็ นรู ปแบบทีซับซ้อน
และมี การหลบซ่ อนมากขึน ในอดี ตอาจมีบุคคลนําพาเด็กไปค้าประเวณี โดยตรงต่อผูซ้ ื อบริ การ แต่ ใน
ปัจจุบนั มีช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เกิดขึนมากมาย ทําให้เกิดช่องทางการค้าประเวณี โดยการใช้ช่องทาง
ออนไลน์ ซึ งช่ อ งทางออนไลน์ ที ได้ รั บ ความนิ ย มในการซื อขายบริ ก ารทางเพศ ได้ แ ก่ เฟซบุ๊ ค
(Facebook) ทวิ ต เตอร์ (Twitter) และไลน์ (Line) รวมไปถึ ง แอปพลิ เคชั น (Application) ต่ า ง ๆ มี
ขันตอนทีเริ มจากการโพสต์ภาพเด็ก ทีเป็ นเหยือในการค้าประเวณี โดยลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รู ปร่ าง
ราคา อาจรวมถึ งรสนิ ยมทางเพศด้ว ย เมื อผูซ้ ื อสนใจสามารถติ ด ต่ อ ผ่า นบัญ ชี (Account) ของผูข้ าย
บริ ก าร และจะมี การส่ ง สถานที นัดพบอี กครั ง หลังจากที ได้ต กลงราคา และจ่ า ยค่ ามัด จํา แม้ว่า จะมี
กฎหมายคุม้ ครองหรื อหน่ วยงานที เกี ยวข้องเข้ามาดู แ ลเรื องนี เช่ น กองบังคับการปราบปรามการค้า
มนุ ษ ย์ และกระทรวงพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ ซึ งมี บทบาทในการพิ จ ารณาให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลซึ งเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุ ษย์อย่างเหมาะสม ในเรื องอาหาร
ที พัก การรั ก ษาพยาบาล การบําบัด ฟื นฟู ทางร่ างกายและจิ ต ใจ การให้การศึ กษา การฝึ กอบรม การ
ส่ งกลับไปยังประเทศเดิม หรื อ ภูมิลาํ เนาของผูน้ ัน และต้องรั บฟั งความคิดเห็ นของผูเ้ สี ยหายก่ อนด้วย
รวมทังกําหนดให้พนักงานสอบสวน หรื อ พนักงานอัยการแจ้งให้ผูเ้ สี ยหายทราบในโอกาสแรก ถึงสิ ทธิ
ทีจะเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื องมาจากการกระทําผิดฐานค้ามนุ ษย์และสิ ทธิ ทีจะได้รับความ
ช่ วยเหลื อทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้พนักงานสอบสวนดําเนิ นคดี กบั ผูเ้ สี ยหายในความผิดฐานเข้ามา
ออกไป หรื อ อยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอม หรื อ ใช้หนังสื อเดิ นทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
และการเข้าไปมัวสุ ม
ในสถานการค้าประเวณี เพือค้าประเวณี หรื อ ความผิดฐานเป็ นคนต่างด้าวทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว เป็ นต้น ยังพบว่ามีขอ้ มูลจากการวิจยั เป็ นเอกสารยืนยันว่า
มีเด็กจํานวนมากเข้าสู่ การค้าประเวณี แต่กลับไม่ทราบจํานวนทีแท้จริ งเอกสารยืนยันดังกล่าวเป็ นทีแน่
ชัดว่าการค้าประเวณี เด็กผ่านช่องทางออนไลน์นนเป็
ั นทีนิ ยม และมีจาํ นวนการขายบริ การเพิมมากขึน
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เรื อย ๆ ซึ งเด็ ก ที ใช้สื อสั ง คมออนไลน์ อ าจตกเป็ นเหยือของผู ้ใช้บ ริ ก าร โดยการอาศัยช่ อ งว่ า งทาง
กฎหมายในการกระทําความผิด
รู ปการณ์ ค้าประเวณีเด็กผ่ านช่ องทางออนไลน์
รู ปแบบของการค้าประเวณี ของประเทศไทยในปั จจุ บนั นัน มี หลายรู ปแบบอาจพบได้ง่า ย
เช่ น บริ การอาบอบนวด ซึ งเป็ นรู ปแบบสถานบริ การทางเพศทางตรงโดยผูข้ ายบริ การจะนังรอภายใน
สถานบริ การ และรอลู กค้าเข้ามาเลือกโดยในสถานบริ การจะมีการจัด ห้องไว้รับรอง สถานบริ การนี
ตังกระจายกัน อยู่ต ามกรุ ง เทพมหานครและจัง หวัด ท่ อ งเที ยวอื น เช่ น ในกรุ งเทพพบมากบริ เวณ
พระราม ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก เป็ นต้น นอกจากนี ยังสามารถพบการโฆษณาของอาบอบนวด
บางแห่ งได้ในอินเทอร์ เน็ต หรื อ ในหนังสื อพิมพ์กีฬาบางฉบับอี กด้วย ซ่ องคล้ายคลึงกับอาบอบนวด
แต่ มัก ไม่ เปิ ดตัวโจ่ งแจ้ง และเป็ นธุ รกิ จ ผิด กฎหมายซ่ อ งบางแห่ ง อาจลัก ลอบเปิ ดโดยใช้ธุ รกิ จ นวด
แผนโบราณ หรื อ สปาขึนบังหน้าเท่านัน และมีการบริ การนวดกระปู๋ สถานบันเทิง คาเฟ่ ร้ านคาราโอ
เกะ หรื อ ร้ านตัดผมบางแห่ งมีบริ การทางเพศแอบแฝงเพิมเติมสําหรับลูกค้ารอลูกค้าทีโรงแรมม่านรู ด
หรื อ บริ เวณริ มถนนบางแห่ งทีเป็ นแหล่งค้าประเวณี การโทรเรี ยกโดยลูกค้าติดต่อทางนายหน้า (แมงดา
หรื อ มาม่าซัง) เพือเรี ยกมาใช้บริ การทางทีพักของลูกค้า หรื อ ทางโรงแรมทีเตรี ยมไว้ราคาการให้บริ การ
จะแตกต่ า งกัน ขึ นอยู่กับสถานที และชนิ ด โดยปกติ ผูช้ ายที ให้บ ริ การจะได้รายได้น้ อ ยกว่ าผู ห้ ญิ งที
ให้บริ การบางครั งนายหน้าอาจใช้คาํ เรี ยกอาชี พอื นเพือปิ ดบังการค้าประเวณี เช่ น จัดหาพริ ตตี จัด หา
นางแบบ เป็ นต้น การซื อขายบริ ก ารทางเพศผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต โดยอาจซื อขายผ่ า นทางการแชต
(Messenger) แคมฟรอก (Camfrog) หรื อ เฟซบุ๊ก (Facebook) หรื อ แอปพลิ เคชัน อื นๆ (Application)
รวมถึงเว็บไซต์ใต้ดินบางแห่ ง อาจมีโฆษณาการขายบริ การทางเพศ การซื อขายบริ การทางเพศแบบซื อ
เหมาในระยะยาว เช่น หนึ งสัปดาห์หรื อหนึงเดื อนขึนไป โดยในช่ วงระยะเวลาทีตกลงกันนัน ผูซ้ ื อจะ
ผูกขาดการเป็ นลู กค้า แต่ เพียงผูเ้ ดี ยวไม่ ยนิ ยอมให้ผูข้ ายไปขายบริ การ หรื อ ไปมี กิจกรรมทางเพศกับ
บุคคลอื นอีก ซึ งอาจถือว่าเป็ นการเหมาซื อทังบริ การทางเพศและความสัมพันธ์ชวคราวในรู
ั
ปแบบอื น
เช่น แฟน หรื อ คนรักด้วย บางครังเรี ยกการซื อแบบนี ว่า "ผูกปิ นโต" การล่อลวงเหยือให้มาค้าประเวณี ผู ้
ล่อลวงอาจแอบอ้างตัวว่า เป็ นธุ รกิจอืน เช่น โมเดลลิง แมวมองดารา เป็ นต้น บางครังผูค้ า้ ประเวณี หญิง
ทีมีรูปร่ างหน้าตาดีอาจ แอบอ้างตัวว่าประกอบอาชีพอืนบางอาชีพเพือเพิมค่าตัว เช่น เป็ นนิสิตนักศึกษา
หรื อ พริ ตตี หรื อ นางแบบ เป็ นต้น ในการซื อขายบริ การทางเพศผูข้ าย หรื อ ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องอาจใช้คาํ
อืน หรื อ ชื ออาชี พอื นแทน เพือเลี ยงการกล่าวถึงโดยตรง เช่ น "ไซด์ไลน์" "ขายนํา" "เด็กออฟ" "หมอ
นวด" "นวดโดยนางแบบ" "นวดโดยพริ ตตี" เป็ นต้น ในบางกรณี อาจพบว่ามีชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
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ด้าว ทังทีมาจากประเทศ เพือนบ้าน เมียร์ มา ลาว กัมพูชา และจากประเทศอืน เช่น รัสเซี ย อุซเบกิสถาน
เข้ามาค้าประเวณี ในประเทศไทยโดยมี ทงที
ั เต็มใจกระทําและที ถู กแก๊งค้ามนุ ษย์ขา้ มชาติล่อลวงหรื อ
บังคับมา
กฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายในการคุ้มครองเด็กผ่านช่ องทางออนไลน์
1. กฎหมายทีเกียวข้ องกับการคุ้มครองเด็กจากการค้าประเวณีในสื อสั งคมออนไลน์
. ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา (17) “สื อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วัตถุหรื อสิ งทีแสดงให้รู้หรื อเห็ น
ถึงการกระทําทางเพศของเด็กหรื อกับเด็กซึ งมีอายุไม่เกินสิ บแปดปี โดยรู ป เรื อง หรื อลักษณะสามารถ
สื อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ ว่ า จะอยู่ในรู ป แบบของเอกสาร ภาพเขี ย น ภาพพิ มพ์ ภาพระบายสี
สิ งพิมพ์ รู ปภาพ ภาพโฆษณา เครื องหมาย รู ปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึ กเสี ยง แถบบันทึ กภาพ หรื อ
รู ปแบบอืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรื อสิ งต่าง ๆ ข้างต้นทีจัดเก็บ
ในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อืนทีสามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้
มาตรา / ผูใ้ ดครอบครองสื อลามกอนาจารเด็กเพือแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ
สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ งแสนบาท หรื อทังจําทัง
ปรับ
ถ้าผูก้ ระทําความผิดตามวรรคหนึ งส่ งต่ อซึ งสื อลามกอนาจารเด็กแก่ ผูอ้ ื น ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนสี หมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
มาตรา / ผูใ้ ด
( ) เพือความประสงค์แห่ งการค้า หรื อโดยการค้า เพือการแจกจ่ายหรื อเพือการแสดง
อวดแก่ประชาชน ทํา ผลิต มี ไว้ นําเข้าหรื อยังให้นาํ เข้าในราชอาณาจักร ส่ งออกหรื อยังให้ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พาไปหรื อยังให้พาไปหรื อทําให้แพร่ หลายโดยประการใด ๆ ซึ งสื อลามกอนาจาร
เด็ก
( ) ประกอบการค้า หรื อมีส่วนหรื อเข้าเกียวข้องในการค้าเกียวกับสื อลามกอนาจารเด็ก
จ่ายแจกหรื อแสดงอวดแก่ประชาชนหรื อให้เช่าสื อลามกอนาจารเด็ก
( ) เพือจะช่วยการทําให้แพร่ หลาย หรื อการค้าสื อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณา หรื อ
ไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทําการอันเป็ นความผิดตามมาตรานี หรื อโฆษณาหรื อไขข่าวว่า
สือลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรื อโดยวิธีใด
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ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่สามปี ถึงสิ บปี และปรับตังแต่หกหมืนบาทถึงสองแสนบาท
. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
มาตรา “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ งมี อายุตากว่
ํ าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ แต่ไม่ รวมถึง
ผูท้ ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
มาตรา ( ) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่ งเสริ ม หรื อยินยอมให้เด็กแสดงหรื อกระทํา
การอันมีลกั ษณะลามกอนาจาร ไม่วา่ จะเป็ นไปเพือให้ได้มาซึงค่าตอบแทนหรื อเพือการใด
. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี พ.ศ.
มาตรา “การค้าประเวณี ” หมายความว่ า การยอมรั บ การกระทํา ชําเรา หรื อ การ
ยอมรั บการกระทําอื นใด หรื อการกระทําอืนใดเพือสําเร็ จความใคร่ ในทางกามารมณ์ของผูอ้ ืน อันเป็ น
การสําส่ อนเพือสิ นจ้างหรื อประโยชน์อืนใด ทังนี ไม่ว่าผูย้ อมรั บการกระทําและผูก้ ระทําจะเป็ นบุคคล
เพศเดียวกันหรื อคนละเพศ
มาตรา 7 ผูใ้ ดโฆษณาหรื อรับโฆษณา ชักชวน หรื อแนะนําด้วยเอกสาร สิ งพิมพ์ หรื อ
กระทําให้แพร่ หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะ ในลักษณะทีเห็ นได้ว่าเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อการติดต่อ
เพือการค้าประเวณี ของตนเองหรื อผูอ้ ืน ต้องระวางโทษจําคุ กตังแต่หกเดื อนถึ งสองปี หรื อปรับตังแต่
หนึงหมืนบาทถึงสี หมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
1.4 พะราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2539
มาตรา ( ) เป็ นธุ ระจัดหา ซื อ ขาย จําหน่ าย พามาจากหรื อส่ งไปยังทีใด หน่ วงเหนียว
กักขังจัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ซึงเด็ก
ถ้าการกระทํานันได้กระทําโดยมีความมุ่งหมายเพือเป็ นการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ ผูน้ นกระทํ
ั
าความผิดฐานค้ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณี การผลิตหรื อเผยแพร่ วตั ถุหรื อสื อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรู ปแบบ
อืนการเอาคนลงเป็ นทาสหรื อให้มีฐานะคล้ายทาส การนําคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพือการค้าการ
บังคับใช้แรงงานหรื อ บริ การตามมาตรา หรื อการอืนใดที คล้ายคลึ งกันอันเป็ นการขูดรี ดบุคคลไม่ว่ า
บุคคลนัน จะยินยอมหรื อไม่กต็ าม
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1.5 พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
มาตรา 14 (4) นําเข้า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ งข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใด ๆ ที มี ลัก ษณะ
อันลามกและข้อมู ลคอมพิวเตอร์ นันประชาชนทัวไปอาจเข้าถึงได้ คุม้ ครองเพี ย งข้อมู ลอันมีลักษณะ
ลามกเท่านันมิได้คุม้ ครองถึงการค้าประเวณี ผา่ นช่องออนไลน์
2. องค์ กรบังคับใช้ กฎหมายทีเกียวข้ องกับการคุ้มครองเด็กจากการค้ าประเวณีในสื อสั งคมออนไลน์
2.1 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ช่ ว ยเหลื อ แก่ บุ ค คลซึ งเป็ นผู ้เสี ย หายจากการกระทํา ความผิ ด ฐานค้า มนุ ษ ย์อ ย่า ง
เหมาะสมในเรื องอาหาร ทีพัก การรักษาพยาบาล การบําบัดฟื นฟูทางร่ างกายและจิตใจ การให้การศึกษา
การฝึ กอบรม การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย การส่ ง กลับ ไปยัง ประเทศเดิ ม หรื อภู มิ ล ํา เนา
ของผูน้ ัน การดําเนิ นคดี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ.
หมวด
การช่ ว ยเหลื อ และคุ ม้ ครองสวัส ดิ ภาพผูเ้ สี ยหายจากการค้า มนุ ษ ย์ เพื อเรี ยกร้ องค่ า สิ นไหมทดแทน
ให้ผูเ้ สี ยหายตามระเบียบทีรั ฐมนตรี กาํ หนด โดยให้คาํ นึ งถึงศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์และความแตกต่าง
ทางเพศ อายุ สัญชาติ เชือชาติ ประเพณี วัฒนธรรมของผูเ้ สี ยหาย การแจ้งสิ ทธิ ของผูเ้ สี ยหายทีพึงได้รับ
ในการคุม้ ครองแต่ละขันตอน ทังก่อน ระหว่าง และหลังการช่ วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาใน
การดําเนิ นการช่วยเหลือในแต่ละขันตอน และต้องรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ สี ยหายก่อนด้วย ในกรณี ที
บุคคล ผูม้ ี สัญชาติไทยตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุ ษย์ในต่างประเทศ หากผูน้ ัน
ประสงค์ จะกลับ เข้ามาในราชอาณาจักรหรื อถิ นที อยู่ให้ พนักงานเจ้าหน้าที ดําเนิ นการตรวจสอบว่ า
บุคคลนัน เป็ นผู ้ มีสัญชาติไทยจริ งหรื อไม่ และถ้าบุ คคลนันเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที
ดําเนิ นการตามที จําเป็ นเพือให้เดิ นทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรื อถินทีอยู่โดยไม่ชักช้า โดยให้
คํานึ งถึง ความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพของผูน้ ัน ในกรณี ทีผูเ้ สี ยหายในต่ างประเทศเป็ นคนต่ างด้าวที
ได้รับอนุ ญาตให้มีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับการผ่อนผัน
ให้อ ยู่ในราชอาณาจัก ร เป็ นกรณี พิ เศษจากรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่ อ นออกนอก
ราชอาณาจักร สถานะของการได้รับ อนุ ญ าตให้มีถินที อยู่เป็ นการชัวคราวยังไม่ สินสุ ด เมื อได้ต รวจ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งเกียวกับความถูกต้องของผูเ้ สี ยหายทีถือเอกสารแล้วหากผูน้ นประสงค์
ั
จะกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที ดําเนิ นการตามทีจําเป็ นเพือให้ผูเ้ สี ยหายนันเดิ นทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ ชกั ช้า ทังนี ให้คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพของผูน้ ันและให้ได้รับการ
พิ จ ารณาให้ อ ยู่ในราชอาณาจัก รต่ อ ไปได้ต ามสถานะและระยะเวลาที เป็ นอยู่เดิ มก่ อ นออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณี ทีผูเ้ สี ยหายในต่างประเทศเป็ นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสารประจําตัวแต่มีเหตุอนั
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ควรเชือได้ว่าเป็ นผูท้ ีมี หรื อ เคยมีภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมือ
ได้ตรวจพิสูจน์สถานะของการมีภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักรของผูน้ นแล้
ั วหากผูน้ นประสงค์
ั
จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ผูเ้ สี ยหายนันเดินทาง
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชกั ช้า ทังนี ให้คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพของผูน้ นและ
ั
ให้ ได้รับ การพิ จารณาให้ อ ยู่ในราชอาณาจักรต่อ ไปได้ต ามสถานะและระยะเวลาที เป็ นอยู่เดิ ม ก่ อ น
ออกไปนอกราชอาณาจักร
2.2 สํ านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ าหญิงและเด็ก
มีอาํ นาจหน้าที ดังต่อไปนี
1) ปฏิ บัติ การเป็ นศูนย์กลางประสานเครื อ ข่ายในการดําเนิ นงาน ให้ความช่ วยเหลือ
และคุ ม้ ครองสวัส ดิ ภาพหญิ งและเด็กที ตกเป็ นเหยือการค้ามนุ ษ ย์ รวมทังเป็ นแกนหลักในการแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขึนกับหญิงและเด็กในกรณี ทียังไม่มีหน่ วยงานใดรับผิดชอบ
2) ศึ กษาวิเคราะห์ ปัญ หาสถานการณ์ ต่ างๆ ทีเกี ยวข้อ งกับกรณี ก ารค้าหญิ ง และเด็ ก
ที ตกเป็ นเหยือการค้ามนุ ษ ย์ เพื อหาแนวทางในการป้ อ งกันและแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสมนําไปสู่
การผลักดันให้เป็ นประเด็นสาธารณะและบรรจุ ในวาระแห่ งชาติของนโยบายรั ฐบาลเพือมุ่งไปสู่ การ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหา นําไปสู่ การพัฒนาสังคม ต่อไป
3) ให้ ความช่ ว ยเหลือ คุ ม้ ครองและพัฒ นาอาชี พ รวมทังการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตของ
ผูค้ า้ ประเวณี และประสานงานกับส่ วนราชการและภาคเอกชนทีเกียวข้องในการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี
4) ดําเนินงานตามกฎหมายคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กและกฎหมายทีเกียวข้อง
5) ดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บ ัติ การต่ า งๆซึ งเป็ นผลที เกิ ด ขึ นจากอนุ สั ญ ญา ปฏิ ญ ญา
พันธสัญญา พิธีสาร และข้อตกลงต่างๆทีเกียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงต่อหญิง
และเด็กและปั ญหาการค้ามนุ ษย์
6) งานบริ การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
7) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง หรื อ
ทีได้รับมอบหมาย
2.3 กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกียวกับการค้ามนุษย์
) รั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมที เกี ยวกับการค้า
มนุษย์ทวราชอาณาจั
ั
กร
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) ปฏิ บั ติ ง านตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา และกฎหมายอื น
อันเกียวกับความผิดทางอาญาเกียวกับการค้ามนุษย์ รวมทังความผิดเกียวกับแรงงาน และการจัดระเบียบ
สังคมและความผิดอืนทีเกียวเนือง
) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง หรื อ
ทีได้รับมอบหมาย
2.4 มูลนิธิศูนย์ พทิ ักษ์ สิทธิเด็ก
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คุ ้ม ครองเด็ ก ตังแต่ แ รกเกิ ด จนถึ งอายุ 18 ปี ที ถู ก กระทํา ทารุ ณ
ถู กทอดทิง และเด็กที ถูกแสวงประโยชน์ในรู ปแบบต่ าง ๆ โดยให้ความช่ วยเหลื อเด็ กและครอบครั ว
ที ประสบปั ญหาทังในประเทศและต่ างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในลุ่มแม่ นาโขง
ํ
โดยร่ วมกับที ม
สหวิชาชี พ อาศัยมาตรการทางสังคมสงเคราะห์ จิ ตเวช และกฎหมาย เริ มตังแต่ขนตอนการตรวจสอบ
ั
ติ ดตาม การสื บค้นข้อ เท็จจริ ง การคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพ การฟื นฟูเยียวยา ตลอดจนการคื นเด็กสู่ สังคม
รวมถึงการผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกด้านการคุม้ ครอง
การคุ้มครองเด็กจากการค้าประเวณีผ่านช่ องทางออนไลน์
ปั จจุ บนั มีมาตรการป้ องกันและปราบปรามตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติ ป้อ งกันและ
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ.
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยการมีกฎหมายควบคุมนี ยังมีปัญหาในภาคการ
ปฏิบตั ิอยู่ เช่ น มียุทธการปราบปรามค้ามนุ ษย์ออนไลน์ครังที 1 แถลงข่าว ณ วันที 11 พฤษภาคม 2561
ตามนโยบายรั ฐบาล นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ให้ดาํ เนิ นการ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุ ษย์ทางกองบัญชาการตํารวจท่องเทียว และกองบัญชาการปราบปรามการ
ค้ามนุ ษย์ เมือวันที 10 พฤษภาคม 2561 ระดมกวาดล้างจับกุมเครื อข่ายผูจ้ ดั ทําเว็บไซต์ลามกอนาจารเด็ก
เผยแพร่ หนังโป๊ คลิปหลุด คลิปโป๊ เด็กออนไลน์จาํ นวนมากเป็ นภัยต่อสังคมภาพลักษณ์ของประเทศชาติ
โดยกล่าวหาว่าเพือความประสงค์แห่ งการค้า หรื อ เพือการแสดงอวดแก่ประชาชน ทําผลิต มีไว้ หรื อ
ทําให้แพร่ หลาย ซึ งสื อลามกอนาจารเด็ก หรื อ การค้าสื อลามกอนาจารเด็ กแล้วโฆษณา หรื อ ไขข่ าว
นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ลกั ษณะอันลามก และประชาชนทัวไปอาจเข้าถึงได้ โดยได้ทาํ การตรวจค้น
จับกุมผูต้ อ้ งหา จํานวน 5 ราย และขยายผลจับกุม อีก 1 ราย ในพืนทีจังหวัดสมุทรปราการ สุ ราษฎร์ ธานี
และอุ บ ลราชธานี แต่ ก ารขยายผลดัง กล่ า วยัง ไม่ ส ามารถแก้ปั ญ หาการค้าบริ ก ารทางเพศ ผ่ า นสื อ
ออนไลน์ได้จ ริ ง เพราะไม่ มีการรายงานผลการจับการจับกุมผูค้ า้ หรื อผูท้ ี มีส่ ว นร่ วมในกระบวนการ
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ค้าประเวณี บนสื อออนไลน์ว่ามีจาํ นวนเท่าใดเพิมขึนหรื อไม่ ดังนันจึ งต้องจัดให้มีมาตรการที ให้ความ
คุ ้มครองด้า นความปลอดภัย เพื อปกป้ อ งมิ ให้ ผู ก้ ระทํา ผิ ด ใช้อิ ท ธิ พ ลทังทางตรงและทางอ้อ มข่ ม ขู่
ผูเ้ สี ยหาย หรื อชักจู ง หรื อ บังคับ เพือให้กลับเข้าสู่ กระบวนการค้ามนุ ษย์ซึงมาตรการของการป้ องกัน
และปราบปรามทังทางด้านกฎหมายและด้า นการปฏิ บัติ ให้เป็ นระบบให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิงขึ น
รวมทังการกําหนด อัตราโทษที ยังไม่ เหมาะสมในการตรวจสอบ การปราบปรามยังไม่ ครอบคลุ ม
ปฏิบตั ิการจริ งจัง โดยเฉพาะในสื อสังคมออนไลน์ทีตรวจสอบติดตามผูก้ ระทําความผิดได้ยาก ซึ งเกิด
เป็ นปั ญหาช่ องว่างทางกฎหมาย ทีต้องหาทางแก้ไขแบบเร่ งด่วน เมือแก้ไขได้แล้วก็ตอ้ งมีการจัดองค์กร
ภาคเอกชน หรื อ หน่ วยงานรั ฐเข้าช่ วยเหลือ เด็กเพื อให้ เด็ กกลับเข้าสู่ สั งคมโดยปกติ สุข อาจให้มีการ
เรี ยกร้อง หรื อชดเชยความ เสี ยหาย ทีได้รับจากการกระทําของผูค้ า้ มนุ ษย์ให้แก่ผูเ้ สี ยหาย ทังนี เพราะ
เด็กเหล่านีไม่ว่าจะเป็ นคนไทย หรื อคนต่างประเทศทีอาศัยอยูใ่ นประเทศ ส่ วนใหญ่จะไม่มีความรู ้ความ
เข้าใจในการดําเนิ นการเรี ยกร้องสิ ทธิของตนทีสู ญเสี ยไปได้ เพราะไม่มีความรู ้ทางกฎหมายและไม่มีทุน
ทรั พ ย์เพี ยงพอที จะเรี ยกร้ อ งสิ ทธิ ทางศาลหรื อ ต่ อ เจ้า พนักงานเพื อให้ ไ ด้ค่า เสี ยหายตามที กฎหมาย
กําหนด ด้วยเหตุนีการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู ้ สี ยหายเพือให้ได้ชดเชยสิ ทธิดงั กล่าวจึงเป็ นมาตรการทีทํา
ให้ผูเ้ สี ยหายได้รับการชดเชยตามทีกฎหมายไทยกําหนดซึ งโดยทัวไปเป็ นกรณี ทีหน่ วยงานของรัฐ และ
องค์ ก รเอกชนได้ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทังในการฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล และการเรี ย กร้ อ งค่ า แรงงาน หรื อ
ค่าเสี ยหายจากเจ้าพนักงานตามหลักเกณฑ์ ทีกฎหมายกําหนด รวมถึ งการฟื นฟูและการส่ งกลับ คืน สู่
สังคมเป็ นมาตรการทีหน่ วยงานของรั ฐต้องดําเนิ นการตามกฎหมายทีกําหนดไว้มีขึนเพือฟื นฟู สภาพ
ร่ างกายและจิตใจของผูเ้ สี ยหายตลอดจนป้องกันมิให้กลับเข้าสู่ กระบวนการค้ามนุ ษย์อีก
สถานการณ์การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์มีความรุ นแรงมากขึนเรื อยๆ และ
พบการล่วงละเมิ ดในหลายรู ปแบบ เช่ น การผลิตภาพลามกเด็ก และ อัปโหลดขึนสู่ โซเชี ยลมี เดี ย การ
ไลฟ์ สด การส่ ง ภาพโป๊ ระหว่ า งเด็ ก ด้ว ยกันเอง การใช้ภาพโป๊ เพื อแบล็ คเมล์เด็ก และ การละเมิ ด ซํา
ออนไลน์ เป็ นต้น
จากสัดส่ วนการใช้อินเทอร์ เน็ ตของผูใ้ ช้งานทัวโลกในปี
โดยสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่ างประเทศ พบว่า ประชากรโลกส่ ว นใหญ่ ทีเป็ นผูใ้ ช้อิ นเทอร์ เน็ ตมี ช่ว งอายุประมาณ - ปี
ซึ งสะท้อนว่ากลุ่ มเด็กและเยาวชนมี แ นวโน้มที จะตกเป็ นเป้ าหมายของภัยคุ กคาม ความรุ นแรง และ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ได้มากทีสุ ด โดยตัวเลขสถิติจาก www.thaihotline.org
ในช่ วง ปี ที ผ่านมาชี ให้เห็ น ว่ามี การรายงานรั บแจ้งสื อลามกอนาจารเด็กเพิ มมากขึ นอย่างต่ อ เนื อง
จาก รายการในปี
เพิมขึนมากกว่า เท่าตัวเป็ น , รายการในปี ทีผ่านมา และมีแนวโน้ม ที
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จะรุ นแรงเพิ มมากขึ น ซึ งเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับ ผลงานวิจัยที ECPAT จัด ทํา ร่ ว มกับองค์การ
ตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) ทีพบว่ายิงผูต้ กเป็ นเหยือมีอายุนอ้ ย อัตราการถูกล่วง
ละเมิ ดยิงมีแนวโน้มรุ นแรงและเพิมสู งขึน โดยผูเ้ สี ยหายส่ วนใหญ่ เป็ นเด็กช่ วงก่ อ นเข้าสู่ วยั รุ่ นสู งถึ ง
. % และ เป็ นแค่เด็กทารก . % ซึ งเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย และยังไม่สามารถระบุตวั ตนได้
ปั จจุ บนั มีการ ส่ งต่อและเผยแพร่ สือลามกอนาจารและการทารุ ณกรรมทางเพศต่อเด็กในรู ปแบบต่าง ๆ
จํานวนมาก เช่น ไฟล์ภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความลามก และการถ่ายทอดสด (Live Streaming) โดยใช้การ
ขู่กรรโชก หรื อ แบล็คเมล์เพือแสวงหาประโยชน์หรื อเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ทางเพศ ซึ งข้อมู ลจาก
บริ ษัทไมโครซอฟท์ ( ) เปิ ดเผยว่าในทุกๆ วินาทีมีการซื อขายและส่ งต่อภาพลามกอนาจารเด็ก
ประมาณ ภาพทัวโลก โดยในแต่ละวันมีไฟล์ภาพทังทีลามกและไม่ลามกได้รับการอัปโหลดและส่ ง
ต่อกันทังหมดกว่า . พันล้านภาพ ซึ งเจ้าหน้าทีตํารวจไทยสามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาชาวสวิตเซอร์ แลนด์
ผู เ้ ป็ นนัก สะสมสื อลามกอนาจารเด็ ก ติ ด อัน ดับ แรกของโลกได้ภ ายในประเทศไทย พร้ อ มพบ
หลักฐานเป็ นคลิปวิดีโอกว่า ไฟล์ ซึ งผูเ้ สี ยหายอายุน้อยที สุ ดเป็ นเด็กวัยเพียง ขวบ อีกทังรายงาน
ของ UNODC ยังระบุถึงแนวโน้มว่าไทยกําลังจะกลายเป็ นศูนย์กลางการล่วงละเมิดทางเพศเด็กผ่านทาง
เว็บแคมแห่งใหม่ในภูมิภาคนีแทนทีฟิ ลิปปิ นส์อีกด้วย
ความก้า วหน้าของเทคโนโลยีทาํ ให้มาตรการป้ อ งกันแบบเดิ มไร้ ผล แม้ตลอดระยะเวลา
หลายปี ที ผ่านมา ประเทศไทยอาจจะยังมี ขอ้ ท้าทายทังในเรื องนโยบายและแนวทางในเชิ งกฎหมายที
บางข้ออาจมีความล้าสมัย มีบทลงโทษทีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั การขาดกลไกสนับสนุนที
เหมาะสมในการดํา เนิ น คดี ในกรณี ข ้า มชาติ รวมถึ ง ขาดการเก็ บ รวบรวมและแชร์ ข ้อ มู ล Big Data
ระหว่างประเทศ ในการติ ดตามตัวผูก้ ระทําความผิด ทําให้ยงั ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเรื องภัยคุ กคาม
ความรุ นแรงและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กบนสังคมออนไลน์ ได้อย่างเด็ดขาดอี กทังการ
ระบุ ต ัว ผู ้ก ระทํา ผิ ด สามารถทํา ได้ ย าก คดี ที เกี ยวข้อ งกับ การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศเด็ ก ออนไลน์ มี
องค์ประกอบของหลายคดี ร่วมอยูด่ ว้ ย อาทิ ชาวต่างชาติใช้อินเตอร์ เน็ตติดต่อเด็ก และเดิ นทางเข้ามาใน
ประเทศ เพือมาล่วงละเมิดเด็ก
อย่างไรก็ดีหน่ วยงานและองค์กรทีเกียวข้องในประเทศไทยยังคงเดินหน้าและผลักดันการแก้ไข
ปัญหานีอย่างต่อเนือง พร้อมทังยังมุ่งหวังและค้นหามาตรการทีดีทีสุ ดในการเตรี ยมรับมือ ส่ งเสริ มความ
ตระหนักรู ้ และสร้ างความร่ วมมือให้ครอบคลุมมิติต่างๆ เพือให้เด็กทุ กคนได้รับความคุม้ ครองสู งสุ ด
และได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ตามหลักปฏิบตั ิมาตราฐานสากล
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สรุ ป
จากที มาและสภาพของปั ญ หาการค้าประเวณี ข องเด็ ก ในสื อสั งคมออนไลน์ จึ ง ต้อ งมี ก าร
หาทางออกอย่างเร่ งด่วน โดยการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชน ในการเสนอร่ าง
ข้อกฎหมายและกําหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เช่ น ในประมวลกฎหมายอาญา ควรกําหนดอัตราโทษ
ของผูผ้ ลิตสื อให้สูงกว่า ผูท้ ีครอบครองสื อ เป็ นต้น พร้ อมทังประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการป้ องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์กบั เด็ก เช่ น การจัดค่าย หรื อ การจัด
อบรมให้กบั เด็ ก เป็ นการลงไปให้ความรู ้ เกี ยวกับค่านิ ยมทางเพศและการแสดงออกเพศ เพื อให้ เกิ ด
ค่านิ ยมที ถูกต้อง เป็ นต้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ทังส่ งเสริ มสวัสดิ การในการรั กษาฟื นฟูสภาพ
ร่ างกาย จิตใจ และเสริ มสร้ างอาชี พที เด็กสามารถทําได้ ให้เด็กทีตกเป็ นเหยือมีรายได้เลี ยงตนเองและ
ครอบครัวเพือให้เด็กกลับเข้าสู่ สังคมได้อย่างปกติสุข โดยมิให้กลับเข้าสู่ การค้าประเวณีอีก
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาแนวคิดเกียวกับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กร และ 2) เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผล
ต่ อภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ นของประเทศไทย ซึ งแนวคิดทฤษฎี ภาวะผูน้ ํา
อธิ บายว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการทีผูน้ าํ ใช้อิทธิ พลและอํานาจทีมีของตนกระตุน้ ชีนํา ให้บุคคลอืน
เกิ ดความเต็มใจแล้วกระตือรื อร้น ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หรื อของ
กลุ่ม เมือศึกษางานวิจัยต่ างๆทีผ่านมาพบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินของไทย ประกอบด้วย คุ ณลักษณะการเป็ นผูน้ าํ ทีมี มาแต่เดิ มตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ น
การนึ กคิด การตัดสิ นใจ มี ความเพี ยรพยายามใฝ่ รู ้ ซึ งรวมทังการมีวิสั ยทัศน์ การกระตุ น้ ทางปั ญญา
ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างแรงบัลดาลใจให้กบั บุคลากร การคํานึ งถึงศักยภาพและความแตกต่าง
ของบุ คลากรแต่ละคน การศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของประเทศไทย
จะช่ ว ยนํา พาองค์ก าร ให้ ส ามารถทํา งานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ คลากรในหน่ ว ยงานสามารถ
ให้ บ ริ ก าร และตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้ดี ม ากขึ น โดยผ่ า นการสนับ สนุ น จาก
ผูบ้ ริ หาร ทีช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางาน เพือเป็ นแรงจูงใจ ให้บุคลากรในองค์การดําเนินงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
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Abstract
This article aims to study the concept of leadership of organizational administrators and to
study the factors affecting on the leadership of Thai local executive. The leadership theory explains
that leadership is the process by which leaders use their influence to motivate their personnel in
organization to perform and work efficiently to achieve the organization’s goals. When studying
various researches of the past, it was found that the affecting factors on an executive leadership of the
Thai local administrative organizations consist of leadership characteristics such as thinking,
decision-making, perseverance and inquisitiveness. Moreover, it is a vision cognitive stimulation,
emotional intelligence, inspiring people, and the potential and differences of each person considering.
A study of leadership of local administrative organization administrators of Thailand is very
important because executive leadership will create a working atmosphere and allow personnel in the
organization to perform efficiently and achieve the goals that have been set.
Keywords: executive leadership, local administrative organization
บทนํา
ในยุคแห่ งการเริ มต้นของศตวรรษที 21 เทคโนโลยีและโลกาภิวตั น์ มี อิทธิ พ ลอย่างมากต่ อ
องค์การและรู ปแบบการทํางานขององค์การ ซึ งมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วดังกล่าว ทําให้องค์การมี
ลักษณะยืดหยุ่นไร้ ขอบเขตและโครงสร้ างทีไม่แน่ นอน ทําให้วิธีการทํางานเปลี ยนแปลงจากเดิ มมาก
และจากกระแสการเปลียนแปลงในด้านต่าง ๆ นี ไม่ว่าจะเป็ นสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอ ย่างรวดเร็ วและต่ อเนื อง สิ งต่าง ๆ เหล่ านี
ย่อมส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานในการการบริ หารงาน ทีจะต้องมีการปรับตัวเพือความอยูร่ อด และ
ความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร การวางแผนบริ หารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ตลอดจนการ
รักษาบุคลากรให้คงอยูก่ บั องค์กรอย่างมีความสุ ข ซึ งหาก องค์การยังบริ หารจัดการบุคลากรตามแบบยุค
อุตสาหกรรม ทีเน้นการควบคุมเข้มงวดและบดบังศักยภาพการทํางานของบุคลากรในองค์กรไว้ สิ งนีถือ
เป็ นความล้มเหลวโดยสิ นเชิ ง ดังนั น (ชัยทวี เสนะวงศ์ ,255 ) ผูน้ ํา องค์กร จึ ง จัด เป็ นปั จ จัยหนึ งที มี
ความสํ า คัญ ต่ อ ความสํ า เร็ จ ขององค์ ก ร ในสภาวะการแข่ ง ขัน ที สู ง หากองค์ก รมี ผู ้น ํา ที มี ค วามรู ้
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ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี ยวชาญในด้านต่าง ๆ องค์กร ก็สามารถที จะแข่ งขันและ
ประสบผลสําเร็ จขององค์กร (แซ่ เฮ้ง, 2557)
ในองค์กรปั จจุ บนั ไม่ว่าผูน้ าํ นันจะจํากัดอยู่ในระดับครอบครั ว องค์กรหรื อประเทศชาติ ผูน้ าํ
เปรี ยบเสมือนเข็มทิศทีชีบ่งบอกทางของความเจริ ญ หรื อความเสื อม ความเป็ นผูน้ าํ หรื อภาวะผูน้ าํ ยังเป็ น
ปั จจัยทีสําคัญในการส่ งเสริ มสร้ างให้ผูบ้ ริ หารในระดับต่ างๆในฐานะหัวหน้างานสามารถควบคุมให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน หรื อความต้องการของหัวหน้างาน
(กวี วงศ์พุฒ, 2542 : 7) ดังนัน ทุกองค์กรจึงจําเป็ นทีต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาเกียวกับภาวะผูน้ าํ
เพื อที จะนํา องค์ก รให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และนํา ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ตามนโยบายขององค์ก รซึ งใน
การศึกษาภาวะผูน้ าํ ในแวดวงวิชาการ มีผลงานวิจยั บทความ ตํารา แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ าํ
มากมาย ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของ บาส และ อะโวลิ โก้ (Bass & Avolio) (1994, pp. 2-6) ที
ได้ศึกษาเกียวกับภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ (The Full Range of Leadership) ซึ งประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ
3 รู ปแบบ คือ 1.ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Transformational Leadership) 2.ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลียน
(Transactional Leadership) 3. ภาวะผูน้ าํ ปล่อยตามสบาย (Laissez– faire Leadership) (แซ่ เฮ้ง, 2557) ซึ ง
แนวคิด ต่ างๆ ให้ ความสําคัญที ตัวผูน้ ําว่าควรทําตัวอย่างไร ควรแสดงพฤติ กรรมแบบใด ควรใช้วิธี
บริ หารจัด การในลัก ษณะใด โดยแนวคิ ด ต่ า งๆ ข้า งต้น มี เป้ าหมายให้ ก ารบริ ห ารองค์ก รประสบ
ความสํา เร็ จ ผู ้นํา สามารถนําพาองค์ก รให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์อ งค์การได้ ในแต่ บ ทความนี ผูเ้ ขี ย น
นําเสนอแนวคิดภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ทีผูน้ าํ ไม่เพียงแต่จะต้องนําองค์การ
ให้ประสบความสํา เร็ จได้ด ้วยตัวของผูน้ าํ เองแล้ว ผูน้ ํายังต้องรู ้ จัก ทําให้ผูต้ ามเกิ ดภาวะผูน้ ําในการ
ปฏิบตั ิในตนเอง เพือให้สามารถนําบุคลากรคนอื นต่อไปได้ ซึ งถื อเป็ นการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
ให้ มีทุนมนุษย์ทีมากยิงขึนไปด้วย (แซ่ เฮ้ง, 2557)
ผู น้ ํา หรื อ ภาวะผู น้ ํา (Leader) เป็ นแนวคิ ด ในเรื องภาวะผู ้นํา ในช่ ว งหลัง ที มี ก ารศึ ก ษาใน
องค์การทังภาครั ฐ และภาคเอกชนมากขึน หัวหน้าหรื อบุคคลที เป็ นกลไกสําคัญ ในการนําพาองค์กร
ไปสู่ ความสําเร็ จ หรื อ ความล้มเหลว เป็ นบุคคลที ได้รับมอบหมายซึ งอาจจะมาจากการเลื อ กตังหรื อ
แต่ งตัง และเป็ นที ยอมรั บของสมาชิ กให้มี อิ ท ธิ พ ล และบทบาทที สําคัญ และให้ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
บุ ค ลากรเพื อปฏิ บัติ ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ให้ บ รรลุ เป้ า หมาย ซึ งภาวะผูน้ ํา จะเป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ต่ อ
ความสําเร็ จของงานต่าง ๆ ความเป็ นผูน้ าํ หรื อภาวะผูน้ าํ (Leadership) ได้แก่ คุณลักษณะของผูน้ าํ หรื อ
พฤติ กรรมของผู น้ ํา รวมถึ งทัก ษะในกระบวนการบริ ห ารจัด การเพื อนําพาองค์ก รไปสู่ ความสําเร็ จ
(พยอม วงศ์สารศรี , 2534 : 196)
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ดังนันจากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นส่ วนสําคัญทีจะนําพาองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1) เพือศึกษาแนวคิดของภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของไทย
2) เพือศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของไทย
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภาวะผู้นํา
ความหมายของภาวะผู้นาํ
ผูน้ าํ (Leader) คื อ หัวหน้าหรื อบุคคลทีเป็ นกลไกสําคัญ ในการนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ
หรื อความล้มเหลว เป็ นบุคคลทีได้รับมอบหมายซึ งอาจจะมาจากการเลือ กตังหรื อแต่ งตัง และเป็ นที
ยอมรั บของสมาชิ กให้มีอิทธิ พล และบทบาทที สําคัญ และให้ ความช่ วยเหลื อ แก่ บุคลากรเพื อปฏิ บัติ
ภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ งภาวะผูน้ าํ จะเป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อความสําเร็ จของงานต่าง ๆ
ความเป็ นผูน้ าํ หรื อภาวะผูน้ าํ (Leadership) ได้แก่ คุณลักษณะของผูน้ าํ หรื อพฤติกรรมของผูน้ าํ รวมถึง
ทัก ษะในกระบวนการบริ ห ารจัด การเพื อนํา พาองค์ก รไปสู่ ค วามสํ าเร็ จ จากการศึ ก ษาค้น คว้า ถึ ง
ความหมายของภาวะผูน้ าํ นักวิชาการและนักทฤษฎีหลายท่าน ได้นิยามเกียวกับความหมายของภาวะ
ผูน้ าํ ไว้หลากหลาย โดยผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างของความหมาย ดังต่อไปนี
พยอม วงศ์สารศรี (2534 : 196) ภาวะผูน้ าํ เป็ นกระบวนการทีบุคคลหนึ ง(ผูน้ าํ )ใช้อิทธิ พลและ
อํานาจของตนกระตุน้ ชีนําให้บุคคลอืน (ผูต้ าม) มีความกระตือรื อร้น เต็มใจทําในสิ งทีเขาต้องการ โดยมี
เป้าหมายขององค์การเป็ นจุดหมายปลายทาง
สมยศ นาวีการ (2538 : 400) ภาวะผูน้ าํ หมายถึง กระบวนการของการสังการและใช้อิทธิ พลต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสมาชิกภายในองค์การ
ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ หอมพูล (2540 : 83) ภาวะผูน้ าํ หมายถึง กระบวนการทีผูน้ าํ
ใช้อิทธิ พลหรื ออํานาจทีตนมี อยู่ ในการซักนําหรื อโน้มน้าวให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาภายในองค์การหรื อใน
กลุ่มคนในสถานต่ าง ๆ เพื อให้สมาชิ กของกลุ่มได้ปฏิบตั ิ หน้าที ของตนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพที สุ ด ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
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พสมพงษ์ เกษมสิ น (2519, ไม่ป รากฎเลขหน้า ) ผู น้ ํา หมายถึง การที ผู น้ ํา ใช้อิท ธิ พ ลและ
อํา นาจหน้า ที ในความสัม พัน ธ์ซึ งมีอ ยู ่ต ่อ ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาในสถานการณ์ต ่า งๆเพื อปฏิบ ตั ิแ ละ
อํานวยการ
ฟาริ ด า อิบ ราฮิ ม (2537) ผู น้ ํา หมายถึง การใช้อาํ นาจกับ ผู อ้ ื นให้เ กิด การปฏิบ ตั ิเพื อความ
ริ เริ มของกลุ่ ม เกิดผลงานตามเป้าหมาย
วุฒิ คนฉลาด (2540 : 11) ผู น้ าํ หมายถึง การแสดงความสํา คัญของคํา ว่า ผูบ้ ริ ห าร และผู น้ าํ
ขององค์การว่า การที องค์การหรื อหน่ วยงานจะอยู่รอดหรื อ นัน ขึนอยูก่ บั บุค คล 2 ประเภท คือผูท้ ีทํา
หน้า ที เป็ น หัว หน้า ซึ งเรี ย กว่า ผู บ้ ริ ห าร ทํา หน้า ที บริ ห ารองค์ก าร อีก ประเภทหนึ ง คือ ผู น้ าํ ความ
แตกต่างของผูบ้ ริ หารกับผูน้ าํ คือ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีตาํ แหน่ งและมีอาํ นาจตามกฎหมาย ส่ วนผูน้ าํ คือ ผู ้
ทีมีพลังอํานาจสามารถโน้มน้าวจิ ตใจคนอืนให้ทาํ ตามโดยอาศัยคุณความดี
เบนนิ ส (BENNIS, 1984 , PP.15-16) ผู น้ าํ หมายถึง บุค คลที มีค วามสํา คัญ ต่อ องค์ก ารในด้า น
เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบต่อ ประสิ ทธิ ผลขององค์การ ความสํา เร็ จขององค์การขึนอยูก่ บั ความตระหนักรู ้ ใน
ความสํา คัญของคุณภาพขององค์การ เป็ นผูเ้ ปลียนแปลงองค์การให้เหมาะสมกับสิ งแวดล้อม และ
เป็ นผูส้ นองความต้องการทางการศึ กษาของชุ มชน
จากความหมายของภาวะผูน้ าํ ข้างต้น เมื อเปรี ยบเทียบความหมาย ของคําว่าผูน้ าํ กับภาวะผูน้ าํ
พบว่ า มี ความแตกต่ า งและคล้า ยคลึ ง กัน ที ผู น้ ํา หมายถึ ง บุ ค คล ส่ ว นภาวะผู ้นํา หมายถึ ง การใช้
กระบวนการของความสามารถของบุคคลทีใช้อิทธิ พลของตนในการ ชักชวน ชี นํา หรื อชักจูงผูอ้ ืน ให้
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั บ ตนในการ ปฏิ บัติ ง านอย่ า งใดอย่า งหนึ ง ผู ้วิ จั ย ได้ ส รุ ปว่ า ภาวะผู ้นํ า หมายถึ ง
กระบวนการที ผูน้ ําใช้อิ ทธิ พ ลและอํานาจที มี ข องตนกระตุ ้นชี นํา ให้บุ คคลอืนเกิ ดความเต็ม ใจแล้ว
กระตือรื อร้น ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หรื อของกลุ่ม
ทฤษฎีเกียวกับภาวะผู้นํา
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ มีวิวฒั นาการจากการศึกษามาตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และมีการศึกษาต่อไป
อย่ า งไม่ สิ นสุ ด โดยศึ ก ษาตามแนวความเชื อของทฤษฎี ภ าวะผู ้นํ า ในแต่ ล ะช่ ว งเป็ นผลให้ เกิ ด
แนวความคิดมาพัฒนาทฤษฎีภาวะผูน้ าํ และนํามาใช้พฒ
ั นาผูน้ าํ กลุ่มและองค์กร ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ แบ่ ง
ออกเป็ น 6 แนวคิ ด ได้แ ก่ 1) ทฤษฎี ภาวะผูน้ ํา เชิ ง คุ ณ ลักษณะ 2) ทฤษฎี ภ าวะผูน้ ํา เชิ ง พฤติ ก รรม 3)
ทฤษฎีการให้รางวัลและการลงโทษ 4) ทฤษฎี ตามสถานการณ์ 5) ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง 6)
ทฤษฎีโมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ
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(1) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory)
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงคุณลักษณะ เป็ นกลุ่มทฤษฎีทีมี ความเชื อว่าผูน้ าํ เป็ นมา แต่กาํ เนิ ดไม่ สามารถ
สร้างได้ ผูท้ ีจะเป็ นผูน้ าํ จะมีลกั ษณะทีแตกต่างจากผูต้ าม ในระหว่างสงครามโลกครังที 1 ได้มีการศึกษา
คุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าํ และแบ่ งคุณลักษณะของการเป็ นผูน้ ําได้ 6 ด้าน คือ 1) ลักษณะทางกาย
2) ลักษณะภูมิหลังทางการศึกษา 3) สติปัญญา 4) บุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะทางงานและ 6) คุณลักษณะ
ทางสังคม
(2) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory)
ภายใต้ขอ้ บกพร่ องบางอย่างของการศึกษาทฤษฎี ภาวะผูน้ ําเชิ งคุณลักษณะ นักวิจัยได้หันไป
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู น้ ํา ที ทําให้ผู ้ต าม เกิ ด ความพึ ง พอใจและมี ผลต่ อ การทํา งานสู ง ขึ นการศึ กษาเชิ ง
พฤติ กรรมนี จะประกอบด้วย การศึ กษาภาวะผูน้ าํ ของมหาวิทยาลัยไอโอวา การศึกษาภาวะผูน้ ําของ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท การศึกษาภาวะผูน้ าํ ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าํ ตาม
แน วคิ ด ของ Reddin (1970) ทฤษฎี ตาข่ า ยภาวะผู ้ นํ า ของ Blake & Mouton (1964) และทฤษฎี
11 การให้รางวัลและการลงโทษมีแนวคิดทฤษฎีทีสําคัญ ดังนี
1) การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ของมหาวิทยาลัยไอโอวาศึกษาครังแรกในปี 1938 ได้ศึกษา
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ ภายในกลุ่มระหว่างผูน้ าํ ผูต้ าม และประสิ ทธิ ภาพของงานซึงได้แบ่งผูน้ าํ
ออกเป็ น 3 แบบ คือ 1 แบบเผด็จการ 2.แบบประชาธิ ปไตย 3.แบบเสรี นิยม ผลการวิจยั พบว่าภาวะผูน้ าํ
แบบประชาธิ ปไตย ได้ผลในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มดีกว่าแบบอืน
2) การศึ ก ษาภาวะผู ้นํ า ของมหาวิ ท ยาลัย โอไฮโอ สเตท เริ มศึ ก ษาในปี 1949 พัฒ นาโดย
Hermphil & Coons (1957) และปรั บ ปรุ งต่ อ มาโดย Halpin & Winer (1957) ผลการศึ ก ษาได้ แ บ่ ง
พฤติ ก รรมผู ้น ํา ออกเป็ น 2 มิ ติ คื อ ผู ้นํ า ที มุ่ ง โครงสร้ า งงานหรื อ กิ จ สั ม พัน ธ์ (Initiating Structure)
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าํ ทีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ และผูต้ าม ให้ความสําคัญต่อองค์กร
เน้นการวางระเบียบแบบแผนขององค์กรพฤติกรรมมิตินี มุ่งทํางานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ผูน้ าํ ที
มุ่งมิ ตรสั มพันธ์ (Consideration) พฤติ กรรมของผูน้ ํา ทีแสดงถึ งความสั มพันธ์ของผูน้ ําและผูต้ าม ใน
ลักษณะทีเคารพนับถือเชือถือซึ งกันและกันเป็ นพฤติกรรมผูน้ าํ แบบมิตรภาพ ความไว้วางใจระหว่างกัน
และมีสมั พันธภาพระหว่างผูน้ าํ และหน่วยงานหรื อสมาชิกเพือนร่ วมงาน
3) การศึกษาภาวะผูน้ าํ ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน นักวิชาการของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ศึกษา
พฤติกรรมของผูน้ าํ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมของผูน้ าํ ออกเป็ น 2 ประเภทคือ (1) พฤติกรรมแบบมุ่ง
งาน คือผูน้ าํ ให้ความสําคัญกับการทํางานและวิธีการนํามาซึ งความสําเร็ จ ผูน้ าํ จะเข้มงวดกับมาตรฐาน
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ของการทํางานการบริ หารจัดการและ (2) พฤติ ก รรมแบบมุ่ งคน คื อ ผูน้ ําที ให้ค วามสําคัญ กับความ
ต้องการเฉพาะส่ วนบุคคลของผูร้ ่ วมงานและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพยายามรักษานําใจของ
ผูร้ ่ วมงาน และให้การสนับสนุนแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
4) การศึกษาภาวะผูน้ าํ ตามแนวคิดของ Reddin (1970) พฤติกรรมผูน้ าํ ของ 2 มิ ติ คือ มิติมุ่ งกิจ
สัมพันธ์และมิติมิตรสัมพันธ์ซึงได้กาํ หนดแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ (1) แบบบูรณาการ (Integrated) เน้นความ
สนใจทังด้านกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์ (2) แบบแบ่งแยก (Superated) ไม่เน้นทังด้านกิจสัมพันธ์และ
มิตรสัมพันธ์ (3) แบบอุทิศตน (Dedicated) เน้นความสนใจเฉพาะกิจสัมพันธ์โดยไม่คาํ นึ งถึงด้านมิ ตร
สัมพันธ์และ (4) แบบสั ม พันธภาพ (Related) เน้นความสนใจเฉพาะมิตรสัม พันธ์โดยไม่ คาํ นึ งถึ ง กิ จ
สัมพันธ์ Reddin (1970) เน้นว่าพฤติกรรมของผูน้ าํ จะมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่นัน ขึนอยูก่ บั สถานการณ์ใน
แต่ละสถานการณ์ มีองค์ประกอบทีสําคัญอยู่ 5 ประการคือ (1) เทคโนโลยี (2) ปรั ชญาขององค์กร (3)
ผูบ้ งั คับบัญชา (ผูน้ าํ ) (4) เพือนร่ วมงานและ (5) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (พนักงาน)
(3) ทฤษฎีการให้ รางวัลและการลงโทษ
การให้รางวัลและการลงโทษเป็ นแนวคิดทีผูน้ าํ ให้รางวัล (Reward) และลงโทษ (Punishment)
เป็ นการจูงใจให้ผูต้ ามแสดงพฤติกรรมในสิ งทีผูน้ าํ ต้องการ โดยทีผูน้ าํ จะเลือกใช้พฤติกรรม 4 ประเภท
คือ 1) ให้รางวัลเมื อผูต้ ามทํางานดี ผูน้ ํารั บรู ้ แ ละชื นชมในผลงาน 2) การลงโทษเมื อผูต้ ามทําผิด เพื อ
แสดงว่าผูน้ าํ รั บทราบและไม่ พอใจที ผูต้ ามไม่ ตงใจทํ
ั างาน และไม่ตอ้ งการให้ทาํ เช่ นนันอีก 3) การให้
รางวัลโดยไม่คาํ นึ งถึงผลเนื องจากเขาเป็ นพรรคพวกเดียวกันและ 4) การลงโทษโดยไม่คาํ นึงถึงผลงาน
ของผูต้ าม
(4) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Leadership Theory)
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ เป็ นทฤษฎีทีศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของ
ผู น้ ํา สมาชิ ก และปั จ จัยต่ า ง ๆ ในสถานการณ์ ซึ งอาจกล่ า วได้ว่ า ผู น้ ํา ที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะขึ นอยู่ก ับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมของเขาและตัวแปรสภาพแวดล้อม ทฤษฎีต่ าง ๆ ที สําคัญในกลุ่ มนี
ได้แก่ ทฤษฎีตามสถานการณ์ ของ Fiedler (1967) ทฤษฎีวิถีทาง-เป้ าหมายของ Hcuse & Evans (1970)
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ของ Hersey & Blanchard (1974)
1) ทฤษฎีตามสถานการณ์ของ Fiedler (1967) ได้ศึกษาเกียวกับปั จจัยทางสถานการณ์กบั ภาวะ
ผูน้ าํ และได้เสนอรู ปแบบผูน้ าํ ตามสถานการณ์ ซึ ง Fiedler (1967) ได้กาํ หนดหลักการขันพื นฐานของ
ทฤษฎีไว้ ดังนี 1) แบบภาวะผูน้ าํ ถูกกําหนดจากระบบแรงจูงใจของผูน้ าํ 2) ประสิ ทธิ ผลของผูน้ าํ ขึนอยู่
กับภาวะผูน้ าํ และสถานการณ์ทีเอืออํานวยต่อผูน้ าํ
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2) ทฤษฎี วิ ถี ท าง-เป้ า หมาย (Path-Goal Theory) House & Evans (1970) ได้ พ ั ฒ นาขึ นเพื อ
อธิ บายถึ ง ผลกระทบของพฤติ กรรมผูน้ ําที มี ต่ อ แรงจู ง ใจ และความพึ งพอใจในการปฏิ บัติ งานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ งจะเชื อมโยงกับปั จจัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ดังนันทฤษฎีวิถีทางและ
เป้ า หมายจะมี ส่ ว นประกอบที สํ า คัญ 2 ส่ ว นคื อ (1) พฤติ ก รรมผู ้นํา และสถานการณ์ ที เอื อต่ อ ผู น้ ํ า
พฤติกรรมผูน้ าํ จําแนกออกเป็ น 4 แบบ (House & Evans, 1970 อ้างในพิศสุ ภาปั จฉิ มสวัสดิ, 2556) (1.1)
ภาวะผูน้ าํ แบบสนับสนุ นผูน้ าํ แสดงความห่ วงใยต่ อชี วิตความเป็ นอยู่ของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน (1.2) ภาวะผูน้ าํ
แบบชี นําผู น้ ําจะกําหนดถึ งสิ งที ต้อ งการให้ผูใ้ ต้บัง คับ บัญชาปฏิ บัติ (1.3) ภาวะผูน้ ําแบบมี ส่ว นร่ ว ม
พฤติ ก รรมภาวะผู ้นํา ที จะสอบถามความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะและ (1.4) ภาวะผู ้นํ า แบบมุ่ ง
ความสําเร็ จของงานพฤติกรรมผูน้ าํ เน้นการปฏิบตั ิงานทีมีคุณภาพสู งปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
และ (2) สถานการณ์ ประกอบด้ ว ยตั ว แปร 2 ประเภทคื อ (2.1) คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ได้แก่ ความสามารถความต้องการและแรงจู งใจและ (2.2) สภาพแวดล้อม ได้แก่ การ
จัดโครงสร้างของงาน ระบบอํานาจหน้าทีทีเป็ นทางการและกลุ่มทํางาน
3) ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์ของ Hersey & Blanchard (1974) เป็ นทฤษฎี ที พัฒนาขึน
โดย Hersey & Blanchard (1969) จากแนวคิ ด ของทฤษฎี ส ามมิ ติ ของ Reddin (1970) ทฤษฎี นี เรี ยกอี ก
อย่างหนึ งว่าทฤษฎีวงจรชีวิต (Life Cycle Theory) ทฤษฎีนีมีแนวคิดพืนฐานทีสําคัญ คือ สถานการณ์ ที
แตกต่างกันย่อมต้องการแบบของผูน้ าํ ทีต่างกัน การเป็ นผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ผลได้นนั ผูน้ าํ จําเป็ นทีจะต้อง
ปรั บแบบภาวะผูน้ าํ ของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านันทฤษฎีนีกําหนดพฤติกรรมของ
ผูน้ าํ เป็ น 2 ประการ คือพฤติกรรมทีเน้นงานและพฤติกรรมทีเน้นความสัมพันธ์
(5) ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (Transformational Leadership)
ทฤษฎี ผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงเป็ นความพยายามที รวบรวมทฤษฎี เชิ ง คุ ณ ลัก ษณะ ทฤษฎี เชิ ง
พฤติกรรมและทฤษฎีตามสถานการณ์ ในตอนแรกเริ มของทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของ Bass
(1985) ใน ปี 1985 Bass ได้ เ ส น อ ภาวะผู ้ นํ า 2 รู ป แ บ บ คื อภาวะผู ้ นํ า แบ บ การเป ลี ยน แป ลง
(Transformational Leadership) uanzjumu vunusuantuanu (Transactional Leadership) ซึ งมีลกั ษณะเป็ น
พลวัตร (Dynamic) ทีมีความต่อเนืองกัน
(6) ทฤษฎีโมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรู ปแบบ (Models of the Full Range of Leadership)
บาส และ อะโวลิโก้ (Bass & Avolio) (1994, pp. 2-6) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็ม
รู ปแบบประกอบด้วยภาวะผูน้ าํ 3 รู ปแบบ คือ
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1) ภาวะผู้ นํ าการเปลี ยนแปลง (Transformational Leadership) คื อ กระบวนการที ผู น้ ําการ
เปลียนแปลงมี อิทธิ พลต่ อเพือนร่ วมงานและผูต้ าม ให้ใช้ความสามารถในการทํางานในระดับทีสู งขึน
และมี ศกั ยภาพทีเพิมมากขึน Bass & Avolio (1994, p. 3), Bass (1996, p. 5), รั ตติ กรณ์ จงวิศาล (2556)
และพิศสุ ภา ปั จฉิ มสวัสดิ (2556) ซึ งกระบวนการทีผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามจะกระทําโดย
ผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรื อทีเรี ยกว่า “ 4I” (Four l's) คือ
1.1) การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ (dealized nfluence of Charismatic Leadership) ผู ้นํา
ประพฤติ ป ฏิ บัติ ต นให้ เป็ นแบบอย่า งที ดี กับ ผู ้ต าม ผู ้นํา จะเป็ นผู ท้ ี น่ า เคารพยกย่อ งน่ านับ ถื อ เป็ นที
ไว้วางใจสิ งทีผูน้ าํ ต้องปฏิบตั ิเพือให้บรรลุถึงคุณลักษณะนี คือผูน้ าํ จะต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล
และสามารถถ่ายทอดไปสู่ ผูต้ ามได้ ผูน้ าํ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมือเกิดเหตุการณ์ วิกฤต ผูน้ าํ จะต้อง
เป็ นผูม้ ีศีลธรรมจริ ยธรรมสู งจะต้องไม่ใช้อาํ นาจเพือประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบตั ิเพือให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมสู งสุ ด ผูน้ าํ จะต้องมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริ บในการตัดสิ นใจมีความแน่ วแน่
ในอุดมการณ์ความเชือและค่านิยม (ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์, 2554:23 และพิศสุ ภา ปั จฉิมสวัสดิ, 2556:37)
1.2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผูน้ าํ จะประพฤติปฏิบตั ิในทางทีจูงใจ
ทําให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน มีการแสดงออกถึงความกระตือรื อร้นมี
ชีวิตชีวาการสร้างทัศนคติทีดี ผูน้ าํ จะทําให้ผูต้ ามสัมผัสถึงภาพทีดีในอนาคต ผูน้ าํ จะส่ งเสริ มให้มองเห็ น
เป้ าหมายในการพัฒนาให้ความสําคัญต่อความคิดเห็นของผูต้ าม และเสริ มสร้างกําลังใจให้กบั ผูต้ าม เมือ
ต้องเผชิญกับอุ ปสรรคและปั ญหา ผูน้ าํ จะช่วยให้ผูต้ ามมองข้ามถึ งผลประโยชน์ส่วนตน เพือวิสัยทัศน์
และภารกิจขององค์กร (ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์, 2554:24 และพิศสุ ภา ปั จฉิมสวัสดิ, 2556:38)
1.3) การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) การที ผู ้นํ า ทํา ให้ ผู ้ต ามตื นตัว และ
ตระหนักถึงปั ญหาต่ าง ๆ ที เกิดขึนภายในองค์กร โดยผูน้ ํามี แนวคิดและวิธีการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ น
ระบบผูน้ าํ จะกระตุน้ ให้ผูต้ ามแสดงความคิดเห็ นอย่างมี เหตุผล และยอมรั บฟั งความคิดเห็ นจากผูต้ าม
ผูน้ าํ จะทําให้ผูต้ ามรู ้ สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิ งที ท้าทายและเป็ นโอกาสทีดี ในการทีจะร่ วมมือกันใน
การแก้ปั ญหา โดยผูน้ ําจะสร้ างความเชื อมันให้กบั ผูต้ ามว่ าปั ญ หาทุ กอย่างต้องมีวิธีแ ก้ไข แม้ว่ าบาง
ปั ญหาจะมี อุ ปสรรคมากมายผูน้ ําจะทําให้เห็ น ว่าการร่ วมมือกันในการแก้ไขปั ญหาสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอย่างได้ (ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์, 2554:24 และพิศสุ ภา ปั จฉิมสวัสดิ, 2556:38)
1.4) การคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration) การที ผู ้นํา คํา นึ ง ถึ ง ความ
แตกต่างและความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล ผูน้ าํ จะหาแนวทางในการสนับสนุ นส่ งเสริ มในการ
พัฒนาศักยภาพของผูต้ ามให้สูงขึน นอกจากนี ผูน้ าํ จะมอบหมายงานในแต่ละด้านเพือเป็ นแนวทางใน
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การพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ผูน้ าํ จะเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มทีและ
เรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายความสามารถและการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทีมีผลต่อการทํางาน (ฐิตวดี
เนียมสุ วรรณ์, 2554:25 และพิศสุ ภา ปั จฉิมสวัสดิ, 2556:38-39)
กล่าวโดยสรุ ปคือ ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงคือกระบวนการทีผูน้ าํ การเปลียนแปลงมีอิทธิ พล
ต่อเพือนร่ วมงานและผูต้ าม ให้ใช้ความสามารถในการทํางานในระดับทีสู งขึน และมีศกั ยภาพทีเพิมมาก
ขึน
2) ภาวะผู้ นํ า แบบแลกเปลียน (Transactional Leadership) เป็ นกระบวนการที ผู น้ ํา ใช้ก าร
แลกเปลียนโดยใช้รางวัลต่าง ๆ เช่น เงิ นเดือน ค่าตอบแทน หรื อการเลือนตําแหน่ ง เป็ นแนวทางในการ
จูงใจให้ผตู ้ ามปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย ทีต้องการโดยต่างจะยืนอยูบ่ นผลประโยชน์ทีแลกเปลียนกัน
และสมาชิกจะทํางานเพือให้ได้รางวัลทีตนเองพอใจเป็ นหลัก Bass & Avolio (1994) p. 4), Bass (1996,
p. 7), ฐิ ต วดี เนี ยมสุ ว รรณ์ (2554:23) และมัล ลิ ก า ต้น สอน (2544:65-66) ภาวะผู น้ ํา แบบแลกเปลี ยน
ประกอบด้วย
2.1) การให้ รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) ผูน้ าํ จะให้รางวัลแก่ ผูต้ ามเมื อ
ปฏิบตั ิงานได้บรรลุเป้าหมาย ให้ความช่ วยเหลือแก่ผตู ้ ามเพือแลกเปลียนกับความพยายามในการทํางาน
การให้รางวัลเป็ นการตอบแทน อาจเป็ นรู ปแบบของคํายกย่อง ชมเชย ประกาศความชอบความดี การ
จ่ ายเงิ นเพิมขึนโบนัส และจะลงโทษผูต้ ามเมือปฏิบตั ิ งานผิดพลาดอย่างร้ ายแรง (ฐิ ตวดี เนี ยมสุ วรรณ์ ,
2554:25 และพิศสุ ภา ปัจฉิมสวัสดิ, 2556:39)
2.2) การบริ หารแบบวางเฉย (Management by Exception: MBE) การบริ หารงานแบบอยูค่ งที
ในสภาพเดิ มผู น้ ํา จะไม่ เข้า ไปยุ่งเกี ยวกับการทํางาน แต่ ผูน้ ํา จะเข้าไปเกี ยวข้อ งก็ต่ อเมื อเห็ นถึ ง สิ งที
ผิดปกติเกิดขึนหรื องานเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้มาตรฐาน การบริ หารงานแบบวางเฉยแบ่งออกได้เป็ น 2
แบบ คือ
2.2.1) การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก (Management by Exception (Active) MBE-A) ผูน้ าํ จะใช้
วิธีการทํางานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ ผูน้ าํ จะคอยสังเกตผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ ามอยูต่ ลอดเวลา และช่วย
แก้ไขให้ถูกต้องเพือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรื อความล้มเหลวทีอาจจะเกิดขึน
2.2.2) การบริ หารแบบวางเฉยเชิ งรับ (Management by Exception (Passive) MBE-P) ผูน้ าํ จะใช้
วิธีการทํางานแบบเดิ มและพยายามรั กษาสภาพเดิ ม ผูน้ าํ จะเข้าไปเกี ยวข้องก็ต่อ เมือผลการปฏิ บตั ิ งาน
ไม่ได้มาตรฐานหรื อมีบางอย่างเกิดข้อผิดพลาด (ฐิตวดี เนียมสุ วรรณ์, 2554:25-26)
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กล่าวโดยสรุ ปคือ ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลียนเป็ นกระบวนการทีผูน้ าํ ใช้การแลกเปลียนโดยใช้
รางวัลต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรื อการเลือนตําแหน่ง เป็ นแนวทางในการจูงใจให้ผูต้ าม
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้าหมาย ทีต้องการโดยต่างจะยืนอยูบ่ นผลประโยชน์ทีแลกเปลียนกันและสมาชิกจะ
ทํางานเพือให้ได้รางวัลทีตนเองพอใจเป็ นหลัก
3) ภาวะผู้นําแบบปล่ อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) คือ พฤติกรรมความไม่มีภาวะ
ผูน้ าํ (Nonleadership Behavior) เป็ นภาวะผูน้ าํ ทีไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบในหน้าทีไม่มี
การตัดสิ นใจ ขาดการมีส่วนร่ วมไม่เลือกทีจะยืนอยูฝ่ ่ ายไหน เมื อผูต้ ามต้องการผูน้ าํ ผูน้ าํ จะไม่ อยู่ ไม่มี
วิสยั ทัศน์เกียวกับภารกิจขององค์กร ไม่มีความชัดเจนในเป้ าหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ กับผูต้ ามหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะเกิดสมดุล ด้านอํานาจระหว่างกัน
ค่อนข้างดี ซึ งจะแตกต่างจากผูน้ าํ แบบอืนทียึดผูน้ าํ เป็ นหลัก ในขณะทีผูน้ าํ นี กลับยึดผูต้ ามเป็ นหลักผลที
คาดหวังจากการใช้แบบภาวะผูน้ าํ คือ การเป็ นผูน้ าํ ของผูต้ ามต่องาน หรื อต่อหน่อยงานทีจะเพิมมากขึน
ผลเชิงจิตวิทยา คือ ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของในองค์การของผูต้ ามจะเกิดขึนตามมา และสิ งสําคัญของผูน้ าํ ก็
คือจะต้องมี “ภาวะผูน้ าํ ในตนเอง (Self-Leadership)” หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “การฝึ กลูกน้องให้เก่ง” ด้วย
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นความเป็ นผู ้นํ า ในตนเองให้ กั บ ผู ้ใ ต้บั ง คับ บัญ ชา เพื อมี ห ลัก ในการทํา ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สามารถพัฒนาตนเองสู่ ผูบ้ ริ หารมืออาชี พได้ คุ ณลักษณะทีจําเป็ นอย่างยิง ของผูน้ ํา
เช่ นนี คือ ศักยภาพ ความรู ้ ความเข้าใจในงานและหน้าทีทีรับผิดชอบ จนสามารถนําไปพัฒนาภาวะผูน้ าํ
ในตนเองได้ และเมือพัฒนาตัวเองได้แล้วก็จะสามารถพัฒนาผูอ้ ืนให้สามารถนําตนเองได้ เช่นกัน โดย
ส่ งเสริ มบทบาทในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และทักษะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สามารถตัดสิ นใจ
ตามภารกิจทีได้รับมอบหมายในบทบาทหน้าทีของตน สิ งสําคัญทีจะทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดการเป็ น
ผู ้น ํา ได้ใ นตนเองได้ คื อ การสร้ า งแรงบัน ดาลใจให้ ส ามารถจู ง ใจตนเอง โดยยึ ด เอาจุ ด แข็ ง ของ
ผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาเป็ นสําคัญ พยายามกระตุ ้นให้ผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชารู ้ จักจุ ด แข็ง และความสามารถของ
ตนเอง ส่ งเสริ มให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้ จกั นําตัวเองโดยให้กาํ ลังใจช่ วยเสริ มแรงให้คิดริ เริ มสิ งใหม่ ๆให้
รู ้จกั ผิดชอบในงานของตนเองมันใจในตนเอง รู ้จกั กําหนดเป้าหมายด้วยตนเอง
ทังนี ภาวะผูน้ าํ ทีเหมาะสมในการนําองค์การให้ประสบความสําเร็ จ ต้องมีองค์ประกอบสําคัญ
คือ ผูน้ าํ ต้องมีพฤติกรรมสนับสนุ น และกระตุน้ ให้บุคลากรสามารถบรรลุจุดหมายปลายทางทางได้โดย
ผ่านกระบวนการของภาวะผูน้ าํ ที จะทําให้บุคลากรเป็ นผูน้ าํ ตนเอง (พิชญาภา ยืนยาว,
) โดยเริ ม
จากการให้ผูต้ ามสามารถเป็ นผูน้ าํ ตนเองได้ ซึ งเป็ นการยึดยุทธศาสตร์ ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เน้น
การปฏิบตั ิทางพฤติกรรม เช่น ให้รู้จกั สังเกตด้วยตนเองในการเก็บข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมที จะทําให้
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เกิดการเปลียนแปลง การตังเป้ าหมายด้วยตนเอง การฝึ กฝนร่ างกายให้เข้มแข็ง ทาสการให้รางวัลตนเอง
และสามารถลงโทษหรื อวิพากษ์วิจารณ์ ตนเอง กรณี ทีไม่สามารถจะประพฤติ ปฏิบตั ิ ตามทีต้องการได้
ลักษณะทีสองจะเน้นทางด้านความรู ้ความเข้าใจในการทํางาน เช่น ให้รู้จกั การทํางานให้เกิดคุณค่า การ
ใช้ความรู ้ความสามารถและควบคุมตนเอง สร้างความคิดเป็ นระบบ และฝึ กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
กล่าวโดยสรุ ปคือ ภาวะผูน้ าํ แบบปล่อยตามสบายคือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ าํ เป็ นภาวะ
ผูน้ าํ ทีไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบในหน้าทีไม่มีการตัดสิ นใจ ขาดการมีส่วนร่ วมไม่เลือกที
จะยืนอยูฝ่ ่ ายไหน เมือผูต้ ามต้องการผูน้ าํ ผูน้ าํ จะไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกียวกับภารกิจขององค์กร ไม่มี
ความชัดเจนในเป้าหมาย
ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินของประเทศไทย
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ น เป็ นองค์กรที เกิ ดขึนตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง
กล่าวคือ เป็ นองค์กรทีรับมอบภารกิจบางอย่างจาก รั ฐมาดําเนินการจัดทําเองโดยภารกิจทีจัดทํานันเป็ น
เรื องที มี ค วามเกี ยวข้อ งโดยตรงกับ ท้อ งถิ น และ เป็ นกิ จ การที ท้ อ งถิ นสามารถจัด ทํา ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่ า รั ฐ เนื องจากเป็ นกิ จ การที มี ลักษณะเฉพาะ ขึ นอยู่กับสภาพความเป็ นอยู่ของ
ท้อ งถิ นแต่ ล ะแห่ ง ดัง นันองค์ก รปกครองส่ ว น ท้อ งถิ นจะเข้า ใจปั ญ หาและจัด ทําภารกิ จ ได้ดี ก ว่ า
ส่ วนกลาง มีอิสระในการบริ หารจัดการโดยอยู่ ภายใต้การกํากับดูแลจากส่ วนกลางและมีขอบเขตขึนอยู่
กับรั ฐเป็ นผูก้ าํ หนด อํานาจหน้าที ของ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น โดยใช้วตั ถุ ประสงค์ของการใช้
อํานาจหน้าทีเป็ นเกณฑ์สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ อํานาจหน้าทีในการจัดทําบริ การสาธารณะ
(Service Public) และอํานาจหน้าที ในการควบคุมตรวจสอบ (Police) การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ น
คือการใช้หลักการกระจาย อํานาจ (Decentralization) ให้กับประชาชนโดยตรง การกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ น เพือให้ประชาชน มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจเกียวกับกิ จการต่ าง ๆ ทีเป็ นสาธารณะของท้องถิ น
ด้วยตนเอง ตามภารกิจ หน้าทีที ระบุ ให้ดาํ เนิ นการอย่า งชัดเจน มีพืนที รั บผิดชอบชัดเจน มีผูบ้ ริ หารที
ได้รับการเลื อกตัง โดยตรงจากประชาชน หรื ออาจจะได้รับความเห็ นชอบจากสภาท้องถิน (กิตติศกั ดิ
แพรวพรายรัตน์, 2553)
การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถินภายใต้กฎหมายต่าง ๆ โดยมี วตั ถุประสงค์เพือให้การ
บริ หารจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ความเป็ นอยู่ทีดี ขึน การพัฒนาเป็ นไปตาม
นโยบายที สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของประชาชนในท้อ งถิ น การบริ ห ารท้อ งถิ นควรคํา นึ ง ถึ ง
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี ซึ งถือได้ว่าเป็ นนโยบายของรัฐบาลทีกําหนด ให้หน่วยงาน ราชการ
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ท้องถิน บริ หารราชการและการปฏิบตั ิหน้าทีของส่ วนราชการ ต้องใช้หลักการบริ หารกิจการ บ้านเมือง
ทีดี เพือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความคุม้ ค่าใน
เชิ งภารกิจของรัฐ ลดขันตอนการปฏิ บตั ิ งานทีเกินความจําเป็ น และประชาชนได้รับ การอํานวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการรวมทังกําหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบตั ิราชการ
อย่างสมําเสมอ เพื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ราชการขององค์กรปกครองส่ วน ท้อ งถิ นให้เกิ ด การ
อํานวยความสะดวกและเป็ นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ ละ พืนที การบริ หาร
ราชการมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าเพือประโยชน์สุขของประชาชน
ดังนัน ปั จจัยที ส่ งผลต่ อการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นของ
ประเทศไทย ซึ งเป็ นกลไกสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลวเป็ นบุ คคลที
ได้รับมอบหมาย ซึ งอาจจะมาจากการเลื อกตังหรื อแต่งตัง และเป็ นที ยอมรั บของสมาชิ กให้มีอิทธิ พล
และบทบาททีสําคัญและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรเพือปฏิบตั ิ ภารกิจต่างๆให้บรรลุ เป้ าหมาย ซึ ง
ภาวะผู น้ ํา จะเป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ต่ อ ความสําเสร็ จ ของงานต่ าง ๆ ความเป็ นผูน้ ําหรื อ ภาวะผู น้ ํา
(Leadership) ได้แก่ คุณลักษณะของผูน้ าํ หรื อพฤติ กรรมของผูน้ าํ รวมถึงทักษะในกระบวนการบริ หาร
จัดการ เพือนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จตามแนวคิดทฤษฎีเกียวภาวะผูน้ าํ ดังต่อไปนี
1. ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิ งคุณลักษณะ หมายถึง กลุ่มทฤษฎีทีมีความเชือว่าผูน้ าํ เป็ นมา แต่กาํ เนิ ดไม่
สามารถสร้ างได้ ผูท้ ีจะเป็ นผูน้ าํ จะมีลกั ษณะทีแตกต่างจากผูต้ าม ในระหว่างสงครามโลกครั งที 1 ได้มี
การศึ กษาคุ ณลักษณะของการเป็ นผูน้ าํ และแบ่งคุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าํ ได้ 6 ด้าน คือ 1) ลักษณะ
ทางกาย 2) ลักษณะภูมิหลังทางการศึ กษา 3) สติ ปัญญา 4) บุ คลิ กภาพ 5) คุ ณลักษณะทางงานและ 6)
คุณลักษณะทางสังคม
จากการศึ กษางานวิ จัย ต่ า งๆ พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะของการเป็ นผู น้ ํา ไม่ ว่ า จะเป็ นลัก ษณะทาง
กายภาพ ภูมิหลังการศึกษา สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางสังคม ส่ งผลต่อการเกิดภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ดังจะเห็ นได้จากงานวิจยั ของ อุทยั ปริ ญญาสุ ทธิ นันท์ (2560 )
ทีได้ศึกษาวิจัยเรื องภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ ชุ มชนในชุ มชนทุ่ งตําเสา ผลการศึ กษาพบว่าภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ
ชุ มชนทุ่ งตําเสา ทังรู ปแบบผูน้ าํ ที เป็ นทางการและผูน้ าํ ทีไม่เป็ นทางการ ทังผูน้ าํ ที เป็ นผูช้ ายและผูน้ าํ ที
เป็ นผูห้ ญิง เหล่านี ล้วนสอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะ ทีเชือว่าผูน้ าํ จะมีภาวะผูน้ าํ อยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ
ทังกล้าคิดกล้าตัดสิ นใจ มีความเพียรพยายามที จะบรรลุเป้ าหมาย และมีความสนใจใฝ่ รู ้ รวมถึงลองผิด
ลองถูกจนประสบผลสําเร็ จ อีกทังยังสะท้อนให้เห็ นถึงภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ที ต้องมีบารมีมาก
พอทีจะทําให้ผอู ้ ืนคล้อยตามอันจักช่วยทําให้ชุมชน มีความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดี
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2. ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิ งพฤติกรรม หมายถึง การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เชิงพฤติกรรม นักวิจยั ได้
หันไปศึกษาพฤติกรรมผูน้ าํ ทีทําให้ผตู ้ าม เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการทํางานสู งขึน เช่น การศึกษา
กระบวนการปฏิ สั ม พันธ์ ภายในกลุ่ มระหว่ างผู น้ ําผู ้ตาม และประสิ ท ธิ ภ าพของงานซึ งได้แ บ่ งผูน้ ํา
ออกเป็ น 3 แบบ คือ 1) แบบเผด็จการ 2) แบบประชาธิปไตย 3) แบบเสรี นิยม
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ พบว่าผูน้ าํ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีหลากหลายรู ปแบบ
ซึ งพฤติกรรมของผูน้ าํ ไม่ว่าจะเป็ นแบบเผด็จการ แบบประชาธิ ปไตย หรื อแบบเสรี นิยม ย่อมส่ งผลต่อ
การทํางานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถินอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ของ เพ็ญนภา วาดเขียน
(2549) ทีได้ศึกษาวิจยั เรื อง ภาวะผูน้ าํ ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล :ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลยางหวาย อําเภอดอนสวรรค์จงั หวัดชัยภูมิ ซึ งผลการศึกษาพบว่าผูน้ าํ มีลกั ษณะแบบ
เผด็ จ การ เห็ น ได้ จ ากในการจัด ทํา แผนพัฒ นาตํา บล ประชาชนยัง ได้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารไม่ ทัวถึ ง
ประชาชนส่ วนใหญ่ ไม่ ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ หน้าทีในการตรวจสอบการทํางานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จึงทําให้การตรวจสอบการทํางานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลของภาคประชาชนมีน้อย
ด้านการใช้งบประมาณของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลและผูบ้ ริ หารยังไม่ชดั เจน ในการบริ หารงาน
งบประมาณจากการปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณด้านการจัดซื อจัดจ้างใน
บางครังไม่มีคุณภาพเท่าทีควร เนื องจากในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ยังคงมีระบบอุปถัมภ์ มีการอนุ มตั ิ
งานให้กบั ผูร้ ั บเหมาทีนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลและผูบ้ ริ หารรู ้ จักคุน้ เคย หรื อบางครั งมีการฝาก
งานมากับผูห้ ลักผูใ้ หญ่ หรื อ นักการเมือง จึ งทําให้การจัดซื อจัดจ้างในองค์การบริ หารส่ วนตําบลยังไม่
โปร่ งใสเท่าทีควร
3. ทฤษฎีโมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรู ปแบบ (Models of the Full Range of Leadership) บาส และ
อะโวลิ โก้ (Bass & Avolio) (1994, pp. 2-6) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ ํา แบบเต็ มรู ปแบบประกอบด้ว ย
ภาวะผูน้ าํ 3 รู ปแบบ คือ 1) ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลง 2) ภาวะผูน้ ําแบบแลกเปลี ยน 3) ภาวะผูน้ ํา
แบบปล่อยตามสบาย
3.1 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง หมายถึง กระบวนการทีผูน้ าํ การเปลียนแปลงมีอิทธิ พลต่อเพือน
ร่ วมงานและผูต้ าม ให้ใช้ความสามารถในการทํางานในระดับทีสู งขึนและมีศกั ยภาพทีเพิมมากขึน Bass
& Avolio (1994, p. 3), Bass (1996, p. 5), รั ตติ กรณ์ จงวิศาล (2556) และพิศสุ ภ า ปั จฉิ มสวัส ดิ (2556)
ซึ งกระบวนการที ผู น้ าํ มีอิทธิ พ ลต่ อ ผู ร้ ่ ว มงานหรื อผูต้ ามจะกระทําโดยผ่านองค์ป ระกอบพฤติ กรรม
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เฉพาะ 4 ประการหรื อทีเรี ยกว่า “ 4I” (Four l's) คือ 1) การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้ างแรง
บันดาลใจ 3) การกระตุน้ ทางปั ญญา 4) การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล
3.1.1 การมี อิท ธิ พ ลอย่ า งมีอุ ดมการณ์ (dealized nfluence of Charismatic Leadership) ผูน้ ํา
ประพฤติ ป ฏิ บัติ ต นให้ เป็ นแบบอย่า งที ดี กับ ผู ้ต าม ผู ้นํา จะเป็ นผู ท้ ี น่ า เคารพยกย่อ งน่ า นับ ถื อ เป็ นที
ไว้วางใจสิ งทีผูน้ าํ ต้องปฏิบตั ิเพือให้บรรลุถึงคุณลักษณะนี คือผูน้ าํ จะต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล
และสามารถถ่ายทอดไปสู่ ผูต้ ามได้ ผูน้ าํ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมือเกิดเหตุการณ์ วิกฤต ผูน้ าํ จะต้อง
เป็ นผูม้ ีศีลธรรมจริ ยธรรมสู งจะต้องไม่ใช้อาํ นาจเพือประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบตั ิเพือให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมสู งสุ ด ผูน้ าํ จะต้องมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริ บในการตัดสิ นใจมีความแน่ วแน่
ในอุ ด มการณ์ ความเชื อและค่ านิ ยม (ฐิ ต วดี เนี ยมสุ ว รรณ์ , 2554, หน้า 23 และพิ ศสุ ภ า ปั จ ฉิ ม สวัส ดิ ,
2556, หน้า 37)
จากการศึกษางานวิจัยต่ างๆ พบว่า การมี อิท ธิ พ ลอย่า งมี อุ ด มการณ์ ไม่ ว่ าจะเป็ นวิ สั ยทัศน์ ที
กว้างไกล ศิลธรรม จริ ยธรรม การควบคุ มอารมณ์ การแก้ไขปั ญหาในภาวะวิกฤต ความเฉลียวฉลาด
ความมีไหวพริ บในการตัดสิ นใจ ส่ งผลต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ดังจะเห็ นได้จากงานวิจยั ของ สุ ขอุษา นุ่ นทอง (2558) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ มุ่ง
ให้บริ การของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ น โดยผลการศึ กษาพบว่ าถ้าหากผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตนขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม และยังกระทําผิด
วินยั อย่างต่อเนือง ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีไม่ดี ขาดคุณธรรมและจริ ยธรรม จะส่ งผลให้การบริ หาร
องค์กรไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
3.1.2 การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การทีผูน้ าํ ทําให้ผตู ้ ามตืนตัวและตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ
ทีเกิดขึนภายในองค์กร โดยผูน้ าํ มีแนวคิดและวิธีการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบผูน้ าํ จะกระตุน้ ให้ผตู ้ าม
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูต้ าม ผูน้ าํ จะทําให้ผูต้ ามรู ้สึกว่าปั ญหา
ทีเกิดขึนเป็ นสิ งที ท้าทายและเป็ นโอกาสที ดี ในการที จะร่ วมมื อกันในการแก้ปัญหา โดยผูน้ าํ จะสร้ าง
ความเชือมันให้กบั ผูต้ าม ว่าปั ญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้ว่าบางปั ญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูน้ าํ จะ
ทําให้เห็นว่าการร่ วมมือกัน ในการแก้ไขปั ญหาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ พบว่าการกระตุน้ ทางปั ญญา การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ การ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูต้ าม ส่ งผลต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
อย่างสําคัญ ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ของไชยา ภาวะบุตร (2556) ได้ศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ ว มเพื อพัฒ นาภาวะผู น้ ําของสํานัก การศึ ก ษา สั ง กัด เทศบาลนครสกลนคร ซึ งผลการศึ ก ษาพบว่ า
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ผู บ้ ริ ห ารองค์ก รยังขาดการกระตุ ้น ทัก ษะทางปั ญ ญาให้ แ ก่ บุ ค ลากรในองค์ก รโดยบุ ค ลากรสํ า นั ก
การศึกษา สังกัดเทศบาลสกลนคร ยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ เทคนิ ค วิธีการต่ างๆ ในการนํามาพัฒนา
องค์กร รวมทังบุคลากรยังไม่ได้เข้ารั บการฝึ กอบรมเกียวกับการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เพือให้เกิดการพัฒนา
ภาวะผูน้ ําในการทํางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลทําให้บุคลากรสํานักการศึ กษาขาดความรู ้ ความ
เข้าใจและเทคนิควิธีการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ทีถูกต้อง
หรื อดังเช่ นงานวิจยั ของประสิ น วีระกุล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื องภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง
ของนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล : ศึ ก ษากรณี อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
ปทุมธานี พบว่าการบริ หารงานของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีการบริ หารงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีระดับภาวะผูน้ าํ ครบถ้วนทัง 4 มิติ คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีผูน้ าํ ทีใช้อาํ นาจหน้าที อย่าง
ฉลาด ด้านการกระตุน้ เชิ งปั ญญา และด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยในด้านการกระตุ ้นทางปั ญญา
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลภายใน อําเภอเมือง จังหวัดปทุ มธานี มี การกระตุ น้ ให้บุคลากรตืนตัว
และตระหนักถึงปั ญหาทีเกิดขึนในองค์กรอยูเ่ สมอๆ
บทสรุ ป
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เป็ นหน่ วยงานหนึ งทีมีภารกิจ ในการบริ หารงานราชการซึ งมีผูน้ าํ
องค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพคอยขับเคลือนองค์กร และมีการปฏิบตั ิ งานตามอํานาจหน้าที ในการตัดสิ นใจ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และต้องเป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หาร
กิ จการบ้านเมื องที ดี และให้คาํ นึ งถึง การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒ นาองค์การ
บริ หารส่ ว นตําบล การจัด ทํางบประมาณ การจัด ซื อจัด จ้าง การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทังนีให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนัน และหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนัน การให้ความสําคัญกับผูน้ าํ องค์กร จึ งเป็ นสิ งทีสําคัญและ
ส่ งผลต่ อ ความสําเร็ จขององค์กร อันจะส่ ง ผลให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ นปฏิ บัติ ภารกิ จ ได้ต าม
เป้าหมายทีมุ่งหวังไว้ (มารู ปหมอก, 2560)
ภาวะผูน้ าํ จะทําให้บุคลากรได้รู้จกั ตัวเองดี ขึน ทําให้ผูน้ าํ เห็ นความสามารถพิเศษในตัวของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและดึงความสามารถนันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ งจะทําให้การทํางานเกิด
ประสิ ทธิ ภาพ บุ คลากรมี ความเข้าใจซึ งกันและกัน ยอมรั บในการเป็ นผูน้ ําของแต่ ละคน ทังนี ผูน้ ํา
องค์การภาครัฐต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การในการทํางานร่ วมกัน การสร้ างบรรยากาศในการทํางานที
ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ใกล้ชิดกัน การปรับเปลียนนโยบายให้มีความยืดหยุน่ มากขึน ตลอดจนตัวผูน้ าํ
381

องค์การเองทีจะต้องปรั บเปลียนทัศนคติในการทํางาน ปรับเปลียนวิธีการบริ หารให้เหมาะสม เพือให้
ตนเองเป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูต้ าม เพือให้ผตู ้ ามกลายมาเป็ นผูน้ าํ ทีดีในรุ่ นต่อไป ทีจะนําพา
องค์การภาครัฐให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
จากการศึกษางาน วิจัยที เกี ยวกับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การปกครองสวนท้องถินต่างๆ
พบว่าภาวะผูน้ าํ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ภาวะผูน้ าํ เชิงคุณลักษณะ โดยคุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าํ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะทาง
กายภาพ ภูมิหลังการศึกษา สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางสังคม ส่ งผลต่อการเกิดภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น โดยผูน้ าํ จะมีภาวะผูน้ าํ อยู่แล้วตามธรรมชาติ ทังกล้าคิดกล้า
ตัดสิ น ใจ มี ความเพี ยรพยายามที จะบรรลุ เป้ าหมาย และมี ความสนใจใฝ่ รู ้ รวมถึงลองผิดลองถูกจน
ประสบผลสําเร็ จ อีกทังยังสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ทีต้องมีบารมีมากพอทีจะทําให้
ผูอ้ ืนคล้อยตามอันจักช่วยทําให้ชุมชน มีความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวติ ทีดี
2. ภาวะผูน้ าํ เชิ งพฤติกรรม ผูน้ าํ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีลกั ษณะแบบเผด็จ
การ เห็ นได้จากในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ประชาชนยังได้รับข้อมู ลข่าวสารไม่ทวถึ
ั ง ประชาชน
ส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ หน้าทีในการตรวจสอบการทํางาน ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จึง
ทําให้การตรวจสอบการทํางาน ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลของภาคประชาชนมี น้อย ด้านการใช้
งบประมาณของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลและผูบ้ ริ หารยังไม่ชัดเจนเนื องจากในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ยังคงมีระบบอุปถัมภ์ มีการอนุ มตั ิงานให้กบั ผูร้ ับเหมาทีนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลและ
ผูบ้ ริ หารรู ้จกั คุน้ เคย หรื อบางครั งมีการฝากงานมากับผูห้ ลักผูใ้ หญ่ หรื อ นักการเมือง จึงทําให้การจัดซื อ
จัดจ้างในองค์การบริ หารส่ วนตําบลยังไม่โปร่ งใสเท่าทีควร
3. ภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ จากการศึกษาพบว่าผูน้ าํ มี อิทธิ พ ลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยผูน้ าํ จะต้องมีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล กล้าตัดสิ นใจและสามารถนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จได้ตาม
เป้าหมายทีมุ่งหวังไว้
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ข้ อเสนอแนะ
1. หน่ วยงานภาครัฐ ควรอบรมและพัฒนาภาวะผูน้ าํ ให้กบั ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานภาครัฐทัง
ในระดับส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิน เพือสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะการทางการ
บริ หาร ทีสอดคล้องกับภาวะผูน้ าํ ทีควรจะเป็ น
2. ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานภาครัฐในทุกระดับทังในระดับส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วน
ท้องถิน ควรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผูน้ าํ ทีดี เป็ นต้นแบบให้กบั ผูน้ าํ รุ่ นต่ อไปทีจะขึนมาสื บทอด
ตําแหน่งในอนาคต
3. ผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานภาครั ฐ ควรส่ งเสริ มการสร้ างภาวะผูน้ าํ ให้เกิ ด ขึนกับตัวบุคลากร
โดยการสร้ างแนวทางการปฏิบัติงานแบบทีมงาน (Team work) และให้บุคลากรผลัดเปลียนกันขึนมา
เป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิในแต่ละครัง เพือฝึ กทักษะการเป็ นผูน้ าํ ให้กบั บุคลากรในองค์การ โดยผูบ้ ริ หารจะ
ทําหน้าทีเป็ นผูค้ อยสนับสนุ น และให้คาํ ปรึ กษากับบุคลากรทีขึนมาเป็ นผูน้ าํ ในนันๆ
4. หน่ วยงานควรกําหนดตัวบ่งชี ในการเข้าสู่ ตาํ แหน่ งผูบ้ ริ หาร หรื อในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับลักษณะการทํางาน ทีส่ งเสริ มการสร้างภาวะผูน้ าํ ในองค์การ เช่ น มีรูปแบบการ
บริ หารที เน้นการทํางานเป็ นที ม มี การส่ งเสริ มให้บุ คลากรมี โอกาสในการนําตนเอง และนําผูอ้ ื นใน
องค์การ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
บทความวิ ช าการเรื องบทบาทขององค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ นในการบริ ห ารจัด การ
สวัส ดิ การผูส้ ู งอายุข องไทย มี วตั ถุ ประสงค์ (1) เพื อศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี เกี ยวกับ การจัด สวัส ดิ การ
ผูส้ ู งอายุ (2) เพือศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการบริ หารจัดการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ
ของไทยตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล
ด้านรายได้ ด้านที พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมันคงทางสังคม ครอบครั ว ผูด้ ู แล และการ
คุม้ ครอง ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกือหนุ น มาตรฐานการสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุทงั 6 ด้านที
กล่าวมาเป็ นตัวชี วัดที มี ความสําคัญและเป็ นภารกิจทีตอบสนองความจําเป็ นพืนฐานในการดํารงชี วิต
ของผูส้ ู งอายุ เพือกําหนดให้องค์กรส่ วนท้องถินต้องจัดบริ การหรื อสวัสดิ การให้แก่ผสู ้ ู งอายุ และยังเป็ น
ตัวชี วัดที มีความสําคัญและเป็ นภารกิจที มีการพัฒนายกระดับ การให้บริ การหรื อสวัสดิ การสู งขึนและ
กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน อาจจะกระทํา หรื อเลือกทําตามศักยภาพขององค์กรนัน ๆ ซึ ง
จากการศึกษา พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินของไทยมีบทบาทในการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุในพืนที
ทัง 6 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะเอะ อําเภอ
กรงปิ นัง จังหวัดยะลา มี การแยกห้องสําหรั บตรวจผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ แยกต่ างหากจากห้องทัวไป 2.
มาตรฐานด้านรายได้ ผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลโนนไทย ได้รับสวัสดิ การการสงเคราะห์ เบี ยยังชี พ
ให้ กับ ผู ส้ ู งอายุอ ย่างทัวถึ ง 3.มาตรฐานด้า นที พัก อาศัย องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลสุ ไหงปาดี มี การ
ดําเนิ นงานตามมาตรฐานด้านที พักอาศัย มีการจัดที พักอาศัยให้กับผูส้ ู งอายุทีไร้ทีพึง 4.มาตรฐานด้าน
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นันทนาการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ หอพระ อําเภอแม่ แ ตง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ก ารจัดตังชมรม
ผูส้ ู งอายุระดับหมู่บา้ นและระดับตําบล 5.มาตรฐานด้านความมันคงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง ในชุ มชนสามตําบล จังหวัดนครปฐม มี หน่ วยบริ การ สาธารณสุ ขเคลื อนทีในการตรวจเยียม
ผูส้ ู ง อายุต ามบ้าน 6. มาตรฐานด้า นการสร้ างบริ ก ารและเครื อ ข่ายการเกื อหนุ น เทศบาลตําบลสตึ ก
อําเภอสตึ ก จังหวัด บุรีรัมย์ มี การจัดตังชมรมเครื อข่ ายผู ส้ ู ง อายุเป็ นแนวทางหนึ งที จะก่ อให้ เกิ ด การ
ช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกัน
คําสําคัญ: สวัสดิการผูส้ ู งอายุ, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน, มาตรฐานการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ
Abstract
The objective is to study the theoretical concept of elder welfare and to study the role of local
government organizations in the management of Thai elder welfare according to the standard of elder
relief in 6 areas :health and medical care, revenue residential, recreation social security, family and
protection, service building and support network. The six aspects of elder relief are important and
related measures that meet the basic needs of the elderly. The local organizations have to provide
services or welfare to the elderly. It is also an important indicator and a mission to improve the level
of development. According to many studies research showed that Thai local government
organizations play a role in elderly welfare in six areas. 1. Health and Medical standards. Sae Sub
District Administration Organization, Kampinaung District, Yala Province provided a separate room
for elderly. 2. Income standard. The elders of Non Thai Municipality receive a comprehensive
subsidy for the elderly thoroughly. 3. Housing standards. Sungai Padi Sub District Administration
Organization provided house for the elderly who are homeless. 4.Recreational standards. Mae Ho
Phra Sub District Administration Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province provided
an elders' club. 5. Social Security Standards, Family, Care and Protection. In sam sub-district
community, Nakhon Pathom province provided a mobile health service to visit the elderly at home. 6.
Service building standards and support networks. Satua Sub-district Municipality, Satang District,
Buriram Province provided an elderly network as a way to help each other.
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บทนํา
ความก้า วหน้า และความสํา เร็ จ ด้านการแพทย์แ ละสาธารณสุ ขของประเทศไทย ส่ ง ผลให้
ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึน สัดส่ วนจํานวนผูส้ ู งอายุในประเทศไทย จึงมีจาํ นวนมากขึนจึ งทําให้เกิด
แนวโน้มสังคมผูส้ ู งอายุในประเทศที พัฒนาแล้วเพิมขึนเรื อย ๆ ในประเทศทีพัฒนาแล้วมี แนวโน้มที
ผู ส้ ู ง อายุมี จ าํ นวนมากขึ น เช่ น เดี ย วกัน ประเทศที กํา ลัง พัฒ นามี ผ ลกระทบต่ อ แรงงานการผลิ ต ของ
ประเทศลดลงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และการจัดสวัสดิการเพือการช่วยเหลือขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลและรายได้ของประเทศทีลดลงอี กด้วย การเปลี ยนแปลงโครงสร้ างประชากรดังกล่าวนี เอง
เป็ น สิ งทีนานาประเทศจะต้องเตรี ยมความพร้ อมเพือลดความเสี ยงต่อผลกระทบด้านความมันคงทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีความเสี ยงทีจะต้องประสบปั ญหาเกียวกับชีวิตความเป็ นอยู่
ซึงเกิดจากการทีผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่มีการเตรี ยมความพร้อมสําหรับวัยเกษียณ ทําให้
ไม่มีความมันคงทางการเงินเพียงพอทีจะเลียงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ซึ งพบว่าปั ญหาใหญ่ของผูส้ ู งอายุ
ไทยคือ การไม่มีเงินเก็บออม (ศุภเจตน์ จันทร์ สาส์น, 2557)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ถือเป็ นการบริ หารราชการรู ปแบบหนึ งทีเป็ นพืนฐานการพัฒนา
ประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยของประเทศไทยทีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที สุ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ งในชุ ม ชนท้อ งถิ นที มี ส ภาพปั ญ หาสั ง คม วัฒ นธรรม ความเป็ นอยู่แ ละ
ทรั พยากรธรรมชาติทีแตกต่างกัน หากมีการหวังพึงรั ฐบาลกลางในฐานะทีต้องดู แลประชาชนโดยรวม
ทัวประเทศ ย่อมไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรื อแก้ไขปั ญหาได้อย่างทัวถึง และตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในแต่ ละพืนที องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จึ งมี ความสําคัญอย่างมากต่ อการ
พัฒ นาและเข้า ไปแก้ไ ขปั ญ หาที เกิ ด ขึ นนันได้อย่างทันท่ วงที โดยให้สิ ทธิ แ ก่ ชุมชนในการตัด สิ นใจ
ดําเนิ นการกิจต่าง ๆ ของท้องถิน การให้ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วมโดยท้องถิน (โกวิทย์ พวงงาม, 2550)
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ น ซึ งเป็ นองค์กรของรัฐที อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้รับทราบถึ ง
ปั ญหาและความต้อ งการด้านต่ าง ๆ ของประชาชนมากที สุ ด ได้ให้การสงเคราะห์ และดู แลผูส้ ู งอายุ
เป็ นไปตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในกฎหมายแต่ละประเภทตามรัฐธรรมนู ญ ซึ งถือว่าเป็ นกฎหมายหลัก
ในการบริ หารประเทศ พระราชบัญญัติทีเกียวข้องต่าง ๆ และนโยบายของรั ฐบาลในแต่ ละยุค รวมทัง
นโยบายของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมรับมือสังคมผูส้ ู งอายุซึง
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ส่ วนใหญ่ยงั ปฏิ บตั ิตามทีกฎหมายกําหนดหรื อตามนโยบายของผูบ้ ริ หารในระดับต่ าง ๆ ซึ งถือว่าเป็ น
งานทีทุกองค์กรปกครองส่ วนท้องถินถือปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด เนื องจากเป็ นส่ วนหนึ งในการส่ งเสริ ม
สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ให้กบั ผูส้ ู งอายุ นอกจากนี มีแนวคิดว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจะต้อง
เป็ นหน่ วยงานหลักในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการให้การสงเคราะห์และดูแลผูส้ ู งอายุ โดยบูรณาการ
การทํางานร่ วมกับทุ กภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นครอบครั ว ชุ มชน องค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและภาคเอกชน
เพือเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ประชาชนก่อนเข้าสู่ วยั สู งอายุ ซึ งหมายความว่าจะต้องเตรี ยมความพร้ อม
ให้กบั วัยแรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการออม ด้านการดู แลรักษาสุ ขภาพ และด้านสังคม รวมทังส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ นให้ ครอบครั ว และชุ มชน ตระหนักถึงความสําคัญ คุ ณค่ าของผูส้ ู งอายุ เพราะผูส้ ู งอายุ
เปรี ยบเสมือนผูท้ รงคุณค่าของสังคม ดังนันผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการ
จัดสวัส ดิ การผูส้ ู งอายุและบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในการบริ หารจัด การสวัส ดิ การ
ผูส้ ู งอายุของไทย
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
2. เพือศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการบริ หารจัดการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ
ของไทย
แนวคิดทฤษฎี
ความหมายของผู้สูงอายุ
ผูส้ ู ง อายุ (พระราชบัญ ญัติ ผูส้ ู ง อายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3) หมายถึ ง บุ ค คลซึ งมี อ ายุเกิ น 60 ปี
บริ บูรณ์ขนไป
ึ และมีสญ
ั ชาติไทย
องค์การอนามัยโลก(World Health Organization, 1995) ให้ความหมายของผูส้ ู งอายุว่า หมายถึง
ประชาชนผูม้ ีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไป
กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (2561) วัยสู งอายุ หรื อ วัยชรา หมายถึง มนุ ษย์ทีมีอายุอยู่ในช่ วงปลายของ
ชี วิต นิ ยามของผูส้ ู งอายุ แตกต่ างกัน ออกไป ขึนอยู่กับว่ ามองผ่ านความรู ้ ส าขาใด เช่ น ทางชี ว วิ ทยา
ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา เป็ นต้น สําหรับประเทศไทย ตามกฎหมายกําหนดไว้
ว่าผูส้ ู งอายุ คือ บุ คคลที มีอายุต งแต่
ั
ปี ขึนไป ในขณะที ประเทศพัฒนาแล้ว ส่ ว นใหญ่ จ ะมีสัดส่ ว น
ผูส้ ู งอายุต่อประชากรทังประเทศสู งกว่าประเทศกําลังพัฒนา
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จากการศึกษาความหมายของค าว่า “ผูส้ ู งอายุ” สรุ ปได้ว่าผูส้ ู งอายุคือ บุคคลทีมีอายุตงแต่
ั 60 ปี
ขึนไป และเป็ นวัยในระยะสุ ดท้ายของช่ วงอายุมนุ ษย์และเป็ นวัยทีอยู่ในช่ วงมีการเปลียนแปลง ในทาง
เสื อมถอยทังด้านร่ างกายจิ ตใจและสั งคม ผูส้ ู งอายุจึงสมควรได้รับการอุ ปการะช่ วยเหลือ จากสั งคม
โดยเฉพาะภาครัฐ
สวัสดิการสังคม
พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม (2550) สวัส ดิ ก ารสั ง คม (Social Welfare)
หมายถึง ระบบการจัดบริ การทางสังคมซึ งเกี ยวกับการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา การพัฒนา และการ
ส่ งเสริ มความมันคงทางสังคม เพือตอบสนองความจําเป็ นขันพืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที
ดี และพึงตนเองได้อย่างทัวถึง เหมาะสม เป็ นธรรมและให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทังทางด้านการศึ กษา
สุ ขภาพอนามัย ทีอยู่อาศัย การทํางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริ การ
สังคมทัวไป โดยคํานึ งถึงศักดิ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ทีประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่ วมใน
การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
สํา นักงานส่ ง เสริ ม และสนับสนุ นวิ ชาการ,กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมันคง ของ
มนุ ษย์ (2549) ได้ให้ความหมายของสวัสดิ การทางสังคม หมายถึ ง การจัดสวัสดิการต่างๆของ ภาครั ฐ
และเอกชน ในลักษณะของการช่ วยเหลื อและส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกคนได้รับการตอบสนอง ความ
ต้องการขันพืนฐานในการดํารงชี วิต เพือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี (Quality of Life) และ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ
คณะกรรมการส่ งเสริ มและพั ฒ นางานสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ งชาติ (2535 – 2539) นิ ย าม
“สวัสดิ การสังคม” ว่าหมายถึ ง ระบบการจัดบริ การสังคม เพือแก้ไขปั ญหาทางสังคม อัน เนื องมาจาก
การทีประชาชนไม่สามารถดํารงชี วิตในสังคมได้ หรื อไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบของ สังคม และ
ไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ หน้าทีทางสั งคมของตนเองได้ทงนี
ั โดยที บริ การดังกล่ าวจะต้อ งตอบสนอง ความ
ต้องการพื นฐานของประชาชน และความมันคงทางสังคมในระดับมาตรฐานเป็ นการพัฒนา คุ ณภาพ
ชีวติ ของประชาชน
จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ว่า สวัสดิ การสังคม หมายถึง ระบบการ จัดบริ การทาง
สังคมซึ งเกี ยวกับการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา การพัฒนา และการส่ งเสริ มความมันคงทางสังคม เพือ
ตอบสนองความจําเป็ นขันพืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชี วิตที ดี และพึ งตนเองได้ อย่างทัวถึ ง
เหมาะสมเป็ นธรรมและให้เป็ นไปตามมาตรฐานโดยคํานึงถึงศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ทีประชาชน
จะต้องได้รับ และการมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
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สถานการณ์ สวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุไทย
สถานการณ์ผสู ้ ู งอายุไทย พ.ศ.
( ) การจัดสวัสดิการสําหรับดูแลผูส้ ู งอายุในอดีตทีผ่าน
มา หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ได้ด าํ เนิ น การจัด สวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ เพิ มมากขึ นเพื อให้ เพี ยงพอ ทัวถึ ง และ
สอดคล้อ งกับสถานการณ์ ท างสั งคม แต่ ส ภาพปั ญ หาที แท้จ ริ งปรากฏว่ าการให้บริ การต่าง ๆ ยัง ไม่
เพียงพอและครอบคลุมในหลายพืนที เนืองจากการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบของ
วิกฤตทางเศรษฐกิจทีผ่านมา ทําให้ผูส้ ู งอายุถูกทอดทิงมากขึนและไม่ได้รับการดูแลจากชุมชน ผูส้ ู งอายุ
จํานวนมากทีเข้าไม่ถึงการให้บริ การ รวมทังมีผูส้ ู งอายุขาดโอกาสในการส่ งเสริ มให้สามารถพึงตนเอง
เพราะเกิดความเคยชินกับการเป็ นผูข้ อรั บบริ การจากรั ฐ โดยถูกทําให้คิดว่าเป็ นหน้าที ของรั ฐที ต้องให้
การช่วยเหลือเกือกูลและรู ้สึกว่าตนเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส ดังนัน หากชุมชนได้เข้ามาจัดสวัสดิการในรู ปแบบ
ทีเหมาะสมย่อมทําให้ผูส้ ู งอายุสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและลดการพึงพาจากภาครัฐ
พระราชบัญญัติผ้ ูสูงอายุ พ.ศ. 2546
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้า ฯ สมควรให้มีก ฎหมายว่ าด้ว ยผูส้ ู ง อายุ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติ
ผูส้ ู งอายุขึนไว้ ณ วันที 22 ธันวาคม 2546 โดยมาตรา 11 ได้กาํ หนดให้ผูส้ ู งอายุมีสิทธิ ได้รับการคุม้ ครอง
การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ ดังนี
(1) การบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขทีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ วแก่
ผูส้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ
(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นชีวติ
(3) การประกอบอาชีพหรื อฝึ กอาชีพทีเหมาะสม
(4) การพัฒ นาตนเองและการมี ส่ วนร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม การรวมกลุ่ มในลักษณะ
เครื อข่ายหรื อชุมชน
(5) การอํา นวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยตรงแก่ ผู ้สู ง อายุใ นอาคาร สถานที
ยานพาหนะหรื อการบริ การสาธารณะอืน
(6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานทีของรัฐ
(8) การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุซึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อถูกทอดทิง
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(9) การให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ดําเนิ นการอืนทีเกียวข้องในทางคดีหรื อในทางการแก้ไขปั ญหา
ครอบครัว
(10) การจัดทีพักอาศัย อาหารและเครื องนุ่งห่ มให้ตามความจําเป็ นอย่างทัวถึง
(11) การจ่ายเงินเบียยังชีพเป็ นรายเดือนอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม
(12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(13) การอืนตามทีคณะกรรมการประกาศกําหนด
พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุพ.ศ. 2546 เป็ นกฎหมายทีมีเจตนารมณ์เพือพิทกั ษ์สิทธิคุม้ ครอง ดูแล
สนับสนุ นให้เกิ ดการจัด สวัสดิ การให้กับผูส้ ู งอายุครอบคลุมในทุ กด้าน ไม่ ว่ าจะเป็ นการ ตอบสนอง
ความต้อ งการขันพื นฐาน และยังรวมถึ งการจัดสวัสดิ ก ารด้านการศึกษา การมี งานทํา และมี อาชี พ ที
เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตทีดีและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและ
มีศกั ดิศรี
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
การจั ด ทํา ปฏิ ญ ญาผู ้สู งอายุ ไ ทย เกิ ด ขึ นในปี พ.ศ. 2542 สมั ย ที นายชวน หลี ก ภัย เป็ น
นายกรัฐมนตรี เนื องในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) ทรงมี
พระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้กาํ หนดให้เป็ นปี สากลว่าด้วยผูส้ ู งอายุ
องค์การภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันสั ง คมต่ าง ๆ ของไทยได้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญและคุณค่าของผูส้ ู งอายุ ซึ งได้ทาํ ประโยชน์ในฐานะ “ผูใ้ ห้” แก่สังคมมาโดยตลอด จึ งเห็ น
ควรได้รับผลในฐานะ “ผูร้ ับ” จากสังคมด้วย
ปฏิ ญ ญาผูส้ ู งอายุเป็ นพันธกรณี เพื อให้ผูส้ ู งอายุมีคุณ ภาพชี วิตที ดี ได้รับการคุ ม้ ครองและ
พิทักษ์สิ ทธิ ให้มีแ นวทางปฏิ บัติไปในทิศทางเดี ยวกันเพื อเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ผูส้ ู งอายุไทย โดย
ปฏิ ญ ญาผู ้สู ง อายุฉ บั บ นี ได้รั บ ความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี เมื อวัน ที 23 มี น าคม 2542 และมี
สาระสําคัญดังนี
ข้อ 1 ผูส้ ู งอายุตอ้ งได้รับปั จจัยพืนฐานในการดํารงชี วิตอย่างมี คุณค่าและศักดิ ศรี ได้รับการ
พิ ทัก ษ์ แ ละคุ ้ม ครองให้ พ ้น จากการถู ก ทอดทิ ง และละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ โดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บ ัติ
โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุทีไม่สามารถพึงตนเองได้ และผูพ้ ิการทีสูงอายุ
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ข้อ 2 ผูส้ ู งอายุควรอยูก่ บั ครอบครั วโดยได้รับความเคารพรั ก ความเข้าใจ ความเอืออาทรการ
ดูแลเอาใจใส่ การยอมรั บบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพือให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีในการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข
ข้อ 3 ผูส้ ู งอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษา เรี ยนรู ้ และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนือง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริ การทางสังคมอันเป็ นประโยชน์ในการดํารงชีวิต เข้าใจถึงความเปลียนแปลง
ของสังคมรอบด้าน เพือสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย
ข้อ 4 ผู ้สู ง อายุค วรได้ถ่ า ยทอดความรู ้ และประสบการณ์ ให้ สั ง คม มี โอกาสได้ท าํ งานที
เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที เป็ นธรรม เพือให้เกิดความภาคภูมิใจและ
เห็นชีวิตมีคุณค่า
ข้อ 5 ผูส้ ู งอายุควรได้เรี ยนรู ้ ในการดู แ ลสุ ขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมี หลักประกันและ
สามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทังได้รับการดู แลจนถึ ง
วาระสุ ดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม
ข้อ 6 ผูส้ ู งอายุควรได้มีบทบาท และส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของครอบครั ว ชุ มชน และสังคม
โดยเฉพาะการรวมกลุ่ มเพือแลกเปลียน เรี ยนรู ้ และความเข้าใจอันดี ระหว่างผูส้ ู งอายุดว้ ยกัน และกับ
บุคคลทุกวัย
ข้อ 7 รัฐโดยการมีส่วนร่ วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องกําหนด
นโยบายและแผนหลักด้านผูส้ ู งอายุ ส่ ง เสริ ม และประสานให้หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งดําเนิ นการอย่า ง
ต่อเนืองให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ข้อ 8 รั ฐ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ก ารภาคเอกชน ประชาชน สถาบัน สั ง คม ต้อ งตรา
กฎหมายว่าด้วยผูส้ ู งอายุ เพือเป็ นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทกั ษ์สิทธิ คุม้ ครองสวัสดิ ภาพ
และจัดสวัสดิการแก่ผสู ้ ู งอายุ
ข้อ 9 รั ฐโดยการมี ส่วนร่ วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสั งคม ต้องรณรงค์
ปลู กฝั งค่านิ ยมให้สังคมตระหนักถึงคุ ณค่าของผูส้ ู งอายุตามวัฒนธรรมไทยที เน้นความกตัญ ู กตเวที
และความเอืออาทรต่อกัน
สาระสําคัญของปฏิญญาผูส้ ู งอายุไทย คือ ผูส้ ู งอายุจะต้องได้รับการตอบสนองความ ต้องการ
ขันพืนฐาน รวมทังต้องได้รับการพิทกั ษ์สิทธิคุม้ ครองและรอดพ้นจากการถูกละเมิดสิ ทธิ ทีเกิดจากการ
เลือกปฏิบตั ิโดยรัฐจะต้องเป็ นกลไกหลักในการกําหนดและขับเคลือนนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิเพือเป็ น
หลักประกันให้กบั ผูส้ ู งอายุดว้ ยการตรากฎหมาย
392

แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะห์ ผ้ สู ู งอายุ
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริ การเพือสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุ มาจากการประมวลและ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและการบริ การสาธารณะแก่ผูส้ ู งอายุ และข้อกําหนด
ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้อง โดยเฉพาะอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นเพือสรุ ปเป็ น
พืนฐานแนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริ การสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ โดยได้แบ่งเป็ นประเภทมาตรฐาน
ด้านต่าง ๆ รวม 6 ด้าน (กรมส่งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทย, 2548) ดังนี
(1) มาตรฐานด้ านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล หมายถึง เกณฑ์การจัดการบริ การและ การ
สงเคราะห์แก่ผสู ้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ในด้านสุ ขภาพ อนามัยและการ รั กษาพยาบาล
ดังนี
1. จัดตังศูนย์บริ การสาธารณสุ ขสําหรับผูส้ ู งอายุ
2. บริ การตรวจสุ ขภาพทีบ้าน
3. บริ การให้ความรู ้แนะนําดูแลสุ ขภาพทีถูกวิธีให้กบั ผูท้ ีดูแลผูส้ ู งอายุเช่นการจัดโครงการ
ฝึ กอบรมให้ผทู ้ ีต้องดูแลผูส้ ู งอายุในครัวเรื อน
4. บริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี
5. บริ การให้คาํ แนะนําเกียวกับสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็ นรายบุคคล
6. ออกบัตรประจําตัวให้กบั ผูส้ ู งอายุเพือรั กษาฟรี ในโรงพยาบาลผูส้ ู งอายุมีสิทธิ รับการ
รั กษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่ งนัน โดยไม่ ต ้อ งเสี ยค่ ารั กษาพยาบาล ค่ารั กษาพยาบาลในที นี
หมายถึง เงินที สถานพยาบาลเรี ยกเก็บในการรั กษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า
ด้วยการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุดา้ นการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2535
7. การบริ การทางการแพทย์และการบริ การสาธารณสุ ขทีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและ
รวดเร็ วแก่ผสู ้ ูงอายุเป็ นกรณี พเิ ศษ
8. บริ การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
9. การประกันสุ ขภาพ
10. บริ การด้านกายภาพบําบัด
(2) มาตรฐานด้ านรายได้ หมายถึง เกณฑ์การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในด้านรายได้ค่าครองชีพรวมไปถึงการส่ งเสริ มด้านอาชีพ ดังนี
1. จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผสู ้ ู งอายุทียากจนและไม่มีแหล่งพึงพิงทีเพียงพอ
2. ส่ งเสริ มการจัดตังกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู งอายุในชุมชน
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3. การช่วยเหลือค่าครองชีพประจําวัน
4. จ่ายเบียยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุ
5. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
6. กองทุนสํารองเลียงชีพ
7. ให้ ส่ วนลดในรายการต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า ซื อยา ค่ า โดยสารรถสาธารณะ ค่ า โรงแรม
ภัตตาคาร กิจการด้านบันเทิง และสถานทีราชการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อุทยานแห่ งชาติ ฯลฯ
ตลอดจน ค่าบริ การด้านทันตกรรม
8. ให้ทุนประกอบอาชีพทีเหมาะสม
(3) มาตรฐานด้ านทีพักอาศั ย หมายถึง เกณฑ์การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ในด้านบริ การทีพักอาศัยและเครื องนุ่ งห่ ม ดังนี
1. บ้านพักคนชรา เป็ นบริ การที พักอาศัยที จัด ให้แก่ผูส้ ู งอายุทีมี ปัญหาทางด้านสุ ขภาพ
ร่ างกายและอารมณ์ ผูส้ ู งอายุทีประสบปั ญหาทางด้านการเงินหรื อปั ญหาอืน ๆ อันเป็ นเหตุจาํ เป็ นทีต้อง
แยกออกจาก ครอบครัว หรื อผูม้ ีรายได้นอ้ ย
2. สถานพยาบาล เป็ นบริ ก ารที พักอาศัยสํา หรั บ ผูส้ ู ง อายุทีต้อ งการรั กษาพยาบาลเป็ น
ประจําและต่อเนื อง หรื อต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
3. บ้านพักคนชราทีต้องเสี ยค่าบริ การส่ วนหนึ ง
4. บริ การครอบครัวอุปการะเป็ นบริ การทีจัดให้แก่ผสู ้ ู งอายุทีอยูค่ นเดียว/ไร้ทีพึง
5. การจัดทีพักอาศัยและเครื องนุ่ งห่ มให้ตามความจําเป็ นอย่างทัวถึง
(4) มาตรฐานด้ านนันทนาการ หมายถึง เกณฑ์การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ในด้านกิจกรรมนันทนาการเพือสร้ างความผ่อนคลายทังร่ างกายและ
จิตใจ ดังนี
1. การจัดตังชมรมผูส้ ู งอายุ เพือเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผูส้ ู งอายุ
รวมทังเพือเป็ นการแลกเปลียนประสบการณ์ เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
จัดทัศนศึกษาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ศู น ย์บ ริ ก ารผูส้ ู งอายุ เพื อให้ การปรึ ก ษาแก่ ผูส้ ู ง อายุแ ละสมาชิ กในครอบครั ว เป็ น
สถานทีออกกําลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ทํางานอดิเรก เป็ นต้น
3. สโมสรผูส้ ู งอายุ เพื อเป็ นศู นย์รวมของผูส้ ู ง อายุในการพักผ่อน ออกกําลังกายพบปะ
สังสรรค์ การรั บบริ การตรวจสุ ขภาพ การเรี ยนอาชี พ การเรี ยนภาษา การรั บปรึ กษาปั ญหาการบําเพ็ญ
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ประโยชน์ให้สังคม เช่น สอนหนังสื อ เล่านิ ทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ ตลอดจนการเยียมเยียนผูส้ ู งอายุ
ทีเจ็บป่ วยและพิการ
4. บริ การนันทนาการ งานรื นเริ งในวันนักขัตฤกษ์
5. การจัดกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครื อข่าย
6. การทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเทียวนอกสถานที
(5) มาตรฐานด้ านความมันคงทางสั งคม ครอบครั ว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง หมายถึง เกณฑ์
การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ด้านบริ การทางสังคมที
เกียวกับศูนย์บริ การสังคม การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ตลอดจนการคุม้ ครองผูส้ ู งอายุ
ด้านกฎหมาย สิ ทธิและสวัสดิการเพือให้ผสู ้ ู งอายุอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิศรี และคุณค่า ดังนี
1. โอกาสในการศึ กษาเรี ยนรู ้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื อง เข้าถึงข้อมู ล
ข่าวสารและบริ การทางสังคม
2. การอํา นวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ ผู ส้ ู ง อายุในอาคาร สถานที
ยานพาหนะ หรื อบริ การสาธารณะอืน
3. การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
4. จัด ตังศู น ย์บ ริ ก ารทางสั ง คมผูส้ ู ง อายุ ศูน ย์ส งเคราะห์ ราษฎรประจําหมู่ บ้า น โดยมี
ลักษณะการให้บริ การดังนี
(1) การบริ การภายในศู นย์ ได้แ ก่ บริ การด้า นสุ ขภาพอนามัย กายภาพบําบัด สั งคม
สงเคราะห์ กิจกรรมเสริ มรายได้ กิจกรรมเสริ มความรู ้ นันทนาการ และกิจกรรมด้านศาสนา เป็ นต้น
(2) บริ การหน่วยเคลือนที เป็ นบริ การทีจัดให้แก่ผสู ้ ู งอายุในชุมชน โดยการออก
หน่ วยเคลือนทีเยียมเยียน ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก้ไขปั ญหา บริ การด้านสุ ขภาพอนามัย และบริ การ ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
(3) บริ การบ้านพักฉุ ก เฉิ น เป็ นการบริ ก ารช่ วยเหลื อ ผูส้ ู งอายุที ประสบปั ญ หาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยการรับเข้าบ้านพักในบ้านพักฉุกเฉิ นเป็ นการชัวคราว
5. บริ การด้านศาสนกิจ และบริ การฌาปนกิจให้คนชราทีไม่มีญาติ
6. จัดฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ลดหย่อนภาษีเงิ นได้ให้แก่บุตร ซึ งเป็ นผูอ้ ุปการะเลียงดู ผูส้ ู งอายุทีเป็ นบุพการี และไม่มี
รายได้ หรื อมีรายได้นอ้ ยกว่า 30,000 บาท (ซึงขณะนี กรมสรรพากรได้ดาํ เนินการในส่ วนดังกล่าวแล้ว)
8. จัดให้มีกฎหมายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ ของผูส้ ู งอายุ
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9. ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนืองจนวาระสุ ดท้ายของ
ชีวติ
10. รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็ นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ
11. ส่ งเสริ มค่านิยมในการอยูร่ ่ วมกันกับผูส้ ู งอายุ
12. ส่ งเสริ มสมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ู งอายุ โดยการให้ความรู ้และ
ข้อมูลแก่ผดู ้ ูแลผูส้ ู งอายุเกียวกับบริ การต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์
13. บริ การด้านกฎหมาย เพือป้องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และสวัสดิการ
14. การช่ ว ยเหลื อ ผู ้สู ง อายุซึ งได้รั บ อัน ตรายจากการถู กทารุ ณ กรรมหรื อ ถู ก แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิง
15. การให้ คาํ แนะนํา ปรึ กษา หรื อ ดําเนิ นการอื นทีเกี ยวข้อ งในทางคดี หรื อ นําทางการ
แก้ไขปั ญหาครอบครัว
(6) มาตรฐานด้ านการสร้ างบริ การและเครื อข่ ายการเกือหนุน หมายถึง เกณฑ์การ จัดบริ การ
และการสงเคราะห์ แก่ผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการสร้างอาสาสมัคร ดู แลผูส้ ู งอายุ
การสร้ างเครื อข่ ายระหว่างกลุ่มผูส้ ู งอายุและการจัด ให้มีศูนย์บริ การชุ มชนอเนกประสงค์แก่ ผูส้ ู งอายุ
จัด ตังและพัฒ นาบริ ก ารทางด้า นสั ง คมในชุ ม ชนที สามารถเข้า ถึ ง ผู ้สู ง อายุม ากที สุ ด โดยเน้ น การ
ให้บริ การถึงบ้านและมีการสอดประสานกันระหว่างบริ การทางสุ ขภาพและทางสังคม โดยครอบคลุม
บริ การ ดังต่อไปนี
1. ศูนย์เอนกประสงค์สาํ หรับผูส้ ู งอายุ
2. ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในเวลากลางวัน
3. บริ การเยียมบ้าน
4. ระบบดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน
5. บริ การชุมชนเคลือนทีไปในพืนทีต่าง ๆ โดยเฉพาะพืนทีห่างไกล
6. จัดตังระบบเฝ้าระวัง เกือกูล และดูแลผูส้ ูงอายุโดยชุมชน
7. จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน
8. ให้ความรู ้ความสามารถให้กบั ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุและอาสาสมัครผูด้ ูแล
9. สนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุมีเครื อข่ายช่วยเหลือซึงกันและกันในชุมชน
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10. บริ ก ารแม่ บ้ า น โดยการจัด ส่ ง แม่ บ้ า นไปช่ ว ยเหลื อ ผู ้สู ง อายุ ใ นการทํา งานบ้ า น
ต่ าง ๆ เช่ น การจ่ ายของ ทําความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่ วยเหลื ออื น ๆ ที จะช่ วยให้
ผูส้ ู งอายุสบายขึน
มาตรฐานการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ เป็ นตัวชีวัดทีมีความสําคัญละเป็ นภารกิจทีตอบสนองความ
จําเป็ นพืนฐานในการดํารงชีวิตของผูส้ ู งอายุ เพือกําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินต้องจัดบริ การ
หรื อสวัสดิการให้แก่ผูส้ ู งอายุ
บทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินในการบริ หารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของไทย
การจั ด สวัส ดิ ก ารสั ง คมเกี ยวกั บ ผู ้สู งอายุ นอกจากจะกํา หนดไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและ พระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 แล้ว ยังมี การกําหนดไว้ในแผนต่าง ๆ เพือ
เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของ หน่ วยงานทีเกียวข้อง เช่ น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้กาํ หนดแนวทาง หลักในการพัฒนากลุ่มผูส้ ู งอายุยากจนทีไม่มีญาติ หรื อ
ผูเ้ ลี ยงดู ไว้หลายแนวทาง เช่ น การจัดสวัสดิ การสงเคราะห์ การส่ งเสริ มให้ครอบครั วเห็ นความสําคัญ
และเอาใจใส่ ดูแลผูส้ ู งอายุ การสนับสนุ นให้สถานพยาบาลเอกชน องค์กร เอกชน องค์กรศาสนา และ
ชุ มชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมช่ วยเหลือผูส้ ู งอายุ ส่ วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 9
(พ.ศ. 2545-2549) ได้ระบุถึงการสร้ างหลักประกันให้กบั คนทุกช่ วงวัย ซึ งครอบคลุมถึงกลุ่ มผูส้ ู งอายุ
ด้วย ขณะเดี ยวกันแผนดังกล่ าวยังให้ความสําคัญกับการเตรี ยมความพร้ อ มขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถินในการจัด สวัสดิการเกียวกับผูส้ ู งอายุดว้ ย
ในส่ วนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีภารกิจอํานาจหน้าทีในการสงเคราะห์และส่ งเสริ ม
การพัฒนา คุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ ซึ งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริ หาร ส่ ว นตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให้เทศบาลตําบลและองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลมีอาํ นาจหน้าทีต้องทําในประการหนึ ง คือ ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผู ้
พิการ และนอกจากนี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นยังมี อํานาจหน้าที ตามภารกิ จที ได้รับการถ่ายโอน
ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
พ.ศ. 2542 ซึ งได้กาํ หนดกรอบทิ ศ ทางและแนวทางการดํา เนิ น งานของแผนปฏิ บ ัติ ก าร ซึ งกํา หนด
หลักการทัวไปในการถ่ ายโอนภารกิ จ รู ปแบบการถ่ ายโอนและหน้าที การจัดระบบบริ การสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถินไว้ในมาตรา 16 (10) ซึ งกําหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา และ
องค์การบริ หาร ส่ วนตําบล มี อาํ นาจหน้าที ในการจัด บริ การสาธารณะด้านการสงเคราะห์ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส ซึ งเป็ นการกล่ าวถึ งการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
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ชี วิตของผูส้ ู งอายุโดยรวมไว้กบั กลุ่ม ผูด้ อ้ ยโอกาสอืน ๆ ซึ งเป็ นภารกิจเกียวกับการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ
อันได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชรา เบี ยยังชี พ ผูส้ ู งอายุ ศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุในชุ มชน โดยถ่าย
โอนจากกรมประชาสงเคราะห์ (เดิ ม) ไปให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน (กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิน กระทรวงมหาดไทย, 2548)
ด้วยภารกิจดังกล่าวแล้ว กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถินจึงได้กาํ หนดมาตรฐานในการ
สงเคราะห์ ผูส้ ู งอายุ จํานวน 6 มาตรฐานให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถินเพือได้ใช้เป็ นกรอบในการท
างานด้านการจัด สวัส ดิ การทางสั ง คมเกี ยวกับผู ส้ ู งอายุ ซึ งได้แ ก่ 1) มาตรฐานด้านสุ ขภาพและการ
รั กษาพยาบาล 2) มาตรฐานด้านรายได้ 3) มาตรฐานด้านทีพักอาศัย 4) มาตรฐานด้านนันทนาการ 5)
มาตรฐานด้านความมันคงทางสั งคมครอบครั ว ผูด้ ู แล และการคุ ม้ ครอง 6) มาตรฐานด้านการสร้ า ง
บริ การทางสังคมและเครื อข่ายการเกือหนุ น (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ. 2552) ซึ งจากการศึ กษา
งานวิจยั ต่าง ๆ เกียวกับการจัดสวัสดิ การให้กบั ผูส้ ู งอายุในพืนทีพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีการ
จัดสวัสดิ การให้กบั ผูส้ ู งอายุต ามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิน จํานวน 6 ด้าน ดังนี
(1) มาตรฐานด้ านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล หมายถึ ง เกณฑ์การจัดการบริ การและ กา
สงเคราะห์แก่ผสู ้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ในด้านสุ ขภาพ อนามัยและการ รั กษาพยาบาล
ซึ งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จัยต่ าง ๆ พบว่ าองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ นมีการจัด การ
บริ การด้านสุ ขภาพให้กบั ผูส้ ู งอายุในพืนที ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของ มะกรี ยูโซ๊ ะ ศึกษาเรื องการ
จัดสวัสดิ การผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสะเอะ อําเภอกรงปิ นัง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา
พบว่าการจัดสวัสดิ การผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบล สะเอะ อําเภอกรงปิ นัง จังหวัดยะลา เป็ น
การบริ หารจัดการทีตรงกับความต้องการของผูส้ ู งอายุ มีการแยกห้องสําหรั บตรวจผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ
แยกต่างหากจากห้องทัวไป (มะกรี ยูโซ๊ะ, 2553)
(2) มาตรฐานด้ านรายได้ หมายถึง เกณฑ์การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุของ
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ นในด้านรายได้ค่าครองชี พ รวมไปถึ งการส่ งเสริ มด้านอาชี พ ซึ งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จัยต่ าง ๆ พบว่ าองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ นมีการจัดการบริ การด้า น
รายได้ ดังจะเห็ นได้จากงานศึกษาของ พรพรม ไขชัยภูมิ และ ภรณี ศิริโชต ศึ กษาเรื องความต้องการ
สวัสดิการสําหรั บผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา
ผล
การศึ กษาพบว่ าผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลโนนไทย ได้รับสวัส ดิ การการสงเคราะห์ เบี ยยังชี พ อย่าง
ทัวถึง (พรพรม ไขชัยภูมิ และ ภรณี ศิริโชต, 2553)
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(3) มาตรฐานด้ านทีพักอาศั ย หมายถึง เกณฑ์การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุ
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น ในด้า นบริ ก ารที พัก อาศัย และเครื องนุ่ งห่ ม ซึ งจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีการจัดการบริ การด้านทีพักอาศัย ดัง
จะเห็ นได้จากงานศึกษาของ ดุ ษดี ช่ วยเสน ศึ กษาเรื องการดําเนิ นงานสวัส ดิ การผูส้ ู งอายุขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลสุ ไหงปาดี อําเภอสุ ไหงปาดี จังหวัดนราธิ วาส ผลการศึกษาพบว่าตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผูส้ ู งอายุองค์การบริ หารส่ วนตําบลสุ ไหงปาดี มีการดําเนิ นงานตามมาตรฐานด้านทีพักอาศัย
มีการจัดทีพักอาศัยให้กบั ผูส้ ู งอายุทีไร้ทีพึง (ดุษดี ช่วยเสน, 2553)
(4) มาตรฐานด้ านนันทนาการ หมายถึง เกณฑ์การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ในด้านกิจกรรมนันทนาการเพือสร้ างความผ่อนคลายทังร่ างกายและ
จิตใจ ซึ งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีการจัดการ
บริ การด้านนันทนาการ ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของนงนุ ช อินเต๊ะแก้ว ศึกษาเรื องการบริ หารจัดการ
ด้านผูส้ ู งอายุตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ หอพระ อําเภอแม่
แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีความเป็ นไปได้ของการบริ หารจัดการสวัสการด้านผูส้ ู งอายุ
ในด้านที 4 มาตรฐานด้านนันทนาการ เพราะมีการจัดตังชมรมระดับหมู่บา้ นและระดับตําบล ตังแต่เมือ
ปี พ.ศ.2540 โดยมีประธานชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลเป็ นผูร้ ิ เริ ม และมีการดําเนิ นกิจการทีเกียวข้องเชือมโยง
กันได้ดีทีสุ ด (นงนุช อินเต๊ะแก้ว, 2554)
(5) มาตรฐานด้ านความมันคงทางสั งคม ครอบครั ว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง หมายถึง เกณฑ์
การจัดบริ การและการสงเคราะห์แก่ผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ด้านบริ การทางสังคมที
เกียวกับศูนย์บริ การสังคม การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ตลอดจนการคุม้ ครองผูส้ ู งอายุ
ด้านกฎหมาย สิ ทธิ และสวัสดิ การเพือให้ผูส้ ู งอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมี ศกั ดิ ศรี และคุ ณค่า ซึ งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีการจัดการบริ การด้านด้าน
ความมันคงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ู แล และการคุ ม้ ครอง ดังจะเห็ นได้จากงานศึกษาของ ณัฏฐ์ชยธร
เดชสิ ทธิ บุลพร ศึกษาเรื องคุณภาพชีวิตและความต้องการสนับสนุ นสวัสดิการด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
ในชุ มชนสามตําบล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า มี หน่ วยบริ การ สาธารณสุ ขเคลื อนทีในการ
ตรวจเยียมผูส้ ู งอายุตามบ้าน และมี การประชาสัมพันธ์สิทธิ ต่าง ๆ ทางเสี ยงตามสาย (ณัฏฐ์ชยธร เดช
สิทธิบุลพร, 2557)
(6) มาตรฐานด้ านการสร้ างบริ การและเครื อข่ ายการเกือหนุน หมายถึง เกณฑ์การ จัดบริ การ
และการสงเคราะห์ แก่ผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการสร้างอาสาสมัคร ดู แลผูส้ ู งอายุ
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การสร้ างเครื อข่ ายระหว่างกลุ่มผูส้ ู งอายุและการจัด ให้มีศูนย์บริ การชุ มชนอเนกประสงค์แก่ ผูส้ ู งอายุ
จัด ตังและพัฒ นาบริ ก ารทางด้า นสั ง คมในชุ ม ชนที สามารถเข้า ถึ ง ผู ้สู ง อายุม ากที สุ ด โดยเน้ น การ
ให้บริ การถึงบ้านและมีการสอดประสานกันระหว่างบริ การทางสุ ขภาพและทางสังคม โดยครอบคลุม
บริ การ ซึ งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่ าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ นมี การ
จัดการบริ การด้านการสร้ างบริ การและเครื อข่ายการเกื อหนุ น ดังจะเห็ นได้จากงานศึ กษาของ จารุ ชา
พานนนท์ ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาการจัดสวัส ดิ การผูส้ ู งอายุในเขต เทศบาลตําบลสตึ ก อําเภอสตึ ก
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า มีการประสานกับหน่ วยงานภาคีเครื อข่ายการพัฒนาทีเกียวข้อง กลุ่ม
อาชี พ กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ กลุ่ มประชาสั ง คมในชุ มชนให้ มีส่ ว นร่ ว มในความต้อ งการและจัด
สวัสดิการผูส้ ู งอายุ นอกจากนัน การจัดตังชมรมเครื อข่ายผูส้ ู งอายุเป็ นแนวทางหนึ งทีจะก่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกันได้ (จารุ ชา พานนนท์, 2554)
บทสรุ ป
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นของไทยมีบทบาทในการจัดสวัสดิ การผูส้ ู งอายุในพืนทีทัง 6
ด้าน ได้แ ก่ 1.มาตรฐานด้านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะเอะ อําเภอ
กรงปิ นัง จังหวัดยะลามีการแยกห้อ งสําหรั บตรวจผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากห้องทัวไป 2.
มาตรฐานด้านรายได้ ผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลโนนไทย ได้รับสวัสดิ การการสงเคราะห์ เบี ยยังชี พ
ให้ กับ ผู ส้ ู งอายุอ ย่างทัวถึ ง 3.มาตรฐานด้า นที พัก อาศัย องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลสุ ไหงปาดี มี การ
ดําเนิ นงานตามมาตรฐานด้านที พักอาศัย มีการจัดที พักอาศัยให้กับผูส้ ู งอายุทีไร้ทีพึง 4.มาตรฐานด้าน
นันทนาการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ หอพระ อําเภอแม่ แ ตง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ก ารจัดตังชมรม
ระดับหมู่บา้ นและระดับตําบล ตังแต่เมือปี พ.ศ.2540 โดยมีประธานชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลเป็ นผูร้ ิ เริ ม และ
มีการดําเนิ นกิจการทีเกียวข้องเชือมโยงกันได้ดีทีสุ ด 5.มาตรฐานด้านความมันคงทางสังคม ครอบครัว
ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง ในชุ มชนสามตําบล จังหวัดนครปฐม มีหน่ วยบริ การ สาธารณสุ ขเคลือนทีใน
การตรวจเยียมผูส้ ู งอายุตามบ้าน 6. มาตรฐานด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกือหนุ น เทศบาล
ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุ รีรัมย์ มีการประสานกับหน่ วยงานภาคีเครื อข่ายการพัฒนาทีเกียวข้อง
กลุ่มอาชี พ กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนหรื อกลุ่มประชาสังคมในชุ มชนให้มีส่วนร่ วมในความต้องการและจัด
สวัสดิการผูส้ ู งอายุ นอกจากนัน การจัดตังชมรมเครื อข่ายผูส้ ู งอายุเป็ นแนวทางหนึ งทีจะก่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกันได้
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จะเห็นได้ว่า หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น มีการนํามาตรฐานการสงเคราะห์ ผูส้ ู งอายุมา
ปรั บ ใช้ให้ ป ระสบผลสํา เร็ จ นัน สิ งสําคัญ ที สุ ด คื อ นโยบายของผู บ้ ริ ห ารที ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การ
ดําเนินงานด้านผูส้ ู งอายุมากน้อยเพียงใด อีกประการหนึงคือ การประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทีมี
หน้ าที เกี ยวข้อ ง การสนับ สนุ น เครื อ ข่า ยการดู แ ลผู ส้ ู ง อายุในชุ มชน ทังนี เพราะการดํา เนิ น งานด้า น
ผูส้ ู งอายุให้ประสบผลสําเร็ จนัน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินคงไม่สามารถดําเนิ นการแต่โดยลําพังได้
และประการสุ ดท้ายทีมี ความสําคัญเป็ นอย่างยิงคือ ศักยภาพและความเข้มแข็งของ้ผูส้ ู งอายุเอง เพราะ
หากขาดสิ งนี แล้ว ก็คงเป็ นการยากทีการดําเนิ นงานด้านผูส้ ู งอายุจะประสบผลสําเร็ จ
ข้ อเสนอแนะ
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นควรส่ งเสริ มนโยบาย สร้ างงาน สร้ างอาชี พให้กบั ผูส้ ู งอายุ
เพื อเพิ มทัก ษะการประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ ผูส้ ู ง อายุ โดยแลกเปลี ยนความรู ้ ที มี อ ยู่แ ละถ่ า ยทอดให้ แ ก่
ผูส้ ู งอายุหรื อประชาชนทัวไปที สนใจ นอกจากจะเป็ นการสร้ างรายได้ให้แก่ผูส้ ู งอายุแล้ว ยังจะทําให้
ผูส้ ู งอายุเกิดความภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเองมากขึน
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นควรมีนโยบาย สนับสนุ นการจัดตังโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ เพือ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
เสริ มสร้ างศัก ยภาพ คุ ณ ค่ าภู มิปัญญาผูส้ ู งอายุให้เป็ นที ประจักษ์แ ละยอมรั บ ส่ งเสริ มภู มิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถินให้ดาํ รงสื บต่อไป
3. องค์กรปกครองส่ วนท้องถินควรมีนโยบายสนับสนุ นผลักดันให้มีการพัฒนาโครงสร้ าง
พืนฐานทีเป็ นมิตรแก่ผูส้ ู งอายุ เช่ น การจัดทําห้องนําสาธารณะสําหรั บผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ ตามบริ เวณ
สถานทีราชการและสวนสาธารณะต่างๆ เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ ู งอายุทีมีปัญหาด้านสุ ขภาพ
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี เป็ นการนําเสนอแนวทางการดู แลพนักงานภาครั ฐ ในการพัฒนาที ส่ งเสริ ม
คุ ณ ภาพชี วิต ของบุ คลากรในด้านการทํา งานและด้านอื น ๆ ขององค์กร เพื อให้ พ นักงานภาครั ฐนัน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยนําแนวคิด ทฤษฎี/งานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นแนวทาง
ในการอธิ บาย ผลกระทบภาระทางการเงินของพนักงานภาครั ฐนัน ประกอบด้วย ผลกระทบภาระทาง
การเงิน แนวคิดและความสําคัญภาระทางการเงิน และพฤติกรรมการบริ โภค ส่ วนพฤติกรรมการบริ โภค
นัน ประกอบไปด้วยกระบวนการของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค
ซึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่าวเป็ นการบ่งบอกถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อพนักงานภาครัฐที
มีในอยูส่ ังคม
คําสําคัญ: พนักงานภาครัฐ, ภาระทางการเงิน, พฤติกรรม
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Abstract
This paper presents guidelines for taking care of government employees. In the development
that promotes the quality of life of personnel in work and other areas of the organization so that
government employees can work effectively by applying the concepts, theories, and related research.
as well as the opinions of the author accompanying as a guide to explain .The impact on the financial
burden of government employees consists of the impact on the financial burden. Concept and
importance of financial burden and consumption behavior As for the consumption behavior it consists
of consumer processes and factors that influence consumers' purchasing behavior. The behavior of
such consumers indicates the needs of consumers or government employees in society.
Keywords: government employees, financial burden, behavior
บทนํา
ความปรารถนาสู งสุ ดของมนุ ษย์ ก็คือการแสวงหาความสุ ข มนุ ษย์ทงโลกล้
ั
วนอยากมีความสุ ข
ด้วยการแสวงหาสิ งทีตนเองต้องการเงินเป็ นตัวแทนแห่ งความสุ ข นําความสุ ขมาให้มนุ ษย์ทีคล้าย ๆ กัน
เช่ น การมี ส ถานะทางสั ง คมหรื อ อํา นาจ เสพติ ด กับ วัตถุ นิ ยมแบบไม่ มี มี ที สิ นสุ ด สิ งอํา นวยความ
สะดวกสบายแก่ ชี วิต มนุ ษ ย์ เกิ ด ความโลภจากการเห็ น บุ ค คลอื นที มี ม ากกว่ า อยากที จะได้มี ฐ านะ
เทียบเท่า ซึ งเงินเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีนําความสุ ขมาให้มนุ ษย์ อย่างน้อยความสุ ข ทําให้จิตใจมนุษย์รู้สึกดี
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุ ข มีคุณภาพชีวิตทีดี ส่ งผลดีในด้านการทํางาน ทํางานได้อย่างเต็มทีและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน มนุ ษย์ลว้ นมีอาชี พการทํางานทีแตกต่างกันออกไป แต่สิงทีมนุ ษย์อยากได้
คือการได้รับความมันคงจากการทํางานและความมันคงของชี วิต อยู่ในองค์กรอย่างยาวนาน ได้รับ
ความก้า วหน้าในตําแหน่ งหน้าที การงาน ซึ งชี วิตในอนาคตไม่ มีใครสามารถรู ้ ล่ วงหน้าได้ จึ ง ทําให้
บุคคลส่ วนใหญ่อยากเข้ามาทํางานในองค์กรภาครัฐ มากกว่าภาคเอกชน ซึ งภาคเอกชนมีสวัสดิการและ
ได้รับค่าตอบแทนทีสู งกว่าภาครัฐ แต่บุคลากรในองค์กรไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ว่าต่อไปใน
อนาคตองค์กรจะสามารถดําเนิ นธุ รกิจไปในทิศทางใดบุคลากรทีทํางานในองค์กรภาครัฐ หมายรวมถึง
ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้า ราชการลู ก จ้า งประจํา ลู ก จ้า งชัวคราวเจ้า หน้า ที และพนั ก งานในระดับ อื น ๆ ของ
กระทรวงต่าง ๆ กลุ่มบุคลากรส่ วนใหญ่ช่วงอายุมกั จะอยูใ่ นช่วงวัยกลางคน มีครอบครัวแล้ว มีหน้าทีที
ต้องรั บผิดชอบในครอบครัวฐานเงินเดื อนทีมันคง แต่ค่าใช้จ่ายไม่ คงทน มี การปรับเปลียนไปเรื อย ๆ
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ตามกาลเวลาที เวียนหมุ นไป ภาระทางการเงิ นก็เพิ มมากขึน ส่ งผลต่ อการทํางาน มี ความเครี ยดสะสม
ความสัมพันธ์ทางสังคมลดน้อยลง ซึ งพนักงานภาครัฐก็เช่นเดี ยวกัน ถึงแม้ว่าบุคลากรทีทํางานในส่ วน
ถินจะลดค่าเดินทาง เพราะส่ วนใหญ่จะเลือกลงทีทํางานใกล้บา้ น ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวมากขึน
แต่การทีค่าตอบแทนของแต่ละเดือนก็มีน้อย ค่าใช้จ่ายก็มีเช่ นกัน ซึ งมนุ ษย์ลว้ นมีความโลภ เข้ามาเป็ น
ส่ ว นหนึ งในชี วิ ต เพื อให้ ได้ความเจริ ญ ก้าวหน้า ในหน้า ที การงาน ความมันคง และความปลอดภัย
ความสุ ขสบายในชีวติ
องค์ก รภาครั ฐ ในประเทศไทยมี จ ํานวนทังสิ น , องค์ก ร(สํานัก งานคณะกรรมการข้อมู ล
ข่าวสารของราชการหรื อ สขร.) แยกออกเป็ นกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ จากทีกล่าว
มาถื อ ว่ า เป็ นองค์ก รที มี ความสํ าคัญ ต่ อ การพัฒ นาประเทศ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารประเทศและมี
แผนปฏิ บตั ิ อย่างชัดเจน ทังนี ข้าราชการดําเนิ นงานภายใต้องค์กรของรั ฐ มี หน้าที บริ การอํานวยความ
สะดวกให้แก่ ประชาชนและรั กษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ดําเนิ นงานอย่างซื อสัต ย์ส มกับ
เป็ นข้าของแผ่นดิน ซึ งในการทํางานขององค์กรภาครัฐบุคลากร มักจะทํางานผูกผันกับองค์กรเดิมเป็ น
เวลายาวนานในขณะที องค์ก รต้อ งนําบุ คคลรุ่ นใหม่ จากภายนอกเข้ามาเสริ มเป็ นระยะ เพื อทดแทน
บุคลากรเดิมทีเกษียณหรื อให้องค์ได้มีการผสมของ บุคคลรุ่ นใหม่บุคลากรเดิม ดังนันเมือบุคลากรุ่ นใหม่
ได้เข้ามาทํางานระยะแรก ก็จะพบกับปั ญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอประกอบกับปั จจุบนั ค่าครองชีพ สู งขึน
สภาพเศรษฐกิจถดถอย ส่ งผลกระทบทังด้านคุณภาพชีวติ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านการทํางานและการให้บริ การประชาชน
ดังนัน การดูแลพนักงานภาครั ฐ จึ งมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพือให้มีคุณภาพชี วิตทีดีสามารถ
ทํางานได้อย่างมี ความสุ ขอีกทัง สามารถใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต ของพนักงานภาครั ฐให้มี ความเหมาะสม สามารถปฏิ บัติ ง านในตําแหน่ งและหน้า ที ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ เป้ า หมายขององค์ก รที กํา หนดไวต่ อ ไป โดยผูเ้ ขียนจํา นํา เสนอแนวคิ ด ทฤษฎี
งานวิจยั ทีเกียวข้อง รวมถึงคิดเห็นของผูเ้ ขียนมาโดยนําเสนอผ่านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ดังนี
1. ด้ านผลกระทบภาระทางการเงิน
สั งคมไทยเป็ นสั ง คมที มี ค่ า นิ ยมในการประกอบอาชี พ รั บ ราชการ ทังนี เนื องมาจากอาชี พ รั บ
ราชการเป็ นอาชีพทีได้รับการยอมรับว่ามีเกียรติ เป็ นอาชี พทีมันคง มีหลักประกันและสวัสดิ การตลอด
ชีวิตการทํางาน ได้รับผลประโยชน์จากบําเหน็จบํานาญจนเมือครบอายุราชการหรื อเกษียณอายุราชการ
ทําให้คนจํานวนมากพยายามทีจะเข้ามาทํางานในระบบข้าราชการ ทังนี เมือมีการวิเคราะห์ประเด็นด้าน
ด้านผลกระทบภาระทางการเงินสามารถอธิบายได้ดงั นี
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. ประเด็นรายได้ และสวัสดิการภาครัฐ
พนั ก งานภาครั ฐ มี ร ายได้ห รื อเงิ น เดื อ นตามประเภทตํา แหน่ ง และระดั บ ตํา แหน่ ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรื อน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แบ่งออกเป็ น บัญชีตามประเภท
ตําแหน่ ง ได้แก่ ประเภทบริ หาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิ ชาการ และประเภททัวไป ซึ งแต่ ละ
ประเภทได้มีการกําหนดเงิ นเดื อนขันตําขันสู งของแต่ละระดับไว้ ประเภทบริ หาร มีเงิ นเดื อนระหว่าง
, - , บาท ประเภทอํานวยการ มีเงิ นเดื อนระหว่า ง , - , บาท ประเภทวิชาการ มี
เงิ น เดื อ นระหว่ า ง , - , บาท และประเภททัวไป มี เงิ น เดื อ นระหว่ า ง , - , บาท
ครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งทัวประเทศ มีรายได้เฉลียเดือนละ , บาท ส่ วน
ใหญ่ เป็ นค่าตอบแทนที ได้รับเป็ นประจําจากการทํางาน เช่ น เงิ นเดื อ น/เงิ นประจําตําแหน่ ง และเงิ น
เพิมเติมพิเศษ (ร้ อยละ . ) รองลงมาคือรายได้จากการประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว (ร้อยละ . ) รายได้ที
ได้รับเป็ นครังคราว เช่ น ค่าเบียประชุม/ค่าล่วงเวลา/โบนัส (ร้ อยละ . ) รายได้จากการให้เช่ าทรั พย์สิน
(ร้ อยละ . ) และรายได้อืน ๆ เช่น ดอกเบียเงินปั นผล และเงินช่วยเหลือจากบุคคลอืน/รั ฐ เป็ นต้น (ร้อย
ละ . ) (สํานักงาน ก.พ)
สวัสดิการหรื อค่าตอบแทนทีข้าราชการได้รับจากทางราชการ ค่าตอบแทนทีทางราชการจัดให้แก่
ราชการในฐานะทีเป็ นสมาชิกขององค์กร เพือช่วยให้มีความมันคงในชีวิต ตลอดจนเป็ นเครื องมือสําคัญ
ในการเสริ มสร้ างขวัญกําลังใจให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิดประสิ ทธิ ผล
โดยสวัส ดิ ก ารของข้ า ราชการพลเรื อนสามั ญ มี ทั งที กํา หนดให้ เ ป็ นตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ นตั ว เงิ น
นอกเหนื อจากเงิ นเดือนซึ งเป็ นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ ละตําแหน่ งแล้ว ยังมีสวัสดิ การ
และประโยชน์ เกื อกู ลต่ างๆ อี ก ด้ว ย โดยสวัสดิ การเป็ นการให้ค่าตอบแทน เพื อช่ วยให้ข้าราชการมี
ความรู ้ สึ ก สะดวกสบายและมี ค วามมันคงในการดํา รงชี วิ ต ส่ ว นประโยชน์ เกื อกู ลนั น เป็ นการให้
ค่าตอบแทนเพือช่ วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน โดยทังสวัสดิ การและประโยชน์เกือกูลล้วน
เป็ นเครื องมือสําคัญในการเสริ มสร้างขวัญกําลังใจให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
บัง เกิ ดประสิ ท ธิ ผล ตลอดจนจู ง ใจให้ผู ท้ ี มี ค วามรู ้ ความสามารถเข้ามารั บราชการและรั ก ษาบุค คล
เหล่านันให้อยู่ในระบบราชการ เช่น ค่าเล่าเรี ยนบุตร โดยทีบุตรจะได้สิทธิ นี ถึง คน สิ ทธิการลางานค่า
รั กษาพยาบาล ( ครอบคลุ มไปถึ ง พ่ อ แม่ คู่ ส มรส และบุ ต ร ) สิ ทธิ ในการลาเครื องราชอิ ส ริ ย าภรณ์
บําเหน็จบํานาญ สามารถเลือกได้ว่าจะรับบําเหน็จเป็ นเงินก้อน หรื อจะเป็ นบํานาญทีได้รับรายเดือนไป
จนตลอดชีวิต หากเลือกรับเป็ นเงินบํานาญสวัสดิการในการรักษาพยาบาลก็ยงั คงอยูไ่ ปตลอดชีวิต
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. การใช้ จ่ายของพนักงานภาครัฐ
การใช้จ่ายเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันของ บุคคลทุ กคน
การที กิจกรรมนี จะเกิ ดขึนมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กบั ระดับรายได้เป็ นสําคัญพฤติกรรมการบริ โภคจะ
เกิดขึนได้ตอ้ งมีค่าใช้จ่าย ดังที จีรพรรณ ชี รานนท์ (
: - ) ได้อา้ งถึงสํานักงานสถิติแห่ งชาติที
ทําการสํารวจค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนว่า ได้แบ่งประเภทค่าใช้จ่ายเพือการบริ โภค ออกเป็ น หมวดใหญ่
ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพือการอุ ปโภคบริ โภค และค่าใช้จ่ายทีไม่เกี ยวกับ การอุ ปโภคบริ โภคโดยในแต่ ละ
ส่วนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
. . ค่าใช้ จ่ายเพือการอุปโภคบริ โภค
ค่าใช้จ่ายเพือการอุปโภคบริ โภค หมายถึง รายจ่ายของครอบครัวในด้านต่าง ๆ โดยแยกเป็ น
รายการย่อย ดังต่อไปนี
) หมวดอาหารและเครื องดืม ได้แก่ อาหารทีปรุ งทีบ้าน เครื องดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึง
อาหารสําเร็ จรู ป และการรับประทานอาหารนอกบ้าน
) หมวดเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทงที
ั ดืมทีบ้านและนอกบ้าน
) หมวดยาสู บ เป็ นค่าใช้จ่ายในการซื อบุหรี ซิ การ์ ยานัตถุ์
) หมวดค่าใช้จ่ายเกียวกับทีอยูอ่ าศัย เครื องแต่งบ้านและเครื องใช้ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมบ้าน เครื องแต่งบ้านและบริ ภณ
ั ฑ์อืน ๆ สิ งทอสําหรับใช้ในบ้านเครื องใช้เบ็ดเตล็ดในบ้าน
ค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด ตลอดจนค่าเชือเพลิงและแสงสว่าง
) หมวดเครื องนุ่งห่ มและรองเท้า ได้แก่ เสื อผ้าและเครื องแต่งกายรองเท้า
) หมวดค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสําหรับซือของใช้ส่วนบุคคล เช่น แปรงสี ฟัน ยาสี
ฟัน เครื องสําอางฯลฯ บริ การส่ วนบุคคลได้แก่ ค่าตัดผม ฯลฯ
) หมวดเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล ได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล
) หมวดการเดินทางและการสื อสาร ได้แก่ ค่าซื อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับ ยานพาหนะ ค่า
ซ่อมแซมบํารุ งรักษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางตามปกติ ค่าใช้จ่ายการเดินทางในโอกาสพิเศษและท่องเทียว
และค่าใช้จ่ายเกียวกับการติดต่อสื อสารต่าง ๆ
9) หมวดการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ งการศึกษา ค่าหนังสื อและอุปกรณ์ในการเรี ยน และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการศึกษา
10) หมวดการบันเทิงการอ่านและกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ การบันเทิงและกีฬาค่า
เครื องเล่น สัตว์เลียง ไม้ประดับ เพือการบันเทิงค่าใช้จ่ายเกียวกับการอ่านการศาสนาและลัทธิ ความเชือ
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11) หมวดการจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญในวาระต่าง ๆ ฯลฯ
. . ค่าใช้ จ่ายทีไม่ เกียวกับการอุปโภคบริ โภค
ค่าใช้จ่ายทีไม่เกียวกับการอุปโภคบริ โภคเป็ นค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีนอกเหนื อจากการซื อสิ นค้า
และบริ การประเภทอุปโภคบริ โภค ได้แก่ ภาษี ของขวัญและเงินบริ จาค ฯลฯสํานักงานสถิติแห่ งชาติได้
จัดทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อน พ.ศ.
พบว่า ครัวเรื อนทัวประเทศมีรายได้เฉลีย
เดือนละ , บาท ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการทํางานร้อยละ . ซึ งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือนร้อย
ละ . กําไรสุ ทธิ จากการทําธุ รกิจร้อยละ . และกําไรสุ ทธิ จากการทําการเกษตรร้ อยละ . และมี
รายได้ทีไม่ได้เกิดจากการทํางาน เช่น เงินทีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนนอกครัวเรื อน/รัฐร้อยละ
. รายได้จากทรั พ ย์สิ นเชื อชนิ ด ดอกเบี ยร้อ ยละ . นอกจากนันยังมี รายได้ทีไม่ เป็ นตัวเงิ นในรู ป
สวัสดิการ/สิ นค้า และบริ การต่าง ๆ ทีได้รับมาโดยไม่ตอ้ งซื อร้อยละ . ( รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้าน/
บ้านของตนเอง) เมือพิจารณาจําแนกเป็ นรายภาค พบว่ากรุ งเทพฯและเขตปริ มณฑล จังหวัด(นนทบุรี
ปทุ มธานี และสมุ ทรปราการ) มี รายได้ต่ อ เดื อนมากที สุ ด คื อ , . ต่ อครั วเรื อ นรองลงมา คื อ
ภาคใต้ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น , . บาท ภาคกลางมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น , . บาท ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีรายได้ต่อเดือน , . บาท และภาคเหนื อมีรายได้ต่อเดื อนตําทีสุ ด ,
บาท ส่ ว นค่าใช้จ่า ยของครั วเรื อ น พ.ศ.
ทัวประเทศมี ค่ า ใช้จ่ ายเฉลี ยเดื อ นละ , บาท ต่ อ
ครัวเรื อน โดยทีค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ของครั วเรื อนทัวประเทศ ร้ อยละ . เป็ นค่าอาหารเครื องดื มและ
ยาสู บ(ซึ งในจํานวนนี เป็ นค่าเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ร้อยละ . ) รองลงมาเป็ นค่าทีอยูอ่ าศัยเครื องแต่ง
บ้านและเครื องใช้ภายในบ้านร้อยละ . ค่าใช้จ่ายเกียวกับยานพาหนะและการเดิ นทางร้ อยละ .
ของใช้ส่ วนบุ คคลเครื องนุ่ งห่ ม รองเท้าร้ อยละ . ใช้ในการสื อสารร้ อ ยละ . ใช้เพื อการศึ กษา ค่า
เวชภัณ ฑ์ ค่ ารั ก ษาพยาบาล และค่ าใช้จ่ า ยเกี ยวกับ กิ จ กรรมทางศาสนา คือ ร้ อ ยละ . . และ .
ตามลําดับ สําหรับค่าใช้จ่ายเกียวกับการบันเทิง/การจัดงานพิธีมีเพียงร้ อยละ . ในส่ วนของค่าใช้จ่ายที
ไม่เกียวกับการอุ ปโภคบริ โภค เช่ นค่าภาษี เงิ นบริ จาค ของขวัญ เบียประกันภัย ซื อสลากกิ นแบ่ ง/หวย
ดอกเบียสู งถึงร้อยละ .
เมื อจํา แนกเป็ นรายภาค พบว่ า กรุ ง เทพฯ และปริ มณฑล 3 จัง หวัด (นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ) มี ค่าใช้จ่ายเฉลียต่อเดื อนมากทีสุ ด คือ 21,168 บาทต่อครัวเรื อน รองลงมาคือภาคใต้มี
ค่ าใช้จ่ายเฉลี ยต่ อ เดื อน 20,660 บาท ภาคกลางมี ค่า ใช้จ่ า ยเฉลี ยต่ อเดื อ น 20,321 บาท
ภา
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี ค่าใช้จ่ ายเฉลี ยต่ อเดื อ น 16,343 บาท และภาคเหนื อ มี ค่ าใช้จ่า ยเฉลี ยต่ อเดื อ น
15,240 บาท
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ครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่ งทัวประเทศ มีค่าใช้จ่ายเฉลียเดื อนละ 41,081
บาท ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ เป็ นค่าอาหารและเครื องดื ม (ร้ อยละ 20.6) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เดิ นทางการสื อสาร (ร้ อยละ 15.1) ค่ายานพาหนะ , อุปกรณ์ (ร้ อยละ 13.5) ค่าเครื องแต่งบ้าน ,เครื องใช้
เบ็ดเตล็ดฯ(ร้อยละ 9.2) ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล , เครื องนุ่ งห่ มและรองเท้า (ร้อยละ 8.4) การศึกษา (ร้ อยละ
7.0) การบันเทิง , การอ่าน (ร้อยละ 5.4) ยาเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล
(ร้ อยละ 3.5) ค่ าทีอยู่อาศัย (ร้ อยละ 2.6) ค่ าจ้างส่ วนบุ คคลและค่าใช้จ่ายสมทบ (ร้ อยละ 1.3) สําหรั บ
ค่าใช้จ่ายทีไม่เกียวกับการอุปโภคบริ โภค เช่น ค่าภาษี ค่าเบียประกันภัย ค่าซื อสลากกินแบ่ง ฯลฯ มีร้อย
ละ 13.4
ถ้าใช้ชีวิต อยู่ในเมืองต้องมีค่าใช้จ่ ายสู ง สุ ด 33,408 บาท องค์การปกครองส่ ว นท้อ งถิ น ซึ งเป็ น
หน่ วยงานหนึ ง ที มี พนักงานภาครั ฐส่ วนใหญ่ เป็ นคนในพืนที ท้องถิ นนันๆ ซึ งแต่ ละสายเงินมีระดับ
เงิ น เดื อ นที แตกต่ า งกัน เฉลี ยรายรั บ ขันตําคนละ 9,500 บาทต่ อ เดื อ น พบว่ า มี ภาระทางการเงิ น ซึ ง
ข้าราชการ เจ้าหน้าทีค่าใช้จ่ายหลักทีต้องจ่ ายในแต่ละเดือน คือ ค่าผ่อนรถ 7,000 - 12,000 บาท, ค่าผ่อน
บ้าน 10,000 บาทขึนไป ค่ านํา ค่ าไฟ ค่ าเน็ ต 2,500 บาท รวมทังสิ นถ้าใช้ชีวิต อยู่ท้อ งถิ น มี ค่าใช้จ่า ย
27,581.83 บาท (แหล่งทีมา : สํานักงานสถิติแห่ งชาติ)
2. แนวคิดและความสํ าคัญภาระทางการเงิน
จากสภาวะการณ์ ของประเทศในช่ วงหลายปี ที ผ่านมาจนถึ งปั จจุ บนั สภาวะทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยอยู่สภาพฝื ดเคือง อันเป็ นผลมากระทบมาจากสภาพปั จจัยจากต่างประเทศทังความผันผวน
ของระบบเศรษฐกิจความไม่แน่ นอนของราคานํามันในตลาดโลก และปั จจัยภายในประเทศ อันเป็ นผล
สื บเนื องมาจากความมันคงภายใน สถานการณ์ทางการเมือง ซึ งมี ความไม่แน่ นอน ทําให้การลงทุนทัง
ภายในและภายนอกประเทศอยู่ในสภาวะชะงักงัน ตลอดจนรั ฐบาลได้เล็งเห็ นความสําคัญในพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานของประเทศ จึงทําให้รัฐบาลต้องกูย้ มื เงิน เพือนํามาพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
นโยบายการกระตุ ้น เศรษฐกิ จของภาครั ฐและเอกชน ไม่ ว่าจะเป็ นการเปิ ดการค้าเสรี เน้นการ
ลงทุ นทางการค้าในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ภาคธุ รกิ จ บริ การตลอดจนการกระตุ ้นเศรษฐกิ จภาค
ครัวเรื อน โดยกระตุน้ ให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายการปล่อยสิ นเชือให้แก่ครั วเรื อน และการเพิมโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุ นส่ งผลให้ภาคครั วเรื อนประสบกับปั ญหาหนี สิ นทีสู งขึนอย่างต่อเนื อง อีกทัง
จากกระแสพัฒนาด้านเศรษฐกิจดังกล่ าวก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ วเกิดแหล่งการค้าศูนย์การค้า
สถานบริ การสิ งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างหลากหลาย ซึงเป็ นปั ญหาทีสําคัญมากในปัจจุบนั
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จากปั ญ หาหนี สิ นในครั ว เรื อนที เกิ ดขึนรั ฐ บาลทุ กรั ฐบาลทีผ่านมาได้เล็งเห็ นความสําคัญของปั ญหา
หนี สิ นมาโดยตลอด ในแต่ ละรั ฐ บาลจึ งได้ออกนโยบายต่ างๆ เพื อแก้ไขปั ญหาหนี สิ นครั วเรื อ นของ
ประชาชน เช่ น นโยบายแก้ปั ญหาหนี นอกระบบ นโยบายการผ่อ นชําระหนี ตลอดจนนโยบายเพิ ม
ค่าแรงขันตํา นโยบายเพิมอัตราเงินเดือน และค่าครองชีพแก่ขา้ ราชการ
พนักงานภาครัฐหรื อข้าราชการเป็ นกลไกทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างมาก โดย
มีภาระหน้าที ในการขับเคลือนนโยบายของรัฐบาล การทีข้าราชการจะสามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้อย่างมี
ศักยภาพ มีคุณธรรม ข้าราชการก็ตอ้ งมีคุณภาพชี วิตทีดี มีความพร้ อมทังทางด้านร่ างกาย และจิ ตใจแต่
จากการเปลียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุ บนั ข้าราชการก็เป็ นอี กกลุ่มหนึ งทีได้รับ
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวและเกิดภาวะหนี สิ นเป็ นจํานวนมาก ซึ งได้มีแนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนงานวิจ ัยที เกี ยวข้องกับแนวคิ ดและความสําคัญ ภาระทางการเงิ น ที สอดคล้องกับพนักงาน
ภาครัฐ
. หนีสิ นข้ าราชการ
ข้าราชการหรื อพนักงานภาครัฐทุกประเภทและระดับตําแหน่ง มีหนีสิ นร้อยละ . มี
จํานวนหนี เฉลีย , , บาทต่อครอบครัวทีมีหนี และพบว่าข้าราชการประเภททัวไปมีสัดส่ วนของ
ครอบครัวทีเป็ นหนี สู งสุ ด (ร้อยละ . ) รองลงมาคือข้าราชการประเภทวิชาการและ อํานวยการ (ร้อย
ละ . และ . ) ส่ ว นข้าราชการประเภทบริ ห ารมี สั ด ส่ ว นที เป็ นหนี ตําสุ ด (ร้ อ ยละ . ) แต่
จํานวนเงิ นทีเป็ นหนี กลับพบว่ ามี แ นวโน้มเพิมขึ นตามประเภทและระดับตําแหน่ งที สู งขึน กล่ าวคือ
ประเภทบริ หารมีจาํ นวนหนี สิ นเฉลี ยสู งสุ ด ( ,511, บาท) และข้าราชการประเภททัวไปมีจาํ นวน
หนีสิ นเฉลียตําสุ ด ( , บาท)
. ผลกระทบภาระทางการเงินของพนักงานภาครั ฐ
ปั จจุบนั พบว่าพนักงานภาครัฐมีภาวะหนี สิ น หากพิจารณาแล้วจะพบปั ญหาทีสําคัญ คือ
รายได้และรายจ่ายของพนักงานภาครั ฐ ไม่ สมดุ ลกัน โดยจะมี รายจ่ ายสู งกว่ารายได้ มีความเครี ยดจาก
ภาวะหนี สิ น จนตัด สิ น ใจกระทําในสิ งที ผิ ด ทํา ให้เกิ ด ปั ญ หาอื นๆ ตามมาอี ก เป็ นจํา นวนมากอี ก ทัง
หน่ วยงานภาครัฐ กระจายอยูท่ วประเทศและหลายพื
ั
นที ทําให้การติดตามดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ไม่ทวถึ
ั ง พนักงานภาครั ฐบางส่ วนเกิ ดภาวะความเครี ยด ปั ญหาการติดการพนัน ปั ญหายาเสพติ ด การ
หนีราชการ เป็ นต้น
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3. ด้ านพฤติกรรมการบริ โภค
เมื อประเทศไทยพัฒนาไปสู่ ความทันสมัย ภายใต้กรอบของทุ นนิ ยม มี ผลทําให้สังคมไทยเป็ น
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มี การเปิ ดรั บวัฒนธรรมอย่างเสรี และทีสําคัญสังคมได้ให้การยอมรั บวัฒนธรรม
บริ โภคนิ ยม เกิดการบริ โภคทีฟุ้งเฟ้อผลของการทีผูค้ นในสังคมตกอยูภ่ ายใต้ลทั ธิ บริ โภคนิ ยมเช่นนี ทํา
ให้สังคมไทยและคนในสังคมพบกับปั ญหาต่ าง ๆ ตามมาหลายประการ คือ ทําให้ประเทศต้องนําเข้า
สิ นค้าประเภทฟุ่ มเฟื อยมากขึนผูค้ นในสังคมถูกกระแสวัตถุนิยมครอบงํา เมือความต้องการมีมากขึน แต่
ไม่มีเงิ นทองมากพอทีจะหาซื อสิ งที ต้องการได้ ก็จะต้องตกเป็ นหนี โดยการกูย้ มื เงิ นทีตนเองจะต้องใช้
คืนในอนาคตมาใช้ในปั จจุบนั และหากเมือระยะเวลาทีใช้คืนมาถึงแต่ไม่มีเงินมาใช้หนี ก็ตอ้ งเดือดร้อน
ก่ อหนี เพิ มขึ นเพื อใช้หนี ที มี อยู่ก่อนแล้วอันเป็ นการแก้ปัญหาด้ว ยการสร้ างปั ญ หา (สามารถ มังสั ง ,
) และในขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจทีมีความผันผวนอยูต่ ลอดเวลา
ไม่ ว่ าจะเป็ นราคานํามัน ที มีแ นวโน้มปรั บ ตัว สู ง ขึ นเรื อย ๆรวมถึ ง ราคาสิ นค้า อุ ป โภคและบริ โภคที
ปรับตัวตามไปด้วย ส่ งผลให้ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายสู งขึนแต่ในทางกลับกันเงินตอบแทนทีได้รับจาก
การทํางานก็มิได้ปรับตามไปด้วย ทําให้คนจํานวนมากต้องหาทางออกให้กบั ตนเองและครอบครั วโดย
การไปกู้ห นี ยื ม สิ นจะเห็ น ได้ว่ า ปั ญ หาหนี สิ น กํา ลัง เป็ นปั ญ หาใหญ่ ที คนไทยกํา ลัง เผชิ ญ หน้ า อยู่
ข้าราชการในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ งของประเทศและเป็ นทรัพยากรบุคคลผูเ้ ป็ นกลไลการขับเคลือน
ประเทศไปสู่ การพัฒนา เพือให้เป็ นบุคคลทีต้องการของสังคมก็ประสบกับปั ญหาหนี สิ นอันเนื องมาจาก
สาเหตุใด ๆก็ตามเช่นเดียวกับคนทัวไป เพราะพนักงานภาครัฐหรื อข้าราชการส่ วนใหญ่จะมีรายได้หลัก
คือ เงินเดือน แต่รายจ่ายมีหลายรายการเช่น ค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเลียงดูบุตรค่า
ผ่อนส่ งบ้าน ค่าผ่อนส่ งรถ เครื องแต่งกาย นันทนาการภาษีสังคม และอืน ๆ ประกอบกับราคาสิ นค้าทีมี
ราคาสู งขึนส่ งผลให้รายจ่ ายสู งขึน แต่รายได้คงเดิม (โสภณ นุ่มทอง ,
) ทําให้พนักงานภาครัฐต้อง
เอาชีวติ เข้าไปเกียวพันกับการมีหนีสิ นอย่างหลีกเลียงไม่ได้
3.1 กระบวนการของผู้บริ โภค
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการหรื อกิจกรรมที ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วม เพือการ
แสวงหาการคัดเลื อกการซื อการใช้และการประเมิ นสิ นค้าหรื อ บริ การทังหลาย เพือตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของตน ซึ งจะต้องมีการตัดสิ นใจและกระทําทีเกียวกับการซื อและใช้สินค้า
ด้ว ยผู ้บ ริ โภค (Consumer) ว่ า เป็ นผู ้ที มี ค วามต้อ งการซื อ (Need) อํา นาจซื อ (Purchasing Power) ซึ ง
พนัก งานภาครั ฐ ก็ ถื อว่ า เป็ นคนในสั ง คม มี ค วามต้อ งการใช้จ่ าย ความต้อ งการมี ห น้ า ตาทางสั ง คม
ความชอบส่ วนตัว รสนิ ยมส่ ว นบุคคล สิ งต่ างๆ เหล่ านี ล้วนทําให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื อ (Purchasing
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Behavior) และพฤติ กรรมการใช้ (Using Behavior) เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 30-32) ดังนี ประการแรก
ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุ คคลที มี ความต้องการ(Needs) การที จะถื อ ว่าใครเป็ นผู บ้ ริ โภคนันบุ คคลนันจะต้อ งมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์แต่ถา้ บุคคลนันไม่มีความต้องการก็จะไม่ ใช้ผูบ้ ริ โภค ประการที สองผูบ้ ริ โภค
เป็ นผูท้ ี มี อ าํ นาจซื อ (Purchasing Power) ผูบ้ ริ โภคจะมี แ ค่ เพี ย งความต้อ งการอย่างเดี ยวไม่ ได้แ ต่ เขา
จะต้อ งมีอ าํ นาจซื อด้ว ย ถ้ามีเพี ยงแต่ ความต้อ งการแล้ว ไม่ มีอ าํ นาจซื อก็ ยงั ไม่ ใช้ผู บ้ ริ โภคสิ นค้านั น
เพราะฉะนันการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึงต้องวิเคราะห์ไปทีตัวเงินของผูบ้ ริ โภคแต่ละรายนัน
ด้วย ประการที สามการเกิดพฤติ กรรมในการซื อ (Purchasing Behavior) เมื อผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการ
และมีอาํ นาจซื อแล้วก็จะมีพฤติกรรมการซื อ เป็ นต้น ว่า ผูบ้ ริ โภคจะซื อของอะไร ซื อทีไหน ซื อเมือใด
และใช้หลักการอะไรในการตัดสิ นใจซือ ซื อมากน้อยแค่ไหน เช่ น ครอบครัวส่ วนใหญ่แม่บา้ นจะเป็ นผู ้
ซือของใช้ภายในบ้าน หรื อบางครอบครัวแม่บา้ นอาจจะแยกซื อสิ นค้าเป็ นของส่ วนตัวบางคนซื อสิ นค้า
เอง บางคนพ่ อ แม่ ซื อให้ท ังนี ปริ มาณและระยะเวลาการซื ออาจจะต่ างกันในแต่ ล ะคน และประการ
สุ ดท้ายพฤติกรรมการใช้(UsingBehavior) ผูบ้ ริ โภคมีพฤติ กรรมใช้สินค้าอย่างไร เช่ น ใช้สินค้าทีไหน
กับ ใครเมือใด มากน้อยแค่ไหน และอย่างไร เป็ นต้น
3.2 ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการซื อของผู้บริ โภค
การศึ ก ษารู ป แบบพฤติ ก รรมผู ้ซื อหรื อ ผูบ้ ริ โ ภคทํา ให้ ท ราบว่ า นอกจากสิ งกระตุ ้น จาก
ภายนอกแล้วความรู ้ สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคยังเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้วย
โดยลักษณะของผูซ้ ื อมักจะขึนอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ดังนี คือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม(Cultural Factor) จํากัด
ความโดยทัว ไปแล้วจัด ว่ า เป็ นส่ ว นที เกิ ด จากการเรี ยนรู ้ ค่า นิ ยม ธรรมเนี ยมปฏิ บ ัติ ศิ ลปะ กฎหมาย
อุปนิ สัยความเชื อค่านิ ยม ซึ งกําหนดพฤติ กรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ ง ทังนี พฤติกรรมทีมาจาก
การเรี ยนรู ้ และผลลัพธ์ของพฤติกรรมมี ทีมาจากส่ วนประกอบย่อย ซึ งคนในสังคมแต่ละสั งคมมักจะ
ยอมรั บและเผยแพร่ ต่อกันไป หรื อเป็ นผลรวมของการเรี ยนรู ้ความเชือค่านิ ยม และธรรมเนี ยมปฏิบตั ิซึง
กําหนดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในสังคมหนึ ง(สุ ภาภรณ์ พลนิกร, 2548 : 2) หรื อเป็ นสัญลักษณ์และสิ งที
มนุ ษย์สร้างขึน ซึ งเป็ นที ยอมรั บจากรุ่ นหนึ งไปยังอี กถึงรุ่ นหนึ งอย่างต่อเนื อง โดยเป็ นตัวกําหนดและ
ควบคุ มพฤติ กรรมของคนในสัง คมหนึ ง โดยประกอบด้วยค่ านิ ยมที กําหนดลักษณะของสั งคมและ
กํา หนดความแตกต่ า งของสั ง คมหนึ งจากสั ง คมอื น วัฒ นธรรมเป็ นสิ งกํา หนดความต้อ งการและ
พฤติกรรมของ บุคคล ซึงอาจจะแบ่งออกเป็ นวัฒนธรรมพืนฐาน
ปั จ จัย ต่ อ ไป คื อ ปั จ จัยทางสั ง คม(Social Factor) เป็ นปั จ จัยที เกี ยวข้อ งในชี วิ ต ประจํา วัน และมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อการใช้จ่าย โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิ พลตอบุคคลในกลุ่มเดียวกัน และกลุ่ม
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อื น ๆ เกี ยวกับค่านิ ยมในการเลือกซื อสิ นค้า พฤติกรรมการบริ โภคและการดํารงชี วิต รวมทังทัศนคติ
และแนวความคิดของบุคคล เนืองจากบุคคลมักจะต้องการให้เป็ นทียอมรับของกลุ่ม
ปั จ จัย ต่ อ มา คื อ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล(Personal factor) การตัด สิ น ใจของผู ้ซื อได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ลักษณะส่ วนบุ คคลของแต่ละคนด้านต่ าง ๆ เช่ น คนทีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการผลิ ตภัณฑ์ที
ต่างกันการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคมักจะแบ่งตามช่ วงอายุ ซึ งบ่งบอกถึงความแตกต่างในทัศนคติและค่านิยม
ระหว่างช่ วงอายุเหล่านี ทีมี พฒั นาการในทางจิ ตวิทยา คือ ตํากว่า 6 ปี 6-11 ปี , 12-19 ปี , 20-34 ปี , 35-49
ปี , 50-64 ปี และ 65 ปี ขึนไป เช่น กลุ่มวัยรุ่ นชอบทดลองสิ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าแฟชัน
ปั จ จัยสุ ด ท้า ย ปั จ จัยด้า นจิ ต วิ ท ยา (Psychological Factors) ถื อ เป็ นปั จ จัย ภายในตัวผู บ้ ริ โภคที มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อและการใช้สินค้า เช่น ด้านการจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ งกระตุน้
ที อยู่ภายในตัว บุ คคล ซึ งกระตุ ้นให้บุคคลปฏิ บตั ิ ไปในทางใดทางหนึ ง โดยการจู งใจนี มักจะเกิ ด เกิ ด
ภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูกกระทบหรื อควบคุมจากปั จจัยภายนอกเช่น วัฒนธรรม ชันทางสังคมหรื อ
สิ งกระตุน้ อืน ๆเพือให้เกิดความต้องการตามแนวคิดการจูงใจเชือว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์จะเกิดขึนได้
ต้องมี แรงจู งใจ ซึ งหมายถึง ความต้องการทีได้รับการกระตุน้ จากภายในตัวบุคคล ทีต้องการแสวงหา
ความพอใจด้วยพฤติกรรมทีมีเป้าหมาย ซึ งประกอบด้วยความต้องการทางร่ างกายและความต้องการด้าน
จิตใจต่าง ๆ ความต้องการเหล่านีทําให้เกิดแรงจูงใจทีจะหาสิ นค้ามาบําบัดความต้องการของตนหรื ออีก
นัยหนึ ง แรงจู ง ใจ คื อ การรวมพลัง ของความต้อ งการความเครี ย ด และผลประโยชน์ ทีคาดหวัง ซึ ง
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม
ด้วยเหตุผลเช่นนี นักการตลาด จึงสามารถใช้การจูงใจด้านบวกทีก่อให้เกิดความปรารถนา และการ
จูงใจด้านลบทีก่อให้เกิดความกลัวหรื อการจูงใจด้านเหตุผลทีใช้เหตุผลรวมตามทฤษฎีทางเศรษฐกิจและ
การจู งใจด้านอารมณ์ ที ใช้ความรู ้ สึกและความพึ งพอใจ เพือสร้ างให้ เกิ ด การซื อและการใช้ สิ นค้าที
ตนเองเสนอขาย สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารจู ง ใจของมาสโลว์(Maslow’ s Theory of Motivation) ซึ ง
อธิบายถึงการตอบสนองความต้องการ ให้เกิดความพึงพอใจนี ตามประเภทความต้องการต่าง ๆ ของบุ
คลที เป็ นแรงจู งใจให้เกิ ด พฤติ กรรมต่ างๆ ดังแสดงในภาพที 1 (ฉัต ยาพร เสมอใจ และมัทนี ยา สมมิ,
2546: 98-101)
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ลําดับขันความต้ องการทฤษฎีของมาสโลว์

ภาพที 1 ลําดับขันของความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์(Moslow’ s Hierarchy of Human Needs)
ทีมา : ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2546: 98-101
ขันแรกความต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นระดับของความต้องการขันแรก ซึ ง
เป็ นความต้องการพืนฐานทีจําเป็ นต่อการดําเนิ นชีวิต ทีมนุษย์ทุกคนจําเป็ นต้องได้มาเพือความ
อยูร่ อด เช่น ความต้องการทางเพศ ความต้องการทีเป็ นปั จจัยทีใช้ในการดํารงชีพ เป็ นต้น
ขันที สองความต้อ งการความปลอดภัยและความมันคง (Safety and Security Needs) เป็ นความ
ต้องการที เหนื อ กว่า ความต้องการเพื อความอยู่รอด เช่ น ต้อ งการความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
ต้องการได้รับการปกป้ องคุ ม้ ครอง ต้องการความมันคงของชี วตั ต้องการสุ ขภาพที แข็งแรง ต้องการ
อนามัยทีดีความต้องการความมันคงในการทํางาน เป็ นต้น
ขันที สามความต้อ งการทางสั งคม (Social Needs) หรื อ ความต้องการความรั กและการยอมรั บ
(Sense of Belonging and Love Needs) เป็ นความต้อ งการทังในแง่ ของการให้แ ละการได้รับความรั ก
ความต้องการประเภทนีเกียวข้องกับการเป็ นส่ วนหนึ งของหมู่คณะ ซึ งบุคคลต้องการได้รับการยอมรั บ
จากคนอืน ๆ ในกลุ่มทีตนไปสังกัดหรื อเกียวข้อง
ขันที สี ความต้อ งการการยกย่อ ง (Esteem Needs) เป็ นความต้อ งการได้รับ การยกย่อ งในเรื อง
คุ ณลักษณะส่ ว นตัว ร่ วมถึ งการได้ความนับถื อ ในความสามารถ และสถานะจากสั งคม เช่ น ต้องการ
ได้รับการเคารพนับถือ ต้องการมีชือเสี ยง ต้องการมีศกั ดิศรี มีฐานะดีในสังคม เป็ นต้น
และขันสุ ด ท้ายความต้องการประสบความสําเร็ จสู งสุ ดในชี วิต (Self-actualization Needs) เป็ น
ความต้องการสู งสุ ดของแต่ละบุคคล ซึ งถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความต้องการในขันนี จะได้รับการยก
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ย่องเป็ นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการทีเกิดจากความสามารถทา ทุกสิ งทุกอย่างได้สาํ เร็ จ นักร้องหรื อ
นักแสดงทีมีชือเสี ยง เป็ นต้น
บทสรุ ป
จากทีกล่าวมาข้างนันเป็ นการอธิ บายถึง พฤติกกรมของพนักงานภาครัฐ พฤติกรรมการใช้จ่ายทีไม่
จําเป็ น จากปั จจัยดึ งดู ดจากสังคม โดยเฉพาะการบริ โภคนิ ยม ที ประชาชนส่ วนใหญ่นิยม ชืนชอบและ
หลงใหลกับการจับจ่ายชื อของ สิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถยนต์ บ้าน เครื องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
ให้แก่ตนเอง โดยมิ ได้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์หรื อผกระทบทีจะเกิ ดขึนตามมาอีกทังความต้องการส่ วน
บุคคล ทีต้องการทังความสุ ขความสบายความอยากได้อยากมีเหมือนบุคคลอืนเป็ นตัวบีบบังคับ ให้ตอ้ ง
แสวงหาสิ งของ สิ งอํานวยความสะดวกต่ าง ๆ อย่างสมําเสมอและไม่ หยุด นิ ง นอกจากนี ปั ญหาเรื อง
หนี สิ นยังส่ งผลให้พนักงานภาครั ฐเกิดสภาพปั ญหาทางด้านจิตใจทีต้องมากังวลกับหนี สิ นที ก่อขึนมา
เกิ ดความทุ กข์ และความเครี ยด ขาดการสร้ างสรรค์ในการปฏิ บัติ งาน ประกอบกับสภาพการณ์ ทาง
เศรษฐกิจปั จจุบนั ของประเทศค่าครองชีพ เพิมสู งขึน สิ นค้าอุปโภคบริ โภคการให้บริ การต่าง ๆ มีราคา
เพิมสู งขึน อี กทังจากการพัฒนาในด้านหน้าที การทํางาน บุ คลากรภาครัฐหรื อข้าราชการจําเป็ นต้องมี
การพัฒนาตนเองโดยวิธีการศึ กษาต่ อการเข้ารั บการฝึ กอบรม การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ ในการ
ทํางานด้านต่าง ๆ ซึ งการพัฒนาตนเอง เพือความก้าวหน้าในอาชีพ หน้าทีตําแหน่งการทํางานนี บุคลากร
ภาครั ฐหรื อข้าราชการบางคน จําเป็ นต้องมีการกูย้ ืมเงิ น เพือนํามาใช้จ่ายในการศึกษาต่อและการพัฒนา
ตนเองประกอบกับ ปั จจัยผลักดันทางสังคม ทําให้พนักงานภาครัฐจะต้องสร้างภาระหนีสิ นให้แก่ตนเอง
เพือความอยูเ่ ป็ นอยูท่ ีดีขึนของตนเองและครอบครัวตลอดจน เพือความก้าวหน้าในหน้าทีตําแหน่ งการ
ทํางานในปัจจุบนั จึงจําเป็ นทีจะต้องมีภาระหนี สิ น
ดังนัน กลุ่มบุคลากรภาครัฐหรื อข้าราชการ เป็ นกลุ่มทีรั ฐบาลควรให้ความสําคัญ เพือให้บุคลากร
ภาครั ฐ หรื อ ข้าราชการมี คุ ณ ภาพชี วิต ที ดี ขึ น ถึ ง แม้จ ะเป็ นบุ ค ลากรกลุ่ ม เล็ก ๆ แต่ ก็เป็ นบุ ค ลากรที มี
บทบาทสําคัญทีทําให้กลไกภาครัฐของประเทศสามารถขับเคลือนไปได้ ฉะนันการดู แลพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของข้าราชการ น่ าจะเป็ นแรงจู งใจทีทําให้ขา้ ราชการทังหลายปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผลมากขึน
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รายได้และสวัสดิการภาครัฐ

ผลกระทบหนีสิ น

การใช้จ่ายของพนักงาน

การบริ หารจัดการหนีสิ น
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
กระบวนการของผูบ้ ริ โภค

ความสําคัญภาระทาง
การเงิน

ก่อให้เกิดหนีสิ นของ
พนักงานภาครัฐ

พฤติกรรมการบริ โภค

ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื อของ
ผูบ้ ริ โภค
ภาพ มโนทัศน์ ปั จจัยทีก่อให้เกิดภาระทางการเงินของพนักงานภาครัฐ
อภิปรายผล
สภาวะหนี สิ นและปั จจัยของการเกิ ดภาระทางการเงิ นของพนักงานภาครั ฐ เริ มต้นตังแต่เข้ามา
บรรจุ ใหม่ ไม่สามารถวางแผนชี วิตของตนเองได้ตังแต่ต ้น การใช้ของฟุ่ มเฟื อย การซื อเครื องอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ค่านิ ยมความเชื อโชคลาง การเข้าสังคม กระแสวัตถุ นิยมทังหลายเหล่ านี ที ได้กล่าว
หากไม่มีการวางแผนตังแต่ตน้ ก็ทาํ ให้เกิดปั ญหา รายจ่ ายมากกว่ารายรั บ เกิ ดปั ญหาหนี สิ นตังแต่ แรก
บรรจุ และจะเป็ นปั ญหาเรื อรังยาวนานไปไม่จบสิ น รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ในด้านเศรษฐกิจทีมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาและปั ญหาทางการเมืองทีมีความวุ่นวาย ส่ งผลทําให้ค่า
ครองชี พ สู งขึ น สิ น ค้ามี ราคาสู ง ทําให้เหลื อ เงิ นลดลงและอาจมี เงิ นที ไม่พ อใช้จ่าย จึ งต้อ งกู้เงิ น เพือ
นํามาใช้จ่ายในการดําเนิ นชี วิต ก่อให้เกิดรายจ่ายทีเพิมมากขึนและภาระทางการเงินตามมา รวมทังการ
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ทํางานทีมันคงมีสวัสดิ การในการกูย้ ืมเงิ น และมีเงิ นเดื อนทีแน่ นอนทําให้ง่ายต่ อการกูย้ ืมเงิ นทังจาก
สวัสดิการของหน่ วยงาน หรื อสถาบันการเงินอืน ๆ ก็ทาํ ได้ง่ายขึน ทําให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ทีล้วนเป็ น
เหตุให้เกิดภาระหนีสิ นได้ทงสิ
ั น สาเหตุของการเกิดหนี คือ มีสิงยัวยวนใจ มี แหล่งการกูท้ ี เอือต่อการกู้
สามารถมี เงิ นจับจ่ ายใช้สอยได้อย่างสะดวก ประกอบกับปั จจุ บนั มี บตั รเครดิตระบบ E-Banking ทีเอือ
ต่อการจับจ่าย การตัดสิ นใจขาดความยังคิด โดยเฉพาะเด็กรุ่ นใหม่ทีมีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี
สมัยก่ อ นการเดิ น ทางไปเพื อซื อของ มี เวลาเลื อ กซื อ ระยะทางมี เวลาให้ ต ัด สิ น ใจไม่ เลื อ กซื อ การ
พิจารณาความคุม้ ค่า การเกิดระบบการค้าขายออนไลน์ มีผลทําให้การพิจารณาไตร่ ตรองได้นอ้ ยลง เมือ
ขาดความยังคิด ผลทีตามมาคือใช้จ่ายไม่จาํ เป็ น ภาระค่าใช้จ่ายสู งเงินขาดสภาพคล่อง จึ งทําให้เกิดทาง
การเงินตามมาในทีสุ ด
ข้ อเสนอแนะ
ผูเ้ ขียนได้จดั ทําข้อเสนอแนะออกเป็ น 2 แนวทาง ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิ
เป็ นข้อเสนอแนะให้กบั พนักงานภาครัฐหน่ วยงานของรัฐทีเป็ นหนีสิ นและ 2) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
เป็ นข้อเสนอแนะให้กบั รัฐบาลหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพือหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหนี สิ นให้กบั
พนักงานภาครัฐต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1.2 ควรจัดทําบัญชีครัวเรื อน ทําให้ทราบรายได้และรายจ่ายในแต่ละเดือน เพือลดรายจ่ ายทีไม่
จําเป็ นลง เพือคุณภาพชีวิตทียังยืนและพึงพาตนเองได้ในทีสุ ด
1.2 ควรปรับทัศนคติและวิถีการใช้จ่าย ตังเป้ าหมายเพิมรายรั บ ลดรายจ่ าย เป็ นการใช้จ่าย เพือ
การลงทุน เพือให้เกิดรายได้เพิมเติม เช่น การซือประกันชีวิต, การซื อสลากออมสิ น,สลากธกส.
2. ข้ อเสนอแนะทางนโยบาย
จากการศึกษาค้นคว้าทําให้รู้ถึงสาเหตุ และปั จจัยที ก่ อให้เกิดหนี ของข้าราชการในหน่ วยงาน
ภาครั ฐ ซึ งหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งสามารถนําไปใช้ป ระโยชน์ ในการหาแนวทางแก้ไขปั ญ หาให้กับ
พนักงานภาครัฐ ดังนี
2.1 ควรจัดให้มีผเู ้ ชียวชาญให้คาํ แนะนํา ชีแนะแนวทางการวางแผนเกียวกับการใช้เงินหรื อการ
บริ ห ารจัด การหนี สิ น ดัง กล่ าว การประยุก ต์ใช้เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การจัด ทําบัญ ชี ค รั ว เรื อ น เพื อให้
สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการบริ หารจัดการหนี สิ นของตนเองได้ เป็ นการลดภาระและควบคุ
ระดับหนีสิ นป้ องกันการเพิมหนี สิ นให้กบั ข้าราชการหรื อพนักงานภาครัฐ
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2.2 ควรกําหนดนโยบายเกียวกับกูเ้ งินสหกรณ์ออมทรั พย์โดยต้องให้มีเงินทีหักแล้ว ข้าราชการ
จะสามารถดํารงชี วิตอยู่ได้โดยไม่ ต ้องกูห้ นี ยืมสิ นรวมทังนโยบายทีจะปลู กฝั งให้กับข้าราชการหรื อ
พนักงานภาครั ฐมีการประหยัดอย่างจริ งจัง ซึ งจะทําให้สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองอย่างไม่เป็ น
หนีสิ น
2.3 ควรจัดตังคณะกรรมการในการตรวจสอบหนีสิ นรวมทังคณะกรรมการ เพือทําการศึกษาถึง
ภาวะหนี สิ นของข้าราชการหรื อพนักงานภาครัฐโดยละเอียด เพือให้ได้แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี สิ น
ของพนักงานภาครัฐ
2.4 ควรจัดตังชมรมส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ข้าราชการเพือนําไปสู่ การสร้างอาชีพหารายได้พเิ ศษ
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บทความวิชาการนี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอเกียวกับหลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่ วน
ท้องถิน เนื องจาก หลักธรรมาภิบาลถือเป็ นกุญแจสําคัญที นํามาใช้ในการบริ หารปกครองท้องถิน และ
เป็ นหลักการที ครอบคลุมกว้างขวาง ทังด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคม ในทัศนะของผูเ้ ขียนคิดว่า
ธรรมาภิบาลนันมีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในเรื องขององค์ประกอบ เป้ าหมาย รวมทังบทบาท
ทีแตกต่างกันและไม่เหมือนกัน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจึงมีความจําเป็ นต้องบริ หารจัดการองค์กร
บนพืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพือให้สามารถพัฒนาไปสู่ ความมันคง อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเน้นไป
ในทางบริ หารจัดการ การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายและรวมถึง ให้การสนับสนุ นปั จจัยทรั พยากรทางการ
บริ หารทีเพียงพอ สร้ างความรู ้ ความเข้าใจแก่ผูท้ ีเกียวข้องทุ กฝ่ าย และมี การติ ดตามประเมินผลในการ
นําไปใช้ ดังนัน หลักธรรมาภิบาลจะเชื อมโยงภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยู่ดว้ ยหลักการ
เดียวกัน ถ้าปราศจากธรรมาภิบาล ก็จะขาดประสิ ทธิภาพ และปราศจากการพัฒนาทียังยืน
คําสําคัญ: หลักธรรมาภิบาล, การปกครองส่ วนท้องถิน
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Abstract
This academic paper aims to present the principles of good governance and local
government as the principle of good governance is a key element in local administration and is a
comprehensive principle in both political , economic and social aspects. The author's view that
Good governance is similar but different in terms of target elements as well as different and dissimilar
roles. Local government organizations are therefore necessary to manage the organization on the
basis of good governance. In order to be able to develop towards stability concrete with emphasis on
management the involvement of all parties and includes providing adequate support for
administrative resources to create knowledge and understanding for all concerned parties and
monitoring and evaluating results for use. Therefore, the principle of good governance links the
public, private and public sectors by the same principles without good governance will be inefficient
and without sustainable development.
Keywords: principles of good governance, local government
บทนํา
ประเทศไทยได้ให้ ความสนใจเรื องหลัก ธรรมาภิบ าลอย่า งมาก ภายหลังประเทศเกิ ด วิก ฤต
เศรษฐกิจ ใน พ.ศ.
เมือมีการบังคับใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ก็ยงั
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ สัมพันธ์กบั หลักธรรมาภิบาล โดยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมื องของภาค
ประชาชน ตลอดถึ ง เรื องการ ตรวจสอบอ้านาจรั ฐโดยภาคประชาชนและองค์กรที เกี ยวข้อง โดยใน
พ.ศ.
คณะรั ฐ มนตรี ได้ออก ระเบี ยบส้านักนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบบริ หารกิ จ การ
บ้านเมืองและสังคมทีดีพ.ศ.
เพือน้า หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
(อริ ยธ์ ัช แก้วเกาะสะบ้า,
) ประเทศไทยมี การบริ หารราชการแผ่นดิ นโดยใช้หลักการรวมอํานาจ
แบ่งอํานาจและกระจายอํานาจ โดยเฉพาะหลักการกระจายอํานาจไปยังท้องถิน ซึ งก็คือการปกครองที
รั ฐ บาลมอบอํานาจหรื อ กระจายอํา นาจให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ นจัด การปกครองและดําเนิ น กิ จ การ
บางอย่างเพือผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของท้องถิน โดยวัตถุประสงค์ในการกระจายอํานาจ
คือ เพือเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้อ งถิ นมี ส่วนร่ วมในการปกครองท้องที และชุ มชนโดยมีองค์กร
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ผูร้ ั บ ผิดชอบ มี อิส ระในการใช้ดุลยพินิจ มี เจ้าหน้าที และงบประมาณในการดําเนิ นงานแยกออกจาก
ราชการส่ วนภูมิภาค แต่ทงนี
ั องค์กรปกครองส่ วนท้องถินก็ยงั ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง
เพือให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน ในปั จ จุบนั สถานการณ์
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริ หารงานของภาครัฐทังภายในและต่างประเทศมีความเปลียนแปลง
ไปมากและเป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว ทังนี เนื องมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อี กทังปั จ จุ บ ัน
สังคมไทยมีความขัดแย้งและมีความแตกแยกจากการมีความเห็นทีแตกต่างกันในเรื องการเมืองและการ
บริ หารประเทศ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชาชนได้ทวีความรุ นแรงขึนและมีการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน
เกิดขึนเป็ นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นการบริ หารระดับท้องถินหรื อระดับประเทศ ปั ญหาดังกล่าวถือได้ว่า
เป็ นจุ ดอ่อนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในช่ วงปั จจุ บนั ทีเศรษฐกิ จโลกจะเข้าสู่ ภาวะวิกฤตและมี
ความรุ น แรงมากขึ น (สวัส ดิ จัน ธิ ม า, 2554) และรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2560 ได้ให้ ค วามสํา คัญ กับการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น โดยวางหลัก การ อย่ า งชั ด เจนไว้ใ นหมวดที 14 ในมาตรา 249 - 254 ของ
รั ฐธรรมนู ญ แสดงเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีอิสระในการบริ หาร การจัดทําบริ การ
สาธารณะ การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง โดยเน้นให้ทอ้ งถินมีสิทธิ
ในการปกครองตนเอง มี อิสระในการกําหนดทิศทางในการบริ หารท้องถิ นของตนเอง แต่ ทงนี
ั เน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิน (บุญร่ วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม, 2560)
หลักธรรมาภิ บาลได้กลายเป็ นแนวคิ ด ที ได้รับ การยอมรั บ ว่าเป็ นหลักการที เกื อหนุ นสั ง คม
ประชาธิปไตยและได้มีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนีอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างทีเห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม
คือ กฎหมายรัฐธรรมนู ญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้บญ
ั ญัติมาตราต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กบั หลักธรรมาภิบาล ถ้า
หากมี การนําแนวคิด ธรรมาภิ บาลไปสู่ การปฏิ บตั ิ อ ย่างจริ งจัง จะทําให้ประชาชนมี ส่ วนร่ ว ม ในการ
ตัดสิ นใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรทีเกียวข้องและระบบบริ หารของ
รั ฐ มี ความยุติ ธรมและเป็ นทีน่ าเชื อถื อทังในและต่ างประเทศ อีกทังนําไปสู่ การลดการทุ จริ ต ซึ งเป็ น
ปัญหาเรื อรังของบ้านเมือง (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี, 2554)
การปกครองท้องถิ นเป็ นการจัดระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นตามหลักการกระจายอํานาจ
ปกครอง ซึ งมีลกั ษณะทีสําคัญคือ มีการจัดตังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เป็ นนิ ติบุคคล แยกอิสระออก
จากการบริ หารราชการส่ วนกลาง ทําให้มีสิทธิ และอํานาจในการทํานิติกรรมและสัญญาต่างๆ ตลอดจน
เป็ นเจ้าของหรื อถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ ในทรั พ ย์สิ นต่ างๆ เพือประโยชน์ ต่อ การดําเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน และประชาชนในท้องถิน โดยมีเจ้าหน้าที ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้เป็ น
ของท้องถินเอง มีการเลือกตังสภาท้องถินทังหมดหรื อบางส่ วน และเป็ นการให้โอกาสแก่ประชาชนได้
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เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของท้อ งถิ นหรื อ ชุ ม ชนที อาศัยอยู่ เนื องจากใกล้ชิ ด กับ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชนในท้องถิน (บูฆอรี ยีหมะ, 2550)
จากที กล่ าวมานันบทความวิ ชาการนี ผูเ้ ขี ยนมี ความเห็ นว่ าหลักธรรมาภิ บาลเป็ นการบริ หาร
กิ จการบ้านเมื องและสัง คมที ดี เป็ นการจัด ระเบี ยบให้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ อ ยู่
ร่ วมกัน อย่างสงบสุ ข หลักธรรมาภิ บาลจึ งมี ความจําเป็ นที จะนํามาใช้ในการบริ หารงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ น เพือให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทําให้เกิดการมี ส่วนร่ วม
โดยมีเนือหาดังนี
หลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิ บ าลได้รั บ ความสนใจและมี ก ารใช้ใ นวงวิ ช าการอย่า งจริ ง จัง เป็ นทางการและมี
นักวิชาการให้ความหมายของธรรมาภิบาลในแง่มุมทีแตกต่างกัน
ความหมายของธรรมาภิบาล
ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี พ.ศ.
2542 ได้ให้ความหมาย ธรรมาภิบาล ไว้ดังนี “การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที ดี เป็ นแนวทาง
สําคัญในการจัดระเบียบสังคมทังภาครั ฐ ภาคธุ รกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ งครอบคลุมฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายราชการและฝ่ ายธุ รกิ จ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข มี ความรู ้ สึกสามัคคีแ ละร่ วมกัน เป็ นพลัง
ก่ อให้เกิ ด การพัฒนาอย่างยังยืน และเป็ นส่ วนเสริ มความเข้มแข็งหรื อสร้ างภูมิคุน้ กันแก่ ประเทศเพือ
บรรเทาป้องกัน หรื อแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภัยอันตรายทีหากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู ้สึกถึง
ความยุติธรรม ความโปร่ งใส และการมีส่วนร่ วมอันเป็ นคุณลักษณะสําคัญของศักดิ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
และการปกครองแบบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สอดคล้องกับความเป็ นไทย
รัฐธรรมนู ญและกระแสโลกยุคปั จจุบนั ” (สํานักนายกรัฐมนตรี , 2542)
ธรรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้
เป็ นธรรม และยัง หมายถึ ง การบริ ห ารจัดการที ดี ที นําไปใช้ในภาครั ฐ และเอกชน ธรรมทีใช้ในการ
บริ หารนี คือ หมายถึงเพี ยงหลักธรรมทางศาสนาเท่ านัน และยังรวมถึง ศีลธรรม คุ ณธรรม จริ ยธรรม
และความถู กต้องชอบธรรมทุกประการ ซึ งประชาชนควรประพฤติ ปฏิ บตั ิตาม ได้แก่ ความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ การไม่แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นต้น ธรรมาภิบาล ได้ถูกนํามาใช้ในปั จจุบนั กัน
อย่างแพร่ หลาย เพราะว่า เป็ นหลักการส่ งเสริ มและสร้างสรรค์องค์การให้มีประสิ ทธิภาพและศักยภาพ
อาทิ เจ้าหน้าทีหรื อพนักงานทีทํางานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตและมีความขยันหมันเพียร ทําให้องค์การ
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ธุรกิจมีการขยายตัวขึน และยังทําให้บุคลากรทีอยูภ่ ายนอกแล้วเกียวข้องด้วยเกิดความศรัทธาและเชือมัน
ในองค์การ จึ งทําให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง ตัวอย่างเช่น องค์การทีมีความโปร่ งใสในการทํางาน จะ
สร้ างความไว้วางใจให้กบั การร่ วมทําธุ รกิจ ส่ วนรั ฐบาลที มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ จะสร้ าง
ความเชื อมันให้กบั นักลงทุนและประชาชนได้ ยังจะช่วยส่ งผลดีในเรื องเสถียรภาพกับรั ฐบาลและความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศได้ (ทวีศกั ดิ ศรี สุธญั ญาวงศ์, 2553)
ธนาคารโลก หรื อ World Bank (1989, อ้างใน สุ รเชษฐ ลิ มเฉลิ ม, 2558) ได้ให้ความหมายว่ า
ธรรมาภิ บ าลเป็ นลัก ษณะและแนวทางของการใช้อ ํา นาจทางการเมื อ งเพื อบริ ห ารจัด การงานของ
บ้านเมืองโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพือการพัฒนา เพือช่ วย
ในการฟื นฟู เศรษฐกิ จ ของประเทศ ทังนี โดยเพิ มศักยภาพของรั ฐ บาลให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารที มี
ประสิ ทธิ ภาพมี ระบบที ยุติธรรม มี กระบวนการทางกฎหมายที อิ ส ระ รวมทังมี ระบบราชการฝ่ ายนิ ติ
บัญญัติและสื อทีมีความโปร่ งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้
ธรรมาภิบาล นันมี ความหมายที หลากหลายกันไป แล้วแต่ การใช้ถ้อ ยคําของ ผูน้ ิ ยามหรื อ
องค์กร แต่ความสําคัญทีตรงกัน คือ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริ หารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีดี ที
อยูภ่ ายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับต่างๆขององค์กรโดยเน้นการบริ หารการจัดการทีมุ่ งเน้น
ผลสําเร็ จอย่างประสิ ทธิภาพ เป็ นธรรม มีความโปร่ งใส มีส่วนร่ วม และตรวจสอบได้
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล
ระเบี ยบสํานักนายกรั ฐ มนตรี ได้ระบุ ถึง องค์ประกอบสําคัญของธรรมาภิ บาลในการบริ หาร
กิจการบ้านเมื องทีดี ไว้ 6 หลักคือ (สํานักนายกรั ฐมนตรี ,
) หลักนิ ติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย
กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม เป็ นทียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านัน โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจหรื อ
อํานาจของตัวบุคคล หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมันในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าทีของ
รัฐยึดถือหลักนี ในการปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นตัวอย่างแก่สังคมและส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้ อมกัน เพือให้คนไทยมีความซื อสั ตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มี ระเบี ยบวินัย ประกอบอาชี พ
สุ จริ ตจนเป็ นนิ สัยประจําชาติ หลักความโปร่ งใส ได้แก่ การสร้ างความไว้ใจซึ งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุ งกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทีเป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และ
มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ หลักการมีส่วนร่ วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้ และเสนอความคิดในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการ
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แจ้ง ความเห็ น การไต่ ส วนสาธารณะ การประชาพิ จารณ์ การแสดงประชามติ ห รื อ อื น ๆหลักความ
รับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิ ทธิหน้าที ความสํานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ ใจปั ญหา
สาธารณะของบ้านเมื อ งและกระตื อ รื อ ร้ น ในการแก้ปั ญ หา ตลอดจนการเคารพในความคิ ด เห็ น ที
แตกต่างและความกล้าทีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน หลักความคุม้ ค่า ได้แก่ การบริ หารจัดการ
และใช้ท รั พ ยากรที มี จ ํา กัด เพื อให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ส่ ว นร่ ว ม โดยรณรงค์ให้ ค นไทยมี ความ
ประหยัดใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้ างสรรค์สินค้าและบริ การทีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงยื
ั น
องค์ป ระกอบธรรมาภิ บ าล เป็ นขันตอนหรื อ กระบวนการในการทํา งานที ทํา ให้ องค์ก รมี
ประสิ ท ธิ ภาพ มี ความโปร่ ง ใส ยุติ ธ รรม สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน ซึ งเป็ นหลักการบริ ห ารจัด การที ดี ทังหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยนํา หลัก การ
เหล่านีมาใช้กบั การบริ หารงานในหน่วยงาน
การปกครองส่ วนท้ องถิน
การปกครองส่ วนท้อ งถินได้รับความสนใจอย่างจริ งจังเป็ นทางการและมี นักวิช าการได้ให้
ความหมายของการปกครองส่ วนท้องถินในแง่มุมทีแตกต่างกัน
ความหมายของการปกครองส่ วนท้ องถิน
การปกครองท้องถิ น หมายถึ ง การปกครองทีรั ฐกลางหรื อส่ วนกลางได้กระจายอํานาจไปให้
หน่ วยการปกครองท้องถินซึ งเป็ นองค์กรทีมีสิ ทธิ ตามกฎหมาย มีพืนที และประชากรเป็ นของตนเอง
ประการสําคัญองค์กรดังกล่าวจะต้องมีอาํ นาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมการมอบ
อํานาจจากส่ วนกลางมีวตั ถุประสงค์เพือให้ประชาชนในท้องถินได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยไม่ ว่าจะเป็ นการมี ส่ว นร่ วมในการ
เสนอปั ญหา ตัดสิ นใจ การตรวจสอบการทํางานและร่ วมรั บบริ การสาธารณะต่างๆ (โกวิทย์ พวงงาม,
2554) นอกจากนี (เดเนี ยล วิท Daniel Wit, 1967 อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ, 2555) กล่าวว่า การปกครอง
ท้องถิ น หมายถึง การปกครองที รั ฐบาลกลาง ให้อาํ นาจหรื อกระจายอํานาจไปให้หน่ วย การปกครอง
ท้อ งถิ น เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ นได้มี อ าํ นาจในการปกครองร่ วมกัน ทังหมด หรื อ เป็ น
บางส่ วนในการบริ หารท้องถิน ตามหลักการทีว่า ถ้าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถินแล้ว
รัฐบาลของท้องถินก็ยอ่ มเป็ นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพือประชาชน
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การปกครองท้องถิน คือการทีองค์กรหนึ งมีอาณาเขตของตนเอง มีประชากรตามทีหลักเกณฑ์
กําหนดมีอาํ นาจและมีอิสระในการปกครองตนเองมีการบริ หารการคลังของตน โดยมีหน้าทีให้บริ การ
ในด้านต่ างๆ แก่ ประชาชนซึ งประชาชนในพื นที ดังกล่ าวจะมีส่ ว นร่ วมในการบริ หารและปกครอง
ตนเองด้วยตนเอง อาทิ การมี ส่วนร่ วมในการตัด สิ นใจแก้ไขปั ญหาชุ มชนหรื อ การมีส่ วนร่ วมในการ
บริ หารและปกครองตนเองโดยผ่านตัวแทนทีมาจากการเลือกตัง เช่น การมีสภาท้องถิน เป็ นต้น
ลักษณะสําคัญของการปกครองส่ วนท้ องถิน
ลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิน คือ "เป็ นองค์การทีมีการปฏิบตั ิงานต่อเนื องกันโดยไม่
ขาดตอน มีอาํ นาจทีจะกระทํากิจกรรมสาธารณะ มีความสามารถทีจะทําสัญญากับบุคคลหรื อนิ ติบุคคล
ได้ มีสิทธิ ทีจะฟ้ องร้อ งหรื อถูกฟ้ องร้ องและสามารถที จะเก็บภาษี อากร และกําหนดงบประมาณของ
ตนเอง" และได้กล่าวถึง ลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิน ดังนี (โกวิทย์ พวงงาม, 2554)
ประการที หนึ ง เป็ นนิ ติบุคคล นิ ติบุคคลเป็ นสิ งทีเกิ ดขึนโดยอํานาจของกฎหมาย การเป็ นนิ ติ
บุคคลจึ งเป็ นการแสดงถึงฐานะทางกฎหมาย สําหรับการปกครองท้องถินถือเป็ นนิ ติบุคคลในกฎหมาย
มหาชนโดยมีกฎหมายจัดตังองค์กรปกครองส่ วนท้องถินขึนมาเพือทําหน้าที ตามทีระบุไว้ในกฎหมาย
นันๆ และสามารถก่อพันธะทางกฎหมาย เช่น ทําสัญญา การก่อหนี เป็ นต้น
ประการทีสอง มีอาํ นาจหน้าทีเฉพาะ จะมีการดําเนิ นกิจการตามทีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นการ
เฉพาะให้เป็ นหน้าทีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินรู ปแบบนันๆ ซึ งอาจจะเป็ นการระบุหน้าทีไว้โดย
ชัดเจน หรื ออาจเป็ นการระบุให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินสามารถริ เริ มทํากิจการใดๆทีไม่มีกฎหมาย
บัญญัติหา้ มไว้ ทังนีขึนอยูก่ บั กฎหมายของแต่ละประเทศ
ประการที สาม ผูบ้ ริ หารมาจากการเลื อกตัง โดยทัวไปสมาชิ กสภาท้องถิ น และผูบ้ ริ หารหรื อ
คณะผูบ้ ริ หารท้องถินจะมาจากการเลือกตังจากประชาชน โดยสมาชิกสภาท้องถินจะมาจากการเลือกตัง
โดยตรงจากประชาชน ส่ วนผูบ้ ริ หารหรื อคณะผูบ้ ริ หารท้อ งถินอาจมาจากการเลือกตังโดยตรงจาก
ประชาชน หรื อเอามาจากการเลือกตังทางอ้อมโดยสภาเป็ นผูเ้ ลือกผูบ้ ริ หารหรื อคณะบริ หารท้องถินก็ได้
ตามทีกฎหมายกําหนด
ประการทีสี ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครองตนเอง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้อ งถิ นเป็ นเรื องที สําคัญ ทังนี ประชาชนสามารถมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองทังโดยตรงและโดยอ้อม เช่ น การไปใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตังการสมัครรั บ
เลื อ กตัง การริ เริ มกฎหมาย การถอดถอนสมาชิ ก สภาท้อ งถิ นหรื อ ผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ นที ประพฤติ ไม่
เหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ งต่อไป การให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หารหรื อคณะผูบ้ ริ หาร หรื อ
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สมาชิกสภาท้องถินในท้องถินใดทีประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างเข้มแข็ง จะทําให้การบริ หาร
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินนันเป็ นไปเพือประโยชน์ของส่ วนรวมมากและมีความโปร่ งใสในการ
ทํางาน ตลอดจนได้รับการสนับสนุ นจากประชาชนอย่างเข้มแข็ง
ประการทีห้า มีความเป็ นอิ สระในการบริ หารงานอย่างเพียงพอ สาระสําคัญประการหนึ งของ
การปกครองท้อ งถิ นคื อ ต้อ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการบริ หารงานอย่ า งเพี ย งพอ เพื อให้ ส ามารถ
ดําเนิ นงานในขอบเขตหน้าที ที กําหนดไว้ในกฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ ตามนโยบายและ
เป้ าหมายทีกําหนด ความเป็ นอิสระในการบริ หารงานในทีนี หมายถึง อํานาจในการตัดสิ นใจดําเนิ นการ
ในหน้าที ทีได้รับมอบหมายตามกฎหมาย โดยทีรั ฐบาลกลางควรมีหน้าทีเพียงสนับสนุ น ส่ งเสริ มและ
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถินมากกว่าการควบคุมอย่างใกล้ชิด
ประการที หก มี อ ํา นาจในการจัด หารายได้แ ละใช้จ่ า ยรายได้อ ย่า งอิ ส ระตามสมควร การ
ปกครองท้องถินทีจะบังเกิดผลดีต่อท้องถินโดยส่ วนรวม ต้องมีอาํ นาจในการจัดหารายได้ภายในท้องถิน
ของตนอย่ างเพี ยงพอต่ อ การบริ ห ารงาน กล่ า วคื อ มี แ หล่ ง รายได้ที ท้อ งถิ นสามารถจัด เก็ บ เองได้
นอกเหนือจากรายได้ของท้องถิน เพือแก้ไขปั ญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน
ประการสุ ดท้าย มีการกํากับดูแลจากรัฐ การปกครองท้องถินถือเป็ นส่ วนย่อยส่ วนหนึ งของรัฐ
และจัดตังโดยรัฐ มีกฎหมายรองรับ มิใช่องค์กรทีเป็ นอิสระเด็ดขาดจากรัฐ ดังนัน การกํากับดูแลจึงเป็ น
รู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีจําเป็ น เพือให้การใช้อาํ นาจของคณะ
ผูบ้ ริ หารท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน เป็ นไปเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินและประเทศชาติ
โดยรวมอย่างแท้จริ ง ทังนี การกํากับดูแลของรัฐต้องกระทําเท่าทีจําเป็ นและต้องไม่ขดั กับหลักความเป็ น
อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิน ประกอบด้วย การเป็ นองค์กรในชุ มชนทีจัดตังขึนโดย
กฎหมายส่ วนกลางมีขอบเขตพื นที ปกครองที กํา หนดไว้แน่ นอน มี สถานภาพเป็ นนิ ติบุคคล จัด ตังขึน
โดยกฎหมาย มี อิส ระในการดําเนิ น กิ จกรรมทังในด้านการคลัง การจัด เก็บภาษี การหารายได้ตามที
กฎหมาย
หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองส่ วนท้ องถิน
ในปั จ จุ บัน แนวคิ ด เรื องการบริ ห ารจัด การที ดี ห รื อธรรมาภิ บ าลได้ มี บ ทบาทต่ อ หลาย ๆ
หน่ วยงาน ทังภาครั ฐและเอกชน รวมทังองค์การบริ หารส่ วนตําบลด้วย แม้ว่า อบต. ไม่ได้เป็ นองค์กรที
เป็ นหน่ ว ยงาน ที ขึ นตรงกับ รั ฐ บาลกลาง แต่ ก ารนํา หลัก ธรรมาภิ บ าล ดัง ที ปรากฎในระเบี ย บมา
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ประยุกต์ใช้กบั รัฐบาล ในระดับท้องถิน ก็นับว่าเป็ นหลักการทีจะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ และสังคม
ซึงแนวคิดและหลักการ การสร้างองค์การบริ หารในส่ วนท้องถินให้มีหลักธรรมาภิบาล ก็เป็ นทียอมรับ
และมีการศึกษากัน อย่างแพร่ หลายในระดับสากล ในทางปฏิบตั ิหากสามารถรณรงค์ ส่ งเสริ มให้ อบต.
เป็ นองค์การที มี ธรรมาภิบ าลก็จะเป็ นประโยชน์ ไม่ ว่ าจะเป็ นประเด็ นการพัฒ นาชุ มชน การพัฒ นา
การเมืองท้องถินและ ทีสําคัญ ปั ญหาการทุจริ ตเบาบางลง สิ งทีท้าทายองค์การบริ หารส่ วนตําบลอยู่ใน
ขณะนี คือ การปรั บ กลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากร องค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้
ไปสู่ การเป็ นราชการ ยุคใหม่ โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารปกครองท้องถิน (อรพินท์ สพ
โชคชัย, 2553) นอกจากนี แนวคิดเรื องการบริ หารจัดการทีดี หรื อธรรมาภิบาลได้มีบทบาทต่อหลาย ๆ
หน่ วยงานทังภาครั ฐและเอกชน รวมทังองค์การบริ หารส่ วนตําบลด้วย แม้ว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ไม่ได้เป็ นองคกรทีเป็ นหน่ วยงานทีขึนตรงกับรั ฐบาลกลาง แต่การนําหลักการธรรมาภิบาลดังทีปรากฏ
ในระเบียบมาประยุกต์ใช้กบั รัฐบาลในระดับท้องถิน ก็นบั ว่าเป็ นหลักการทีจะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ
และสังคม ซึ งแนวคิดและหลักการการสร้ างองค์การบริ หารในส่ วนท้องถินให้มีหลักธรรมาภิบาลก็เป็ น
ทียอมรั บ และมีการศึกษากันอย่างแพร่ หลายในระดับสากลในทางปฏิบตั ิ หากสามารถรณรงค์ส่งเสริ ม
ให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์การทีมีธรรมาภิบาลก็จะเป็ นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นการ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาการเมืองท้องถิน และสิ งทีสําคัญปั ญหาการทุจริ ตเบาบางลง (เอกราช รังสรรค,
2553)
ธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินรู ปแบบต่าง ๆ ทีมีอยู่
ในขณะนีถือว่าเป็ นราชการส่ วนท้องถินทีมีความ ใกล้ชิดประชาชนมากทีสุ ด เนื องจากมีศกั ยภาพในการ
บริ การสาธารณะ แก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริ ง แต่ในช่วงระยะเวลาทีผ่านมาปรากฏข่าว ทางสื อสารมวลชนทังหนังสื อพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์และ
สื ออืน ๆ ว่ามีการทุ จริ ตคอรัปชันหลายรู ปแบบ เกิดขึนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เป็ นสาเหตุของ
ความหย่อนประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาท้องถิน ให้เจริ ญก้าวหน้า จึงไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ ของ
การกระจายอํานาจ (พิทยา สุ นทรวิภาต, 2546 อ้างถึงใน พันธ์รัตน์ ศรี กรวดโคกสู ง, 2560)
ประการแรก หลักนิ ติธรรม เป็ นการปฏิบตั ิเกียวกับตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ให้ทนั สมัย และ
เป็ นธรรม กฎหมาย ซึ งการปฏิบตั ิของ องค์กรส่ วนท้องถิน สามารถดําเนินการให้สอดคล้องได้โดย การ
ออกกฎข้อบังคับ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ต้องเป็ นไปตามที กฎหมายให้อาํ นาจไว้และต้องมุ่ง
ให้เกิด ความเป็ นธรรม เพือรั กษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก และเพือให้เป็ นที ยอมรั บของ
ชุมชน ควรเปิ ดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง องค์กรปกครองส่ วนท้องถินต้อง
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เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กฎ ข้อบังคับและกฎหมายทีเกียวข้องกับสิ ทธิ และหน้าทีของประชาชน ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างถึง
ประการทีสอง หลักคุณธรรม เป็ นการปฏิบตั ิงานทียึดมันในความถูกต้องดีงามเป็ นตัวอย่าง แก่
ประชาชน เพื อเสริ มสร้ างความซื อสัตย์สุ จริ ต จริ งใจ อดทน มี ระเบียบวินัย ให้บริ การประชาชนด้วย
ความเสมอภาค
ประการทีสาม หลักความโปร่ งใส เน้นการปรับกลไกและวิธีการทํางานให้มีความโปร่ งใส ให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยเอกสารทีจะต้องปิ ดประกาศให้ประชาชน ทราบ ได้แก่ กฎ ข้อบังคับที
เกียวข้องกับงบประมาณรายจ่ ายประจําปี และ งบประมาณรายจ่ ายเพิมเติม มติการประชุ มของผูบ้ ริ หาร
ท้องถินทีมีผลกระทบต่อผลได้ผลเสี ยของประชาชน มติของสภาทีผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที
กระทบต่อสิ ทธิ หน้าทีรวมทังผลได้ผลเสี ยแก่ประชาชน และมติอืน ๆ
ประการที สี หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม ถื อ เป็ นหลัก การที มี ความสําคัญ ขอองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถินทีต้องให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมทุ กขันตอนตังแต่การเลือกตังสมาชิ กสภา หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ น
และมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน การรั บรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร แสดงความความคิดเห็ นในการตัดสิ นใจทํา
อะไร อย่างไร รวมทังการตรวจสอบและการประเมินผลงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น และ
สุ ดท้ายประชาชนย่อมมีสิทธิ เหนื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน โดยมีอาํ นาจในการถอดถอนผูบ้ ริ หาร
หรื อสมาชิกสภาท้องถินทีประชาชนเห็ นว่าปฏิบตั ิงานเสี ยหาย ล้มเหลวหรื อมีพฤติกรรมเสื อมเสี ย
ประการที ห้ า หลัก ความรั บ ผิ ด ชอบ หลัก ข้อ นี มุ่ ง เน้ น ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นได้
ตระหนัก ในอํานาจหน้าที ที จะต้องปฏิบตั ิต่อประชาชน มีความใส่ ใจต่อปั ญหาของชุ มชนและมีความ
กระตื อ รื อร้ นในการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนให้บรรลุผล โดยไม่เลื อกปฏิบตั ิและมี
ความกล้าหาญทีจะยอมรับผลการกระทํา การจัดบริ การสาธารณะอย่างมีคุณภาพ เป็ นธรรมและทัวถึ ง
ทังนอกสถานที ให้ประชาชนเป็ นทีพึงได้เมือเกิดความเดือดร้อน เอาใจใส่ ต่อปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ ร้ อ งทุ กข์ และแจ้งความเดื อดร้ อนได้สะดวก รวมทังควรมี ผรู ้ ั บ
เรื องราวร้ อ งทุ กข์ประจําหมู่ บ้านและ ชุ มชน มี ความจริ ง ใจในการนําโครงการกิ จ กรรมที เสนอโดย
ประชาชน/ประชาคม นําไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยคํานึงถึงความจําเป็ นเร่ งด่วน
ประการสุ ดท้าย หลักความคุม้ ค่า เป็ นการเน้นประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานโดยใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน รวมทังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถินให้ สมบูรณ์และ

429

ยังยืน การดําเนินผลงานหรื อโครงการจะต้องมีการจัดลําดับความจําเป็ นเร่ งด่ วนเพือให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดแก่ประชาชน
ธรรมาภิบาลได้มีบทบาทต่ อหลาย ๆ หน่ วยงานทังภาครั ฐและเอกชน รวมทังองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลด้วย แม้ว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลไม่ได้เป็ นองค์กรที เป็ นหน่ วยงานทีขึนตรงกับรั ฐบาล
กลาง แต่การนําหลักการธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กบั รั ฐบาลในระดับท้องถิน ก็นับว่าเป็ นหลักการที
จะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม
บทสรุ ป
ธรรมาภิ บ าล เป็ นแนวคิด สํ า คัญ ที นํา มาใช้ในการบริ หารจัด การทังภาครั ฐ และภาคเอกชน
เนื องจากเป็ นหลักการทีครอบคลุ มกว้างขวาง ทังด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคม แต่ ธรรมาภิบาล
นันมึความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในเรื องขององค์ประกอบ เป้าหมาย รวมทังบทบาททีแตกต่างกัน
และไม่ เหมื อนกัน แต่ มีความสัมพันธ์กัน ดังนัน การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปกครองส่ ว น
ท้องถินนันสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานได้ อีกทังยังเป็ น กลไกในการควบคุมติดตามและ
ตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรื อองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วม ทังนี เพือป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่
การบริ หาร และเป็ นการสร้างสํานึ กทีดีในการบริ หารงาน ไม่ว่าจะเป็ นในเรื องของการบริ หารงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ สินเปลือง การติดตามการทุจริ ต ความโปร่ งใส โดยคํานึ งถึงผูท้ ีเกียวข้องทีจะได้รับ
ผลกระทบ แม้การสร้ างหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทยจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมและค่อนข้างจะเป็ น
สิงทีเข้าใจยากต่อการนําไปปฏิบตั ิและใช้ แต่อย่างไรก็ดีการจะนําไปใช้ให้ได้อย่างมีสัมฤทธิ ในระยะยาว
จึงต้องอาศัยเวลาในการปรับเปลียนและเรี ยรู ้
การนําหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการปกครองส่ วนท้องถิน ทัง 6 หลัก ในทัศนะคติของผูเ้ ขียน
คิดว่า ควรนําองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมาใช้ โดยเน้นไปในทางบริ หารจัดการ การมีส่วนร่ วม
ของทุ กฝ่ ายและรวมถึง ให้การสนับสนุ นปั จจัยทรั พยากรทางการบริ หารที เพียงพอ สร้ างความรู ้ ความ
เข้าใจแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย และมีการติดตามประเมินผลในการนําไปใช้เป็ นระยะๆ หลักธรรมาภิบาล
จะเชือมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยูด่ ว้ ยหลักการเดี ยวกัน ดังนัน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถินมีความจําเป็ นต้องบริ หารจัดการองค์กรบนพืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพือให้สามารถพัฒนา
ไปสู่ ความมันคง อย่างเป็ นรู ปธรรม ถ้าปราศจากธรรมาภิบาล ก็จะขาดประสิ ทธิ ภาพ และปราศจากการ
พัฒนาทียังยืน
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1. ควรนําองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมาใช้ โดยเน้นไปในทางบริ หารจัดการ การมีส่วน
ร่ วมของทุกฝ่ าย
2. ให้การสนับสนุนปั จจัยทรัพยากรทางการบริ หารทีเพียงพอ
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บทคัดย่ อ
ศตวรรษที เป็ นช่วงเวลาทีมีการเติบโตทางเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ซึ งเอือให้เกิดการสรรหา
และคัดเลือกทรั พยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบยุคดิ จิทลั ขึน ช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกเป็ นสิ งสําคัญ
อย่างยิงต่อผลสําเร็ จในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ เพราะการเลือกช่องทางใน
การสรรหาและคัดเลือกทีเหมาะสมจะทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์
ไม่ บานปลาย และยัง ช่ ว ยให้ องค์การเพิ มประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลในการสรรหา และการคัดเลือก
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ องค์การสามารถสรรหาและคัด เลื อ กพนักงานได้ต ามจํา นวนที ต้อ งการในระดับ
คุณภาพทีเหมาะสม และยังช่ วยให้องค์การมี โอกาสได้รับพนักงานที มีความหลากหลายในคุ ณสมบัติ
ต่างๆ ซึ งการที องค์การนําเครื องมือหรื อช่ องทางต่างๆ ที ทันสมัยและเหมาะสมกับยุคดิจิทลั มาใช้เพือ
เสริ มสร้างชือเสี ยงในด้านบวกให้กบั องค์การหรื อบริ ษทั ในแง่มุมต่างๆ
คําสําคัญ: การสรรหา, การคัดเลือก, ยุคดิจิทลั
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Abstract
The 2 1 st century was a period of relatively high technological growth. This has led to the
recruitment and selection of human resources in the digital age. Recruitment and selection channels
are critical to the organization's recruitment and selection of human resources, as selecting the
appropriate recruitment and selection channels will not increase the cost of recruiting and recruiting
human resources and also allowing the organization to increase efficiency and effectiveness in
recruiting and selecting human resources. The organization can recruit and select the number of
employees at the appropriate quality level and also provide the opportunity to acquire diverse
employees in various qualifications.
Keywords: recruitment, selection, digital era
บทนํา
โลกก้าวหน้าไปไกลมากขึนตามเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้งาน ส่ งผลให้ในแต่ละช่วงปี
ทีผ่านมามีการพัฒนาและเดินหน้าไปอย่างสมําเสมอ รู ปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เปลียนแปลง
ยอมรับได้ในยุคสมัยทีเปลียนไปและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีเข้ามามีอิทธิ พลกับการใช้ชีวิตแทบ
จะทุกช่องทาง ดังทีปั จจุบนั เราเรี ยกมันว่า ยุคดิจิทลั ในช่วงต้นของศตวรรษที ถือเป็ นช่วงเวลาทีมีการ
เติ บโตทางเทคโนโลยีค่อนข้างมากซึ งเอื อให้เกิ ดการสรรหาและคัดเลือกทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในรู ปแบบ
ดิ จิ ทัล โดยคํา ว่ า การสรรหาและคัด เลื อ กทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นรู ป แบบดิ จิ ทัล หรื อ ที เรี ยกว่ า Digital
Recruiting นันหมายถึ ง องค์การหรื อบริ ษทั ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของการสรรหาและคัดเลื อกทรั พยากรมนุ ษ ย์ รวมถึงช่ วยลดต้นทุ นและเพิมศักยภาพของ
องค์การหรื อบริ ษทั ในกระบวนการสรรหาและคัด เลื อกทรั พยากรมนุ ษ ย์ซึงหมายความว่าการสรรหา
และคัดเลือกทรั พยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบดิจิทลั จะช่ วยเอื ออํานวยให้บริ ษทั หรื อองค์การสามารถเข้าถึง
ผู ้ส มัค รที มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมได้จ ํา นวนมากขึ นและยัง ทําให้ ก ระบวนการสรรหาและคัด เลื อ ก
ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การหรื อบริ ษทั ใช้เวลาน้อยลงอีกด้วย (จตุรงค์ นภาธร, 2561)
ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบดิจิทลั มีความสําคัญในแง่ของการช่วยให้
องค์การหรื อบริ ษ ัทเพิ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลในการวางแผน การสรรหาและการคัดเลื อ ก
ทรัพยากรมนุ ษย์นอกจากนี การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์นอกจากนีการสรรหาและคัดเลือก
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ทรั พยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบดิ จิทลั ยังมีส่วนช่ วยให้ฝ่ายบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์การหรื อบริ ษทั
สามารถให้บริ การการลูกค้าทังฝ่ ายงานอื นๆและผูท้ ีมาสมัครงานได้ดียิงขึนและยังมีส่วนช่ วยให้การ
ดําเนิ นงานสรรหาและคัดเลือกทรั พยากรมนุ ษย์มีรูปแบบที ทันสมัยมากยิงขึนเมือเทียบกับการสรรหา
และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในรู ปแบบเดิมอีกด้วย (จตุรงค์ นภาธร, 2561)
บทความวิชาการนี เป็ นการวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งต่ างๆเพื อนําเสนอการสรรหาทรั พ ยากร
มนุษย์ในยุคดิจิทลั และเครื องมือทีใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ งทีสําคัญทีจะ
นําองค์การหรื อบริ ษทั ไปสู่ ความสําเร็ จอีกทังในการสรรหาทรั พยากรมนุ ษย์ในยุคดิ จิทลั นันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การหรื อบริ ษทั ช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเอืออํานวยให้บริ ษทั หรื อองค์การในการ
เข้าถึงผูส้ มัครซึงน่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่านหรื อผูท้ ีสนใจเรื องนีอยู่
การทบทวนวรรณกรรม
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาเป็ นกระบวนการที ถู กกําหนดขึนเพือทําให้บุ คคลสนใจสมัครเข้ามาร่ ว มงานกับ
องค์การโดยจะประกาศตําแหน่งงานผ่านสื อสารมวลชนประเภทต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าการสรรหาคือ
กระบวนการจู งใจบุ ค คลให้ เข้ามาร่ ว มงานกับองค์การในตํา แหน่ ง ต่ างๆ ที องค์การต้อ งการได้เป็ น
ผลสําเร็ จการสรรหาบุคคลเพือเข้ามาร่ วมงานกับองค์การส่ วนการคัดเลือกคือกิจกรรมทีดําเนิ นการอย่าง
เป็ นกระบวนการเพื อพิ จ ารณา วิ นิ จ ฉั ยและกลันกรองผูส้ มัครแต่ ละรายที มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมกับ
ตําแหน่งงานว่างในองค์การ (อนิวชั แก้วจํานงค์, 2554)
ความหมายการสรรหาและคัดเลือกทรั พยากรมนุษย์
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการสรรหา(Recruitment) ไว้จาํ นวนมากซึ งผูเ้ ขียนได้นาํ มา
เป็ นตัวอย่างเพือทําความเข้าใจในเบืองต้นดังนี
ประเวศ มหารั ตน์สกุล (2543) การสรรหาและการคัดเลื อกเป็ นการหาคนที มีคุณสมบัติตามที
คาดหวัง มาสมัครงานกับ องค์กร การประเมิ น เพื อคัด เลื อ กผู ส้ มัครที มี คุณ สมบัติ ทีเหมาะสมกับงาน
องค์กรซึงการสรรหานันอาจจะมาจากทังแหล่งภายในหรื อภายนอกองค์กรก็ได้
นราธิ ป ศรี ร าม (2550) การสรรหาเป็ นกิ จ กรรมในการจู ง ใจผูท้ ี มี คุ ณ สมบัติ ต รงตามความ
ต้องการให้เข้ามาสมัครงานกับองค์การ
ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร (2550) การสรรหา คือการเข้าถึงผูส้ มัครทีมีคุณสมบัติตรงตามทีต้องการ
ซึงเป็ นปัจจัยสําคัญอย่างยิงต่อความสําเร็ จในการจ้างพนักงาน
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ในความคิ ด ของผูเ้ ขียนการสรรหาคื อ กระบวนการทีจะได้ผูส้ มัครที มี คุณ สมบัติ ตรงตามที
บริ ษทั หรื อองค์กรต้องการ กล่าวได้วา่ การสรรหาคือกระบวนการทีจูงใจให้คนสนใจเข้ามาสมัครงาน
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) การคัดเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการต่อเนื องจากการสรร
หาบุ ค ลากรที ใช้ในการตรวจสอบ พิ จ ารณาและการตัด สิ น ใจรั บบุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมเข้า
ร่ วมงานกับองค์การ
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2550) การคัดเลือกเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจทีจะคัดเลือกผูส้ มัครทีมี
คุณสมบัติตรงกับงานและคาดว่าผูส้ มัครน่าจะทํางานได้ดี
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550) การคัดเลือกเป็ นกิจกรรมทีต้องอาศัยความพยายามในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมทีสุ ดเข้ามาปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
ต่ า งๆโดยใช้เครื องมื อ ที คาดว่ า จะพยากรณ์ ห รื อ คาดการณ์ คุ ณ สมบัติ ข องบุ ค ลากรได้ใ กล้เคี ยงกับ
วัตถุประสงค์มากทีสุ ด
ในความคิดของผูเ้ ขียนการคัดเลือก คือกระบวนการตัดสิ นใจและพิจารณาผูส้ มัครทีมีคุณสมบัติ
เหมาะกับตําแหน่งงานทีเปิ ดรับสมัครในองค์กรหรื อบริ ษทั นันๆ
กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรั พยากรมนุษย์
ประกอบไปด้วย (จตุรงค์ นภาธรม,2561)
1. การวางแผน ประกอบด้วย
- การรวบรวมและกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของตัวงานทีต้องการจะสรรหา
พนักงาน
- การวางแผนจํานวนพนักงานทีต้องการในแต่ละปี ล่วงหน้า
- การขออนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในการทีจะต้องสรรหาพนักงานใหม่
2. การสรรหาพนักงานประกอบด้วย
- การสรรหาพนักงานจากกลุ่มผูส้ มัครทีกําลังอยูร่ ะหว่างงานทํา
- การสรรหาพนักงานจากกลุ่มผูส้ มัครทีเป็ นผูท้ ีมีงานทําอยูแ่ ล้วและยังไม่ได้ประสงค์ที
จะหางานใหม่ แต่มีคุณสมบัติเป็ นทีน่าสนใจสําหรับตัวองค์การหรื อบริ ษทั ของเรา
3. การคัดกรองเบืองต้น ประกอบด้วย
- การนัดหมายผูส้ มัครเพือเข้ารับการคัดกรองเบืองต้น
- การดําเนิ นการคัดกรองผูส้ มัครเบืองต้น
- การพิจารณาและประเมินว่าผูส้ มัครรายใดควรผ่านการคัดกรองเบืองต้น
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4. การคัดเลือกผูส้ มัคร ประกอบด้วย
- การนัดหมายผูส้ มัครทีผ่านการคัดกรองเบืองต้นเพือเข้ารับการสัมภาษณ์
- การดําเนิ นการสัมภาษณ์ผสู ้ มัครรายใดควรผ่านการคัดเลือก
5. การแจ้งผลคัดเลือกแก่ผสู ้ มัครทีได้รับการคัดเลือกและการบรรจุพนักงาน ประกอบด้วย
- การเจรจาต่อรองกับผูส้ มัครทีได้รับการคัดเลือกว่าจะมาเริ มต้นปฏิบตั ิงานเมือใด และ
ต้องการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรู ปแบบใด จํานวนเท่าใด
- การตรวจสอบประวัติของผูส้ มัครทีได้รับการคัดเลือก
การนําเทคโนโลยีใหม่ มาประยุ กต์ ใช้ ในงานการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ทีเป็ นไปอย่ างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
1. เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์หรื อการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud Storage)
ปั จจุ บนั มีเทคโนโลยีแหล่งเก็บข้อมู ลแบบออนไลน์หรื อเรี ยกว่าแบบคลาวด์ ซึ งสมัยก่ อนทีเรี ยกกันว่า
เว็บฝากไฟล์ เป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้พืนทีแบบออนไลน์ เนื องจากมีขอ้ ดี หลายประการ ได้แก่ ข้อมูล
ไม่ เกิ ดการสู ญหายหรื อถู กโจรกรรม สามารถกําหนดให้เป็ นแบบส่ วนตัวหรื อสาธารณะได้ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยผูใ้ ห้บริ การมีเครื อข่ายขนาด
ใหญ่รองรับให้กบั ผูใ้ ช้บริ การสามารถเก็บข้มูลประเภทต่างๆ ผ่านบัญชีทีลงทะเบียนไว้ได้อย่างง่าย
2. การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื อสั ง คม (Social Media) ปั จ จุ บัน ช่ อ งทางสื อสารออนไลน์ ด ้ว ย
โปรแกรมประยุกต์แบบสื อสังคมสามารถเลือกใช้ได้หลายช่ องทาง เช่ น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์(Line)
หรื อโปรแกรมประยุกต์อืน ๆ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายนอกจากค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต ดังนันฝ่ ายทรั พยากร
มนุ ษย์จึงควรรณรงค์ให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีเหล่านี ให้เกิดประโยชน์ในการสื อสาร หรื อแจ้งข่าวสาร
ใด ๆ ในองค์การเทคโนโลยีเหล่านีทําให้สามารถสื อสารกันได้แบบทันที(Real-Time) ช่ วยให้สือสารได้
รวดเร็ วและเข้าถึ งบุคลากรทุกคนได้ง่ายขึน บุ คลากรทีทํางานด้านทรั พยากรมนุ ษย์ยุคนี จึ งต้องมีความ
พร้อมในการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆ ตลอดเวลา
. การใช้ก ารประชุ ม ทางวี ดิ ทัศ น์ ห รื อ การประชุ ม ทางไกล(Video Conference) ระบบการ
ประชุ ม ทางวี ดิ ทั ศ น์ เ ป็ นการนํ า เทคโนโลยี ส าขาต่ า ง ๆ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ก ล้อ งโทรทั ศ น์ แ ละ
ระบบสื อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกัน เพื ออํานวยความสะดวกให้ บุค ลากรที อยู่ต่ างสถานที
สามารถประชุ มร่ ว มกันได้ทุกเวลาทําให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสามารถเห็ น ภาพและข้อความต่ า ง ๆ เพื อ
อภิปรายร่ วมกันได้เสมือนอยูใ่ นห้องเดียวกันสามารถแบ่งปั นงานต่าง ๆ ในแต่ละจุดให้เห็น แสดงความ
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คิดเห็ นได้ เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์ Whiteboard, PowerPoint และ Worksheet เป็ นต้น ทําให้การ
ประชุมมีประสิ ทธิ ภาพ
. ทีทํางานแบบดิจิทลั (Digital Workplace) เป้ าหมายสําคัญขององค์การทีต้องการให้มีสถานที
ทํางานยุคใหม่หรื อทีเรี ยกว่าทีทํางานแบบดิจิทลั คือ ต้องการปรับปรุ งรู ปแบบการทํางานภายในองค์การ
ให้เป็ นดิจิทลั เต็มรู ปแบบเพือช่วยให้เกิดการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วมากขึนขณะเดี ยวกันก็
ทันต่อการแข่งขันทีรวดเร็ วในโลกดิ จิทลั ปั จจัยของการทํางานยุคดิ จิทลั ประกอบด้วย 3 อย่างได้แก่ 1)
บุคลากรในโลกยุคดิจิทลั ต้องสามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ทีไหนต้องทํางาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และต้องได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หาร 2) สถานที ต้องสามารถทํางานได้ไม่ ว่าอยู่ทีไหน เมือไรเป็ น
การทํางานแบบยืดหยุน่ และ3) เทคโนโลยีซึงเข้ามาช่วยแบ่งเบาการทํางานและทําให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึน
5. เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Technology) ในปั จจุบนั เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลือนที
หรื อ ที คนทัวไปรู ้ จัก กัน ว่ า มื อ ถื อ ได้พ ัฒ นาอย่า งก้า วกระโดดด้ ว ยคุ ณ ประโยชน์ น านั ป การ ทํา ให้
เทคโนโลยีนีก้าวขึนมามี บทบาทสําคัญในการทําให้การดําเนิ นชี วิตของผูใ้ ช้สะดวกสบายมากยิงขึ น
ผูบ้ ริ โภคยอมรับเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งของชีวิต ทุกวันนีความฉลาดของมือถือหรื อทีเรี ยกว่า สมาร์ ตโฟน
ไม่เพียงแต่ช่วยใหผูบ้ ริ โภคสะดวกสบายมากยิงขึนเท่านันแต่ยงั ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนกว่าเดิ มเมื อนํามาประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิ จสามารถทําให้เกิ ดมู ลค่าเพิมทัง
ทางด้ า นการลงทุ น และด้ า นความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เช่ น นโยบายระบบการชํ า ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National e-Payment) หรื อ พร้ อมเพย์ (Promtpay) ของรั ฐบาลเรื องของการทํา
ธุ รกรรมหรื อการทํางานอื น ๆ สามารถดําเนิ นการผ่านเทคโนโลยีนีนักทรั พยากรมนุ ษย์จึงต้องเตรี ยม
เปลียนวิธีการทํางาน ทังในเรื องของการบริ หารจัดการการฝึ กอบรม พนักงาน (ประคอง สุ คนธจิ ตต์,
2562)
เครื องมือทีใช้ ในการสรรหาและคัดเลือกทรั พยากรมนุษย์ ในยุคดิจิทัล
เครื องมือทีใช้ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบดิจิทลั มีดว้ ยกันหลากหลาย
เครื องมือ ดังนี (จตุรงค์ นภาธร, 2561)
1) เฟซบุ๊ก (Facebook)
ในโลกของการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีเช่ นปั จจุ บนั นี องค์การหรื อบริ ษทั สามารถนําเฟ
ซบุ๊ กมาใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในแง่ ข องการแสดงให้ ผู ้อ่ านเห็ นว่ าองค์ก ารหรื อ บริ ษัท มี ขนตอนหรื
ั
อ
กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์อย่างไร มีตาํ แหน่ งว่างอะไรในแต่ละช่ วงเวลา
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ตําแหน่ งงานทีว่างนันต้องการบุคคลทีมีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์เช่นไร และแต่ละตําแหน่ งงาน
ทีว่างมีเงินเดือนเริ มต้นและสวัสดิการในรู ปแบบใด รวมถึงยังอาจมีขอ้ ความหรื อคลิปวีดีโอทีแสดงให้
ผูอ้ ่านเห็นว่า สภาพการทํางานจริ งในองค์การหรื อบริ ษทั นันๆ เป็ นอย่างไรด้วย
นอกจากนี เครื องมื อ เช่ น เฟซบุ๊ ก ยัง มี ส่ วนสํ า คั ญ ในการช่ ว ยสร้ า งกลุ่ ม ของผู ้อ่ า นหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การฟซบุ๊กทีมีความสนใจในตัวองค์การหรื อบริ ษทั (โดยวัดจากจํานวนคนทีเข้ามากดไลค์ หน้าเฟ
ซบุ๊กขององค์การหรื อบริ ษทั ) ซึ งกลุ่มคนเหล่านี ถือว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างยิงในการทีจะเป็ นตัวแทน
ในการกระจายข่ า วการรั บ สมัค รงานขององค์ก ารหรื อ บริ ษ ัท ให้ บุ ค คลอื นๆได้ท ราบอี ก ด้วย ทังนี
เครื องมือเช่นเฟซบุ๊กจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ในระดับของผู ้
ทีกําลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรื อผูท้ ีพึงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วย
2) ทวิตเตอร์ (Twitter)
ทวิตเตอร์ มีความสําคัญในฐานะของเครื องมือหนึงทีจะช่วยในการสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบดิจิทลั ไม่ต่างจากเฟซบุ๊ก กล่าวคือทวิตเตอร์ มีส่วนช่วยให้องค์การหรื อ
บริ ษทั ใดๆ เป็ นทีรู ้จกั ในกลุ่มของผูท้ ีประสงค์จะสมัครงานใหม่มากยิงขึน และยังเป็ นการทําให้ชือของ
องค์การหรื อบริ ษทั เสิ ร์ซ หาได้ง่ายขึนผ่านทางกูเกิล
3) ยูทูบ (YouTube)
ยูทูบก็ถือเป็ นอีกเครื องมื อ หนึ งที จะช่ ว ยในการสรรหาและคัด เลื อกทรั พ ยากรมนุ ษ ให้กับตัว
องค์การหรื อบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิงเมือองค์เมือองค์การหรื อบริ ษทั บันทึกข้อมูลเกียวกับตัวองค์การ
ผ่านยูทูบวิดีโอในแง่ของประวัติความเป็ นมานโยบาย และสภาพการทํางานจริ งขององค์การหรื อบริ ษทั
แล้วนําไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะการดําเนิ นการดังกล่าวจะช่ วยให้อ งค์การหรื อบริ ษทั เป็ นทีรู ้ จกั ของ
ผูใ้ ช้บริ การทังเฟซบุ๊กและยูทูบมากยิงขึน หรื อกล่าวง่ายๆ ก็คือ สื อสังคมในรู ปแบบของทังเฟซบุ๊กและยู
ทูบจะช่ วยถ่ายทอกข้อมูลขององค์การหรื อบริ ษทั แบบปากต่อปากเกียวกับสภาพการทํางานจริ งของตัว
องค์การหรื อบริ ษทั และตําแหน่ งงานทีว่างหรื อตําแหน่ งงานทีกําลังรับสมัครงานอยู่ อย่างไรก็ดี ในการ
สื อสารข้อ มู ล ผ่า นทังเฟซบุ๊ ก และยูทู บ นัน ข้อ ความที ตังใจจะสื อสารจํา เป็ นต้อ งสั น กะทัด รั ด ตรง
ประเด็ น และเป็ นข้อ มู ลที จะทําให้ผูร้ ั บสารเข้าถึ งสภาพความเป็ นจริ งในการทํางานในองค์การหรื อ
บริ ษทั นันๆ ได้ทนั ที ทังนี วิดีโอทีให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสภาพการทํางานจริ งของตัวองค์การหรื อบริ ษทั ใน
เวลาเพียงแค่ วินาทีมีแนวโน้มทีจะได้รับความนิ ยมจากผูช้ มมากกว่าวิดีโอทีแสดงข้อมูลเกียวกับตัว
องค์การหรื อบริ ษทั ในเวลา นาที
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4) ลิงค์อิน (LinkkedIn)
ลิงค์อินถือเป็ นเครื องมือทีจะช่ วยให้องค์การหรื อบริ ษทั ทีต้องการจะรับสมัครงานสามารถเสิ ร์ช
หรื อค้นหาข้อมูลของผูส้ มัครงงานได้โดยง่าย รวมถึงยังเป็ นแหล่งรวบรวมประวัติย่อ (Resume) ของผูท้ ี
สนใจจะสมัครงานเอาไว้มากมาย ทําให้องค์การหรื อบริ ษทั สามารถทีจะรวบรวมประวัติและข้อมูลการ
ติดต่อของผูส้ มัครรายต่างๆไว้โดยง่ายไม่ว่าผูส้ มัครรายนันจะอยู่ ณ ทีใด ไม่ว่าจะอยูใ่ นประเทศไทยหรื อ
ประเทศต่างๆทัวโลก
5) เว็บไซต์ของตัวองค์การหรื อบริ ษทั เอง
กล่ า วว่ า เว็บ ไซต์ ข องตัว องค์ก ารหรื อ บริ ษ ัท เองถื อ เป็ นองค์ป ระกอบที สํา คัญ ที จะช่ ว ยให้
องค์การหรื อบริ ษทั ใดๆ มีโอกาสสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาในองค์การได้ง่ายขึน เพราะเว็บไซต์
ของตัวองค์การหรื อบริ ษทั ก็คือด่านหน้าทีจะช่ วยให้ผสู ้ มัครงานหาข้อมูลต่างๆ เกียวกับตัวองค์การหรื อ
บริ ษัทนันๆได้ว่า มีแบรนด์นายจ้างเป็ นอย่างไร มีตาํ แหน่ งงานใดว่าง หรื อมีตาํ แหน่ งงานใดทีกําลังอยู่
ระหว่างเปิ ดรั บสมัคร และยังเป็ นจุ ดที จะทําให้ผูท้ ี สนใจจะสมัครงานยืนใบสมัครและประวัติย่อของ
ตนเองเข้ามาให้องค์องค์การหรื อบริ ษทั พิจารณาหามาตรวัดจํานวนผูเ้ ข้ามาอ่ านเว็บไซต์ขององค์การ
หรื อบริ ษทั ด้วย เพือให้องค์การหรื อบริ ษทั จะได้ทราบว่า เว็บไซต์ขององค์การมี ผูเ้ ข้ามาอ่ านมากน้อย
เพียงใด อย่างไร และหากมีจาํ นวนผูอ้ ่านน้อย จะได้ดาํ เนิ นการแก้ไขปรับปรุ งตัวเว็บไซต์ต่อไป
6) การตรวจสอบและประเมินผูส้ มัครงานทางออนไลน์
การตรวจสอบและประเมินผูส้ มัครงานทางออนไลน์ถือเป็ นส่ วนหนึงของเครื องมือทีใช้ในการ
สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบดิจิทลั โดยจะเน้นไปทีการประเมินทักษะและสมรรถนะ
ของผูส้ มัครงานในแต่ละตําแหน่งว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี
- การประเมินบุคลิกภาพของผูส้ มัครงาน
- การประเมินทัศนคติของผูส้ มัครงาน
- การประเมินความรู ้ความสามารถเชิงเทคนิ คของผูส้ มัครงาน
- การประเมินความรู ้ในตัวงาน
7) การคัดเลือกผูส้ มัครงานเบืองต้นก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์
สําหรั บ ในยุค นี การคัด เลื อ กผู ส้ มัครงานเบื องต้นอาจดําเนิ น การผ่านทางออนไลน์ โดยให้
ผูส้ มัครงานแต่ละรายเลือกวันและเวลาทีเหมาะสมกับตนเอง เพือเข้ารั บการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าทีฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางออนไลน์ ซึ งการสัมภาษณ์วิธีนีจะได้รับการบันทึกเสี ยงและวีดีโอไว้ เพือใช้
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ในการอ้างอิ งต่อไป ทังนี ในการคัดเลื อกผูส้ มัครงานเบืองต้นทางออนไลน์นัน ฝ่ ายบริ หารทรั พยากร
มนุษย์จะดําเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรื อโน๊ตบุ๊กโดยไม่ตอ้ งเชิญผูส้ มัครเข้ามาสํานักงาน
อภิปรายผล
การสรรหาและคัดเลื อกในยุคดิ จิทัลมี ความสําคัญอย่างยิงทีจะพาองค์การหรื อบริ ษทั ประสบ
ความสําเร็ จในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีมีคุณสมบัติตรงตามทีต้องการทังนี เทคโนโลยีสามารถ
ทําให้องค์การหรื อบริ ษทั ช่วยประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร มีความสะดวกและรวดเร็ วในการสรรหา
และคัดเลือก
การวางแผน คือ กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ สําหรับช่วงเวลาข้างหน้า และกําหนดสิ งที
จะกระทําต่ างๆ เพือให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์จะต้องเริ มด้วยการสํารวจและวางแผนทุ กขันตอนเพือ
กําหนดเป็ นแผนการทํางาน ตลอดจนเช็คกําหนดการทีต้องเริ มงานให้ชดั เจนเพือกําหนดระยะเวลาใน
การสรรหาและวางแผนให้ทันเวลาอี กด้ว ย หลายองค์การต้องหาวิธีแ ละเครื องมื อ เพือมาตอบโจทย์
รู ปแบบการทํางานทีเปลียนไปไม่ว่าเราจะทํางานทีไหนสิ งทีสําคัญทีสุ ดคงหนีไม่พน้ การประชุม เพราะ
จะต้องมีการวางแผนงาน ระดมความคิด และสรุ ปผลต่ างๆการประชุ มทางไกล (Videoconferencing)
เป็ นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ งของความร่ วมมือองค์กรในการใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารระยะไกล ที
ลดเวลา ลดต้นทุนงบประมาณ การสื อสารในปั จจุบนั ช่วยให้การดําเนินชีวิตคนเรามีความสะดวก สบาย
มากขึน ปั จจุ บนั ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานต่างๆ ทีมีเครื อข่ายอยู่ทวประเทศสามารถประชุ
ั
มกันได้ โดยไม่ตอ้ ง
มาเข้าห้องประชุ มที เดี ยวกันการประชุ มทางไกล (Videoconference) คือ การนําเทคโนโลยีส าขาต่ างๆ
เช่ น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์และระบบสื อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เป็ นการประชุ มทีผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมอยู่กนั คนละสถานที ไม่จาํ กัดระยะทาง สามารถประชุมร่ วมกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้
การส่ งข้อความและภาพสามารถส่ งได้ทงทางสายโทรศั
ั
พท์คลืนไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ ออฟติกของ
ระบบเครื อข่าย และการส่ งสัญญาณผ่านดาวเที ยม โดยการบีบอัดภาพเสี ยงและข้อความ กราฟิ กต่ างๆ
ไปยังสถานที ประชุ มต่างๆ ทําให้ผูเ้ ข้าร่ ว มประชุ มสามารถเห็ นภาพและข้อความต่ างๆ เพื ออภิปราย
ร่ วมกันได้เพือสนับสนุนในการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การสรรหา(Recruitment) คื อ กระบวนการในการแสวงหาและจู ง ใจผู ้ ส มั ค รงานที มี
ความสามารถเข้ามาทํางานในองค์การ เริ มต้นตังแต่ การแสวงหาคนเข้าทํางานและสิ นสุ ด เมือบุคคล
ได้มาสมัค รงานในองค์การการสรรหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีนันช่ ว ยทําให้องค์กรหรื อบริ ษ ัท
ประหยัดค่าใช้จ่าย เข้าถึงผูค้ นจํานวนมาก สะดวกรวดเร็ ว โดยผ่านสื อต่างๆดังนี
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เฟซบุ๊ ก (Facebook) การประกาศรั บ สมัค รงานที สามารถเช็ ค การตอบรั บ จากผู ท้ ี สนใจได้
โดยตรงรวดเร็ วและประหยัดงบประมาณ
ทวิ ตเตอร์ (Twitter) ทวิ ต เตอร์ กลไกลทํางานไม่ ต่ างจากเฟซบุ๊ ก ทวิ ต เตอร์ เป็ นการทําให้ชื อ
องค์การหรื อบริ ษทั เสิ ร์ซ หาได้ง่ายขึนโดยผ่านทางกูเกิล
ยูทูบ (YouTube) เป็ นอีกเครื องมือหนึงทีช่วยในการสรรหาโดยการทีองค์การหรื อบริ ษทั
บันทึกข้อมูลเกียวกับองค์ผา่ นวีดีโอในยูทูปเช่นประวัติความเป็ นมานโยบายรวมไปถึงสภาพการทํางาน
จริ งขององค์การหรื อบริ ษทั นันๆนําไปโพสต์ลง ทังนี ยูทูบจะช่วยถ่ายทอดข้อมูลขององค์การหรื อบริ ษทั
เกียวกับตําแหน่งงานทีว่างหรื อตําแหน่ งงานทีกําลังรับสมัครงานอยูเ่ ป็ นข้อมูลทีจะทําให้ผรู ้ ับข้อมูล
เข้าถึงสภาพความเป็ นจริ งในการทํางานขององค์การนัน
ลิงค์อิน (LinkkedIn) เป็ นอันดับหนึ งของโลกในการหางาน สร้ างขึนมาเพื อสร้ างเครื อข่ายใน
เรื องนีโดยเฉพาะ มีแหล่งงานคุณภาพดีๆ จากทัวโลก ฝ่ าย HR ไปจนถึงหัวหน้างานต่างๆ สามารถติดต่อ
กับผูส้ มัครได้โดยตรง บริ ษทั สามารถใช้ Social Media นี ประกาศรับสมัครงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และจัดการด้วยตัวเองได้หมดโดยไม่ตอ้ งผ่านบริ ษทั จัดหางานทีเป็ นตัวกลาง
เว็บไซต์ของตัวองค์การหรื อบริ ษทั เอง บริ หารจัดการได้ดว้ ยตนเอง สร้างสรรค์สือได้ไม่จาํ กัด
รวดเร็ วคัดกรองผูส้ มัครทีอยากร่ วมงานกับองค์กรได้ดี มักเป็ นผูท้ ีมีความสนใจและรู ้จกั องค์กรเป็ นอย่าง
ดี มีฐานข้อมูลเป็ นของตนเอง ประหยัดงบประมาณองค์กร
Jod Website ต่างๆ การสรรหาผ่าน Jod Website จะได้มาคนทีสนใจอยากจะได้งานจริ งๆเพราะ
Jod Website เป็ นแหล่งทีมีชือเสี ยงจะมีคนทีสนใจหลากหลายและเป็ นจํานวนมาก เข้าถึงผูส้ มัครได้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย และผูส้ มัครสามารถคัดกรองงานได้ตามความสนใจด้วย
การคัดกรองเบืองต้นมีเครื องมือมากมายทีช่วยในการประเมินคุณสมบัติของผูส้ มัครทีเหมาะสม
กับตําแหน่ งงาน เช่ น แบบทดสอบเพือคัดกรองผูส้ มัคร แบบประเมิ นบุ คลิ กภาพ แบบประเมินทักษะ
ต่างๆแต่ตาํ แหน่งงานของแต่ละบริ ษทั ก็มีลกั ษณะงานและรายละเอียดของงานทีไม่ตรงกัน ดังนัน แต่ละ
บริ ษทั จึ งต้องมีการผสมผสานแบบประเมินต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพือนํามาใช้เป็ นเครื องมือในการคัดเลือก
ผูส้ มัครทีตรงกับความต้องการมากที สุ ดการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน เช่น Social Media มาปรั บใช้ในงาน ตัวอย่าง บริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ประเทศอังกฤษ มีการนํา DigitaI
Tech เข้ามาเพื อพิ จ ารณาคัด กรองประวัติ (Resume) ของผูส้ มัครงาน หรื อ การใช้ OnIine Game เพื อ
ประเมินทักษะและสมาธิทีมีต่องาน ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในทีม
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การคัด เลื อ ก คื อ กระบวนการที องค์การใช้เครื องมื อ ต่ า งๆ มาดํา เนิ น การพิ จ ารณาคัด เลื อ ก
ผูส้ มัครจํานวนมากให้เหลือตามจํานวนทีองค์การต้องการฉะนันการคัดเลือกจําเป็ นที จะต้องมี เกณฑ์
กําหนดขึ นเพื อเป็ นกรอบในการ พิ จ ารณาให้ได้ค นที มี คุณ สมบัติ ต รงกับงานที เปิ ดรั บ การคัดเลื อ ก
ผูส้ มัครเบื องต้นโดยการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์งานออนไลน์ช่วยคัดกรองผูส้ มัครงานได้ในหลายๆ
ส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการตรงต่อเวลา ยังรวมถึงทักษะอืนๆเฉพาะ
ทางทีเกียวข้องกับงาน ผูส้ มัครงานที สามารถเล่าถึงความรู ้และทักษะได้ตามที ต้องการ จะช่ วยให้ฝ่าย
บุคคลคัดคนเก่ งเหล่ านี ไว้พิจารณาต่อไป Interviwo แอปพลิเคชันสมัคร-สัมภาษณ์ งานออนไลน์ โดย
ผูป้ ระกอบการยังสามารถค้นหาผูส้ มัครและเลือกดูวีดีโอโปรไฟล์เพือดู ไหวพริ บ และบุคลิกท่าทางของ
ผูส้ มัครได้ทนั ที รวมถึงสามารถเชิ ญชวนผูส้ มัครทีสนใจ และระบบยังจะทําการแจ้งเตือนเมือมีผูเ้ ข้ามา
สมัครงาน ซึ งสามารถตังคําถามให้ผูส้ มัครตอบ และทําการสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอได้ทนั ที ซึ งเป็ นการช่วย
คัดกรองบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและชัดเจนยิงขึน
บางองค์การอาจะประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การหรื อใช้วิธีการโทรศัพท์
แจ้งการบรรจุ นันคื อการรั บบุ คคลหนึ งเข้ามาทํา งาน โดยต้อ งผ่านขันตอนของการสรรหาและการ
คัดเลือกตามกระบวนการขันตอนทีกําหนดไว้ และมีตาํ แหน่ งว่างทีจะบรรจุได้ ซึ งเมือมีการบรรจุแล้วก็
จะมี การแต่ งตังบุ คคลนันมี อาํ นาจหน้าที และรั บผิด ชอบปฏิ บัติงานในตําแหน่ งนันด้วย ระบบ cloud
storage คือการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์บนเซิ ร์ฟเวอร์ ทีอยูใ่ นระยะไกล เพือให้สามารถเรี ยกดูและ
เรี ยกใช้ขอ้ มู ลได้ผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ ต ระบบ cloud storage คือระบบการจัด เก็บข้อ มู ลระยะไกลที ใน
ปั จจุ บนั กําลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากจากองค์กรขนาดเล็กไปจนถึ งองค์กรขนาดใหญ่ เนื องจาก
ประโยชน์หลายประการ อีกทังยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี เรามาดูเหตุผลกันว่าสาเหตุที
แท้จริ งทีทําให้บริ ษทั ใหญ่ ๆ นิ ยมใช้ระบบ cloud storage ระบบ cloud storage คือการจัดเก็บข้อมูลบน
คลาวด์ ซึ งเป็ นรู ปแบบของการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบบดิจิตอลทีเรี ยกว่า logical pool หมายความ
ว่าการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี จะเป็ นการเก็บข้อมูลไว้ในเซิ ร์ฟเวอร์ หลาย ๆ ตัว ซึ งในบางครังอาจจะ
อยูใ่ นหลาย ๆ สถานที ซึ งโดยส่ วนใหญ่แล้วการให้บริ การระบบ cloud storage คือการให้บริ การโดยผู ้
ให้บริ การทีเรี ยกว่า Host (โฮสต์) ซึ งผูใ้ ห้บริ การเหล่านี จะทําหน้าทีเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรั กษาข้อมูล
ทังหมดของผูใ้ ช้บริ การ รวมถึ ง ยังดู แลรั กษาการจัดเก็บ ข้อ มู ลและระบบการประมวลผลเพือให้ผูใ้ ช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลรวมถึงเรี ยกใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ไม่เพียงเท่านัน ยังรวมถึงเรื อง
ความปลอดภัย โดยการป้องกันไม่ให้ผูท้ ีไม่มีสิทธิ เรี ยกใช้หรื อเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงเซิ ร์ฟเวอร์ ทีทํา
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หน้าทีจัดเก็บข้อมูลได้ ทําให้ระบบ cloud storage คือระบบทีช่ วยอํานวยความสะดวกให้กบั องค์กรทัง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้เป็ นอย่างดี
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ในยุคดิจทิ ัล
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน หรื อ ก.พ. มีหน้าทีและความรับผิดชอบโดยตรงในการสรร
หาและเลือกบุคลากรเข้ารั บราชการในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ าย ทังในฐานะผูก้ าํ หนดหลักเกณฑ์และ
วิธีด าํ เนิ นการเกี ยวกับการสอบ จึ งต้องมี การพัฒนาให้เป็ นระบบทีสอดคล้องกับการปรั บเปลียนการ
บริ หารงานภาครั ฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความก้าวหน้าทางอี เล็กทรอนิ กส์ จึ งได้ถูกนํามาใช้ใน
การสรรหาและเลือกบุคลากรหรื อทีเรี ยกว่า E-Recruitment ได้พฒั นาเพือรองรับวิธีการสรรหาและเลือก
บุคลากรเข้ารับราชการให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงของ
บริ บทสังคม และการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ ทังยังสามารถบริ การประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว
E-Recruitment ทีสมบูรณ์ ประกอบด้วย
- การเผยแพร่ ข่าวและรับสมัคร ทาง Internet (e-Registration)
- การบริ ห ารจัด การเครื องมื อ ประเมิ นบุ คคล โดยการพัฒ นาระบบคลัง ข้อ สอบและ
เครื องมือประเมินบุคคล(e-Item Bank)
- วิธีการสอบ โดยการพัฒนาการสอบและการประเมิ นสมรรถนะด้วยคอมพิวเตอร์ (eExam)
- การประมวลผลการสอบ โดยการปรั บปรุ งโปรแกรมประมวลผลให้หลากหลายและ
ด้วยประสิ ทธิ ภาพสู งขึน(e-Data Processing)
- การรั บรองคุณวุฒิ โดยการพัฒนาระบบทีส่ วนราชการสามารถดําเนิ นการได้เอง โดย
เชือมโยงฐานข้อมูลคุณวุฒิจากแหล่งข้อมูลทาง Internet (e-Accreditation)
- การบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล และจัดทําระบบ
คัดเลือกคนทีเหมาะสมให้กบั งาน
กล่าวได้ว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
จํา เป็ นต้อ งพัฒ นาให้ เป็ นระบบสรรหาและคัด เลื อ กด้ว ยอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ (e-Recruitment)เพื อให้ การ
ปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส ยุติธรรม เสมอภาค สะดวก รวดเร็ ว และคุม้ ค่า นอกจากนันการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
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บริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์ เก็ตติงกรุ๊ ป (CMG) ดําเนิ นธุรกิจด้านการผลิต และค้าปลีก โดยเป็ นผู ้
นําเข้า และตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าประเภท เครื องแต่ งกาย เครื องใช้ไฟฟ้ า เครื องสําอาง เครื องดนตรี
สินค้าเด็ก ภายใต้ลิขสิ ทธิและเครื องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ทีได้รับความเชือถือจากผูบ้ ริ โภคทัว
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ามาทํางานบริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์ เก็ตติง
การประกาศตําแหน่งงานว่าง โดยผ่าน Jod Website ต่างๆ
- Web Job TH.
- Web Job Bkk.
- Web Job THAI.
- Web Job pub.
- Line
- Face book
นอกจากนี ยังมีระบบบันทึกข้อมูลพนักงานเข้าระบบ People Plus

ภาพที การรับรองคุณวุฒิโดยเชื อมโยงฐานข้ อมูลคุณวุฒิจากแหล่ งข้ อมูลทาง Internet
(e-Accreditation) ทีมา: คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
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ภาพที 2 การสรรหาผ่านทางเฟสบุ๊ก
สรุ ป
การสรรหาและคัดเลื อกทรั พยากรมนุ ษย์ยุคดิ จิทลั คือการดําเนิ นการขององค์การหรื อบริ ษ ัท
โดยมีเป้ าหมายทีจะดึ งผูส้ มัครทีมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ตามทีองค์การหรื อบริ ษทั ต้องการ โดย
การใช้เครื องมื อ ที มี ค วามทัน สมัยเหมาะกับ ยุค ดิ จิ ทัล ซึ งยุค ดิ จิ ทัล เป็ นยุค ที เป็ นการเรี ย กรวมของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆทีเกิดขึนมาเพือช่วยให้ชีวิตของผูค้ นสะดวกสบายยิงขึนและตอบสนอง
ต่อความต้องการของมนุ ษย์ในแบบใหม่ๆอีกด้วย โดยสิ งทีคนส่ วนมากเข้าถึงและใช้กนั เป็ นประจําใน
ชี วิต ประจําวัน ก็คือ โซเชี ยลมี เดี ย(Social Media) โซเชี ยลมีเดี ย นันมี ลัก ษณะเป็ นกลุ่ ม สั ง คมบนโลก
ออนไลน์ทีมีหน้าทีเป็ นแหล่งสื อสมัยใหม่และเป็ นแหล่งพบปะคุยกันของผูค้ น เช่ น Facebook Twitter
YouTube LinkkedIn Jod Website ต่ า งๆ กระบวนการสรรหาและคัด เลื อ กยุ ค ดิ จิ ท ั ล ผ่ า นสื อสั ง คม
ออนไลน์จะช่วยองค์การหรื อบริ ษทั มีความสะดวกรวดเร็ ว ประหยัดค่าใช้จ่าย เข้าถึงผูค้ นได้จาํ นวนมาก
และยังช่วยให้องค์การหรื อบริ ษทั มีโอกาสรับพนักงานทีมีความหลากหลายในคุณสมบัติต่างๆ
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บทคัดย่ อ
ธรรมาภิบาล คือ การปกครองการบริ หารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ นอกจากนียัง
หมายถึงการบริ หารจัดการทีดี ซึ งสามารถนําไปใช้ได้ทงภาครั
ั
ฐ และเอกชนธรรมทีใช้ในการบริ การ ใน
ปั จจุ บันธรรมาภิบาล เป็ นหลักการที นํามาใช้บริ หารงานอย่างแพร่ หลาย เพราะช่ วยสร้ างสรรค์ และ
ส่ ง เสริ ม องค์ ก รให้ มี ศัก ยภาพ และประสิ ทธิ ภ าพ อาทิ พนั ก งานทํา งานอย่า งซื อสั ต ย์สุ จ ริ ต และ
ขยันหมันเพี ยร ทําให้ผลประกอบการขององค์กรภาคเอกชนเพิมขึน ทําให้บุคคลภายนอกเกิ ดความ
ศรัทธา และเชือมันในองค์กร เพราะ องค์กรที โปร่ งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่ วมทําธุ รกิจที
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ บทความนี ผู เ้ ขี ย นขึ นจากการทบทวนวรรณกรรมแหล่ ง ต่ า ง ๆ อาทิ ตํารา
บทความ รายงานการวิจัย เว็บไซต์ เพือนําเสนอแนวคิดทีสําคัญเกียวกับหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชนซึ งในบทความผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างกรณี งานบริ การขององค์การ
ภาคเอกชน เพือประโยชน์ทางด้านวิชาการ และการนําไปประยุกต์ใช้ในองค์การต่อไป
คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล, งานบริ การ
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Abstract
Good governance is the administrative governance of the management of various businesses.
It also means good management, which can be used in both public and private sectors, which are used
in good governance services. At present, good governance is the principle of widespread management
because it helps to create and promote the organization to its potential and efficiency, such as
employees working honestly and diligently, increasing the performance of private sector
organizations. This enables outsiders to believe in the organization because transparent organizations
are trusted to participate in transparent business. This article is based on a review of various sources
of literature, such as textbooks, articles, research reports, websites, to present important concepts of
governance, especially governance in private organizations for academic benefits and further
application in the organization.
Keywords: good governance, service
บทนํา
ธรรมาภิบาลจัดเป็ นแนวคิดสําคัญในการบริ หารงาน และการปกครองในปั จจุ บนั เพราะโลก
ปัจจุบนั ได้หันไปให้ความสนใจกับเรื องของโลกาภิวตั น์ และธรรมาภิบาลหรื อการบริ หารจัดการทีดีมาก
ขึ น แทนการสนใจเรื องการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมดัง แต่ ก่ อ น เพราะกระแสการพัฒ นาเศรษฐกิ จ มี
ความสําคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื อสารการดําเนินกิจกรรมในทีหนึ งมีผลกระทบต่ออีกทีหนึง การ
พัฒนาเรื องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางมากขึน หากจะให้ประเทศมีการ
เจริ ญเติบโตอย่างยังยืน การมุ่งดําเนิ นธุ รกิจ หรื อปฏิบตั ิราชการต่าง ๆ โดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื องของ
สังคม ประชาชน และสิ งแวดล้อมจึงเป็ นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริ หารจัดการทีดีจึงเข้ามาเป็ นเรื อง
ทีทุกภาคส่ วนให้ความสําคัญ และเริ มมีการนําไปปฏิบตั ิกนั มากขึน(ถวิลวดี บุรีกลุ , 2545)
ธรรมาภิ บ าล หรื อ การบริ ห ารจัด การที ดี เป็ นประเด็ น ที อยู่ ใ นความสนใจของประชาชน
โดยเฉพาะข้า ราชการ และพนั ก งานบริ ษัท เอกชนเพราะธรรมาภิ บ าลเป็ นการบริ หารงานให้ มี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล ตังมันอยูบ่ นหลักการบริ หารงานทีเทียงธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ มีจิตสํานึ กในการทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ งทีได้กระทํา พร้อมตอบคําถามหรื อตอบสนองต่อผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย และพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริ ยธรรมในการทํางาน การคํานึ งถึงการมีส่วนร่ วมใน
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การรั บ รู ้ ตัด สิ น ใจ ดําเนิ น การและประเมิ นผล ตลอดจนร่ ว มรั บ ผลจากการตัด สิ นใจร่ ว มนัน มี การ
ส่ งเสริ มสถานภาพหญิงชาย และการให้ความสําคัญกับกลุ่มต่าง ๆ รวมทังคนด้อยโอกาส ตลอดจนการ
สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสต่าง ๆ ทีประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิ
บาลเป็ นทังหลัก การกระบวนการ และเป็ นเป้ า หมายไปในตัว การมีธ รรมาภิ บาลอาจนํามาสู่ ก ารมี
ประชาธิ ปไตยทีสมบูรณ์ ได้ในที สุ ด และการมีประชาธิ ปไตยก็นาํ มาสู่ การมี ผลทางสังคมคือการมีการ
พัฒนาประเทศไปในทางที สร้ างความสงบสุ ขอย่างต่อเนื อง และตลอดจนนํามาสู่ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนได้โดยสันติวิธี (จุฑารัตน์ สี สูงเนิน, 2554)
บทความนี เกี ยวกับ หลักธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะการนํา หลักการดังกล่ า วประยุต์ใช้ในการ
บริ หารจัดการในภาคเอกชน จะช่ ว ยกระตุ น้ อย่างมากต่อการพัฒนา และขยายตัวของจริ ยธรรมในทาง
ธุ รกิจ ทังนี เพราะความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมีอยู่อย่างใกล้ชิด ภาครั ฐในฐานะที เป็ นผู ้
ควบคุมกติกาการดําเนิ นงานของเอกชนย่อมมีผลต่อการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการทีดีในวงการธุ รกิจ
และการยืดมันในหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมรวมทังความรับผิดชอบทีธุ รกิจมี ต่อสังคม หลักธรรมาภิ
บาลจึ ง ถือ เป็ นหลักพื นฐานในการปกครองผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาในการบริ ห ารจัด การ เพราะจะช่ ว ยให้
สามารถบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทังยังทําให้พนักงานทุกคนมีความสุ ขในการทํางาน (ผศ.
ดร.พลอย สื บวิเศษ
) ต้องการทีจะนําเสนอแนวคิดสําคัญเกียวกับหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
นํา หลักการดัง กล่ าวมาประยุกต์ใช้ในองค์การภาคเอกชนหรื อ การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี โดยมี การ
ยกตัวอย่างกรณี ธุรกิจภาคบริ การเนืองจากเป็ นธุ รกิจทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และมี การเติ บโตอย่างต่อเนื องในปั จจุ บนั เพือเป็ นการนําเสนอความรู ้ ทางด้านวิชาการ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารองค์การให้เกิดธรรมาภิบาลได้ และยังช่วยสร้ างขวัญกําลังใจทีดี พร้ อม
ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ งจะส่ งผลดี โดยรวมกับการดําเนินงาน
ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต (สานิตย์ หนูนิล, 2559)
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็ นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี ยังหมายถึงการบริ หารจัดการทีดี ซึ งสามารถนําไปใช้ได้ทงภาครั
ั
ฐ และ
เอกชน ธรรมที ใช้ใ นการบริ ห ารงานนี มี ค วามหมายอย่า งกว้า ง กล่ า วคื อ หาได้มี ค วามหมายเพี ย ง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านัน แต่รวมถึง ศี ลธรรม คุ ณธรรม จริ ยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทัง
ปวง ซึ งวิ ญ ู ช นพึ ง มี และพึ ง ประพฤติ ปฏิ บ ัติ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
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แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็ นต้น ธรรมาภิบาล เป็ นหลักการทีนํามาใช้บริ หารงานในปั จจุบนั อย่าง
แพร่ หลาย ด้วยเหตุ เพราะ ช่ วยสร้ างสรรค์แ ละส่ งเสริ ม องค์กรให้มีศักยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
พนักงานต่างทํางานอย่างซื อสัตย์สุจริ ต และขยันหมันเพียร ทําให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนัน
ขยายตัว นอกจากนีแล้วยังทําให้บุคคลภายนอกทีเกียวข้อง ศรัทธาและเชือมันในองค์กรนัน ๆ อันจะทํา
ให้เกิ ด การพัฒนาอย่างต่อเนื อง เช่ น องค์กรทีโปร่ งใส ย่อมได้รับความไว้ว างใจในการร่ วมทําธุ รกิ จ
รัฐบาลทีโปร่ งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้ างความเชือมันให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่ งผลดี
ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ ธรรมาภิบาล เป็ นเรื องเกียวกับลักษณะ
ของการใช้อาํ นาจในการจัดทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพือการพัฒนาซึ งครอบคลุม
ประเด็นในเรื องของการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่ าง ๆ การบริ หารจัดการภาครัฐ ภาระการรั บผิดชอบ
บทกฎหมายที เกี ยวกับ การพัฒ นา ความโปร่ ง ใส และข้อ มู ล ข่ า วสาร นอกจากนั นยัง มี ผู ้ก ํา หนด
ความหมายสําคัญ อาทิ Suwanmala (2003: - ) ได้อธิ บายความหมายของ ธรรมาภิบาล ว่า หมายถึง การ
ปกครองทีดี (ธรรม = ดี ความถูกต้อง อภิบาล = คุม้ ครอง ปกป้อง ดูแล บํารุ ง อภิ = สู ง เหนื อ ยิง บาล =
รั กษา ปกครอง) ซึ งคํา ว่ า Governance แต่ เดิ ม ในภาษาอัง กฤษคํานี เป็ นคํา นามหมายถึ ง รั ฐ บาลในเชิ ง
นามธรรม ซึ งก้คือการปกครองในระดับประเทศ แต่ใยระยะหลังเมือวงการธุ รกิจขยายตัว และเห็นความ
จําเป็ นต้องมีการกํากับดุแล รักษาเช่ นเดียวกับประเทศ จึงนําคํานี มาใช้สาํ หรับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในภาค
ธุรกิจเอกชนตลอดไปจนถึงองค์การภาคมหาชนด้วยโดยหมายถึงการบริ หารจัดการในระดับสู ง
ความสําคัญของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล เป็ นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมื อง การบริ หาร การจัด การการควบคุ มดู แล
กิจการต่าง ๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ยังหมายถึงการบริ หารจัดการทีดี สามารถนําไปใช้
ได้ทงภาครั
ั
ฐและเอกชน ธรรมทีใช้ในการบริ หารงานธรรมาภิบาล เป็ นหลักการทีนํามาใช้บริ หารงานใน
ปัจจุบนั อย่างแพร่ หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค์ และส่ งเสริ มองค์กรให้มีศกั ยภาพ และประสิ ทธิ ภาพ อาทิ
พนักงานต่างทํางานอย่างซื อสัตย์สุจริ ต และขยันหมันเพียร ทําให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนัน
ขยายตัว นอกจากนีแล้วยังทําให้บุคคลภายนอกทีเกียวข้อง ศรัทธา และเชื อมันในองค์กรนัน ๆ อันจะทํา
ให้เกิ ด การพัฒนาอย่างต่อเนื อง เช่ น องค์กรทีโปร่ งใส ย่อมได้รับความไว้ว างใจในการร่ วมทําธุ รกิ จ
รัฐบาลทีโปร่ งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้ างความเชือมันให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่ งผลดี
ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ (จุฑารัตน์ สี สูงเนิน, 2554)
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องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและ สังคมทีดี พ.ศ.
ระบุวา่ ธรรมาภิบาล (ปิ ยะนาถ สิ งห์ชู, 2556)
มีองค์ประกอบ ประกอบ คือ
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ ตามอําเภอใจ หรื ออํานาจของ
ตัวบุคคล จะต้องคํานึงถึงความเป็ นธรรม และความยุติธรรม รวมทังมีความรัดกุมและ รวดเร็ วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมันในความถูกต้อง ดีงาม การ
ส่ งเสริ ม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้ อมกัน เพือให้บุคลากรมี ความซื อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบ วินยั ประกอบอาชีพสุ จริ ต เป็ นนิสัย ประจําชาติ
3. หลักความโปร่ งใส (Accountability) หลักความโปร่ งใส หมายถึง ความโปร่ งใส พอเทียบได้
ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรื อเกือบตรงข้าม กับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน โดยทีเรื องทุจริ ต คอร์ รัปชัน ให้มี
ความหมายในเชิ งลบ และความน่ าสะพรึ งกลัวแฝงอยู่ ความโปร่ งใสเป็ นคําศัพท์ทีให้แง่มุมในเชิ งบวก
และให้ ค วามสนใจในเชิ ง สงบสุ ข ประชาชนเข้าถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร ได้ส ะดวกและเข้าใจง่ า ย และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี เพือเป็ น สิ ริมงคลแก่บุคลากรที
ปฏิบตั ิงานให้มีความโปร่ งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสังในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ทีได้ทรงมีพระราชกระแสรั บสัง ได้แก่ ผูท้ ีมีความสุ จริ ต และบริ สุทธิ ใจ แม้จะมี
ความรู ้นอ้ ยก็ยอ่ มทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผูท้ ีมีความรู ้มาก แต่ไม่มีความสุ จริ ต ไม่มีความ
บริ สุทธิใจ
4. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากร
หรื อผูม้ ี ส่ วนเกียวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมทางการ บริ หารจัดการเกียวกับการตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ เช่ น
เป็ นคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และหรื อ คณะทํางานโดยให้ขอ้ มูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึ กษา
ร่ วมวางแผนและร่ วมปฏิบตั ิ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิ ทธิ
และหน้ า ที ความสํ า นึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การใส่ ใจปั ญหาการบริ ห ารจัด การ การ
กระตือรื อร้ นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็ นทีแตกต่าง รวมทังความกล้าทีจะยอมรั บผลดี
และผลเสี ยจากกระทําของตนเอง
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6. หลักความคุม้ ค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หาร
จัดการและใช้ทรั พยากรที มี จ าํ กัด เพือให้เกิ ด ประโยชน์สูงสุ ด แก่ ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมี
ความประหยัด ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงยื
ั น
แนวทางปฏิบตั ิตามหลัก “ธรรมาภิบาล”
ธรรมาภิบาลมีความเกียวข้องกับธุรกิจอย่างชัดเจน เพราะหลักทัง ประการ สามารถนํามาแปร
เป็ นวิธีปฏิบตั ิสาํ หรั บองค์กร เพราะเมือองค์กรมีการปฏิบตั ิทีดี ต่อพนักงาน พนักงานก็มีความสุ ขมีขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ส่ งผลให้พนักงานทุกคนรัก และทุ่มเทในการทํางาน และพร้อมมีส่วนร่ วมใน
ความก้า วหน้ า ของบริ ษั ท ดัง นั น การนํ า ธรรมภิ บ าลมาใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารงาน จึ ง มี
ความสําคัญ และจําเป็ นต่อความสําเร็ จขององค์กรทุกประเภททุกระดับ (ปิ ยะนาถ สิ งห์ชู, 2556)
1. การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึนทุกระดับจะทําให้เกิดการพัฒนาทียังยืนโดยมีคนเป็ น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริ ง ทําให้สังคมไทยเป็ นสังคมเสถียรภาพ พัฒนา และอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข สร้าง
ความเข้มแข็งให้ประชาคมและเพิมการมีส่วนร่ วม
2. เป็ นหลักการพืนฐานในการสร้างความเป็ นธรรมในสังคมเอผลประดยชน์ให้กบั คนทุก
ระดับไม่ ว่ าคนรวยหรื อคนจนในเรื องการมี งานทํา การมี รายได้ การพัฒนาที เท่ าเที ยมกัน และการมี
คุณภาพชีวิตทีดีขนึ
3. ธรรมาภิบาลช่วยลดบรรเทาหรื อแก้ปัญหาถึงแม้ปัญหาทีเกิดขึนจะมีความรุ นแรงก็ยงั ช่วย
ลดหรื อ บรรเทาความรุ นแรงลงไป และปั ญหาที ไม่ รุนแรงก็อาจจะไม่ เกิ ดขึ นอี ก อีกทังทําให้สั งคมมี
ความเข้มแข็งทุกด้าน ทังทางคุณค่าและจิตสํานึกทางสังคม การเมือง
. ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปั ญหาการฉ้อราษฎร์ บงั หลวงและส่ งเสริ มให้คนมีความซื อสัตย์สุจิต
. ธรรมาภิบาลเป็ นแนวคิดทีเกือหนุนสังคมประชาธิปไตยจะทําให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ และมีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรทีเกียวข้อง
6. ธรรมาภิบาลจะช่วยให้ระบบบริ หารของรัฐมีความยุติธรรม เป็ นทีน่าเชือถือทังใน และ
ต่างประเทศ
7. ธรรมาภิบาลเป็ นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทังภาครัฐ ภาคธุ รกิจเอกชน และ
ภาคประชาชน สามารถอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสงบสุ ขมี ค วามรู ้ รั ก สามัค คี แ ละร่ ว มกัน เป็ นพลัง
ก่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยังยืน และเป็ นส่ วนเสริ มสร้างความเข้มแข็งหรื อสร้ างภูมิคุม้ กันแก่
ประเทศ
453

งานบริการ
งานบริ การ หมายถึ ง งานที ปฏิ บตั ิ รับใช้ หรื อ ให้ความสะดวกต่ าง ๆ ดังนัน การให้บริ การจึ ง
หมายถึง งานทีมีผคู ้ อยช่วยอํานวยความสะดวกซึ งเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้บริ การ” และ “ผูม้ ารับบริ การ” ก็คือผูม้ า
รั บความสะดวก การบริ การ ไม่ใช่ สิงที มีตวั ตน แต่เป็ นกระบวนการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที เกิดขึนจาก
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ี ต้องการใช้บริ การ (ผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า/ผูร้ ั บบริ การ) กับ ผูใ้ ห้บริ การ (เจ้าของ
กิจการ/พนักงานงานบริ การ/ระบบการจัดการบริ การ) ในการทีจะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ ง ให้บรรลุ ผลสําเร็ จ ความแตกต่างระหว่างสิ นค้า และการบริ การ ต่ างก็ก่อให้เกิ ดประโยชน์ และ
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าทีมาซื อ โดยทีธุ รกิจบริ การจะมุ่งเน้นการกระทําทีตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า อันนําไปสู่ ความพึงพอใจทีได้รับบริ การนัน ในขณะนีธุ รกิจทัวไป มุ่งขายสิ นค้าทีลูกค้าชอบ และ
ทําให้เกิดความพึงพอใจทีได้เป็ นเจ้าของสิ นค้านัน (จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, 2549)
ความสําคัญของงานบริ การ
การบริ การทีดีจะช่วยให้กิจการประสบความสําเร็ จในทีสุ ด ดังนันความสําคัญของการบริ การ
สามารถแบ่งเป็ น ประเด็น (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2543)
. ความสําคัญต่อผูใ้ ห้บริ การ แบ่งเป็ น ลักษณะ คือ
1.1 งานบริ ห ารบุคลากรที ปฏิ บตั ิ งานบริ การโดยเฉพาะผูท้ ี ให้บริ การส่ วนหน้าเนื องจากเป็ น
บุคคลทีปฏิสัมพันธ์กบั ผูม้ ารั บบริ การโดยตรงเริ มตังแต่การต้อนรั บผูท้ ีเข้ามาติดต่ อจนกระทัง
บริ การต่ าง ๆ สิ นสุ ดลง การทําความเข้าใจเกี ยวกับการบริ การจะช่ วยให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานบริ การ
ตระหนักถึงการปฏิบตั ิตนต่อผูร้ ับบริ การด้วยจิตสํานึ กของงานทีให้บริ การ และพัฒนาศักยภาพ
มีดงั นี
- รั บรู ้เป้ าหมายของงานทีให้บริ การทีถูกต้องโดยมุ่งเน้นทีตัวลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภคเป็ น
ศูนย์กลางของการบริ การด้วยการกระทําเพือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทําให้
ลูกค้ามาใช้บริ การพึงพอใจเป็ นสําคัญ
- เข้าใจ และยอมรับพฤติกรรมของลูกค้าหรื อผูท้ ีใช้บริ การ
- ตระหนักถึ ง บทบาท และพฤติ กรรมของการบริ การที ผู ้บ ริ ก ารพึ ง ปฏิ บัติ ซึ งเป็ น
ภาพลักษณ์เบืองต้น ทีสามารถทําให้ผรู ้ ับบริ การประทับใจใช้บริ การจนเป็ นลูกค้าประจํา
- วิเคราะห์ความต้องการของผูร้ ั บบริ การ และคุณลักษณะของการบริ การทีสร้างความ
ประทับใจแก่ผรู ้ ับบริ การรวมทังการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ งเกิดขึนตลอดเวลาและจําเป็ นต้อง
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อาศัยการฝึ กฝนทักษะในการแก้ปัญหาเพือมิ ให้ผูร้ ั บบริ การเกิดความไม่พอใจในการบริ การที
ได้รับ
1. ผูป้ ระกอบการ ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการทีผลิตสิ นค้า และบริ การต่างตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริ การมากขึน และหันมาให้บริ การเป็ นกลยุทธ์การแข่งขันทาง
การตลาดทีนับวัน จะมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน การทําความเข้าใจเกียวกับการบริ การจะช่วยให้
ผูบ้ ริ หารการบริ การ สามารถสร้ างความเป็ นเลิศในการดําเนิ นการบริ การด้วยคุณภาพของการ
บริ การทียอดเยียมได้ ดังนี
- ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้าเป็ นอันดับแรก และรู ้จกั สํารวจความต้องการของ
ลูกค้าในการเลือกซื อสิ นค้า และบริ การต่าง ๆ เพือนําข้อมูลมาใช้วางแผน และการปรับปรุ งการ
ดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
- เห็ น ความสําคัญของบุ คลากรซึ งมี บ ทบาทสําคัญ ที จะดึ ง ผูบ้ ริ โภคให้มาเป็ นลู กค้า
ประจําขององค์กรด้วยการสนับสนุ น และเพิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการ
บริ การอย่างทัวถึงทังในด้านความรู ้ และทักษะการบริ การทีมีคุณภาพ
- เข้ า ใจกลยุ ท ธ์ ก ารบริ การต่ า ง ๆ ที สามารถใช้ เป็ นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทีมี คุณภาพ การสร้ างเอกลักษณ์ ในการบริ การที
ประทับใจ การบริ หารองค์การทีมีประสิ ทธิ ภาพ และการใช้เทคโนโลยีการบริ การทีทันสมัย
- วิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่ อง และแนวโน้มของการบริ การเพือการปรับปรุ งแก้ไข และ
กําหนดทิศทางของการบริ การทีตลาดต้องการได้
. ความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ ถึงแม้ธุรกิจบริ การจะให้ความสําคัญอย่างมากกับลูกค้า หรื อผูท้ ีมีอาํ นาจ
ในการตัดสิ นใจเลือกซื อ หรื อใช้บริ การต่าง ๆ และพยายามทุกวิถีทางทีจะสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่
ลู กค้า ดังนัน ลู กค้าจําเป็ นที จะต้องเรี ยนรู ้ บทบาท และขอบเขตความเป็ นไปได้ของการใช้บริ การที
เหมาะสมด้วยความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการบริ การจะช่วยให้ผูใ้ ช้บริ การเข้าใจกระบวนการบริ การ และ
สามารถคาดหวังการบริ การทีจะได้รับอย่างมีเหตุผลตามข้อจํากัดของสถานการณ์ทีเกิดขึน
- รับรู ้ และเข้าใจลักษณะของงานบริ การว่าเป็ นงานหนักทีจะต้องพบกับคนจํานวนมาก
และตอบสนองความต้องการที หลากหลายของผูม้ ารั บบริ การอยู่ต ลอดเวลาอันส่ งผลให้การ
บริ การบางครังอาจไม่รวดเร็ วทันกับความต้องการของผูร้ ับบริ การทุกคนในเวลาเดียวกันได้ซึง
ผูใ้ ช้บริ การจําเป็ นต้อ งคาดหวังการบริ การในระดับที มี ความเป็ นไปได้ตามลักษณะของงาน
บริ การต่าง ๆ
455

- ตระหนักถึงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของผูใ้ ช้บริ การผูท้ ีแสดงเจตนาในการรับบริ การ
ควรมี มารยาทที ดี และใช้คาํ พูด ที ชัดเจนเข้าใจง่ ายในการระบุ ความต้อ งการการบริ การเมือผู ้
ให้บริ การเข้าใจ และเสนอการบริ การทีถูกใจผูร้ ับบริ การก็จะทําให้เกิดความรู ้สึก และทัศนคติที
มีต่อการบริ การ
กระบวนการบริการ
กระบวนการบริ การต้องมีผูร้ ั บบริ การเข้ามามีส่วนร่ วมด้วยนัน ทําให้เป็ นเรื องยากทีจะควบคุม
การบริ การให้ได้มาตรฐาน เนื องจากการบริ การเกิ ดขึนในช่วงเวลาเดี ยวกันกับที ผูร้ ั บบริ การใช้บริ การ
ดังนันหากเกิดข้อผิดพลาดในการบริ การขึนก็จะทําให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความไม่พ อใจทันที นอกจากนี
ผูร้ ับบริ การ และบุคคลอืน ๆ ทีอยูด่ ว้ ยในเวลา และสถานทีของการก็มีบทบาทสําคัญต่อความพึงพอใจ
ของผูร้ ั บบริ การด้วยเช่ นเดียวกัน ตัวอย่างเช่ น ในระหว่างทีมัคคุเทศก์กาํ ลังอธิ บายสถานทีท่ องเทียวอยู่
นัน หากนั ก ท่ อ งเที ยวคนอื น ๆ ส่ ง เสี ยงดัง รบกวน ย่อ มทํา ให้ นั ก ท่ อ งเที ยวหลายคนไม่ ได้ยิน สิ งที
มัคคุ เทศก์กาํ ลังอธิ บาย ทําให้ความพึงพอใจในการใช้บริ การนําเที ยวลดน้อยลง จะเห็ นได้ว่า ลักษณะ
ของการบริ การมีตวามแตกต่างจากสิ นค้าโดยทัวไปอย่างเห็นได้ชดั ซึ งลักษณะเหล่านีทําให้เกิดข้อจํากัด
บางประการในการดึงดูดให้ผรู ้ ับบริ การตัดสิ นใจใช้บริ การ และได้รับความพึงพอใจอย่างสู งสุ ดจากการ
บริ การ (สมิต สัชฌุกร, 2554)
อภิปราย
สรุ ปได้ว่าบทความนี การใช้หลักธรรมาภิบาลในงานบริ การบริ ษทั เอกชน ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนด
วิธีการดําเนินการ และขันตอนเพือต้องการทราบความแตกต่างของการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลใน
บุคคลากรในบริ ษทั เอกชน งานบริ การเป็ นงานด้านการสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้กบั
ลูกค้าผูม้ าติดต่อ การบริ การทีดี ย่อมมีผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน ความล้มเหลวในการบริ การถือเป็ นผลเสี ย
อย่างร้ ายแรงหากไม่ได้รับการปรั บปรุ งให้ดีขนึ ดังนัน ผูร้ ั บผิดชอบในการให้บริ การต้องระลึกอยูเ่ สมอ
ว่า การบริ การที ดี ต้อ งมี ความรั บผิด ชอบการให้บ ริ การที ดี และมี คุ ณภาพ ต้อ งอาศัยเทคนิ ค กลยุทธ์
ทักษะ โดยการเอาชนะใจลูกค้า และบุคคลผูม้ าติ ดต่อขอใช้บริ การ จึงถือได้ว่างานด้านการบริ การ ถือ
เป็ นงานทีมีความสําคัญยิงในปั จจุ บนั ความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลตามหลักนิ ติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม หลักความรั บผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่ากับการ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลของบุคคลากรในบริ ษทั เอกชน สามารถกล่าวได้ดงั นี
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ด้านหลักนิ ติธรรมการนําหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริ การบริ ษทั เอกชน ด้านหลักนิ ติธรรม
ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิง โดยมีการพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า บุคลากรในบริ ษทั เอกชนยอมรั บ
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ทีบริ ษทั เอกชนได้กาํ หนดขึน บุคคลากรในบริ ษทั เอกชนจะติ
องตระหนักถึ ง สิ ทธิ ห น้ าที ของตนเอง เช้า ใจกฎเกณฑ์ต่ า ง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มพิ จ ารณา กฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับ ทีนํามาใช้ในบริ ษทั เอกชน
หลักคุณธรรมการนําหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริ การบริ ษทั เอกชน ด้านหลักคุณธรรม ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง โดยมีการพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรขยันขันแข็ง
ในการปฏิ บัติงานด้วยวิธีหลากหลาย มี การเสริ มสร้ างระเบี ยบวินัยในบริ ษทั เอกชนแก่บุคลากร เมื อมี
ปั ญ หา หรื ออุ ปสรรคในการทํา งาน ผูบ้ ริ ห ารเป็ นแบบอย่างทีดี ในการปฏิ บัติ ต าม กฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั เอกชน บุ คลากรในบริ ษทั เอกชน ปฏิบตั ิหน้าที โดยยึดหมันในความถูกต้องดี งาม
และบุคคลากรในบริ ษทั เอกชนได้รับความเป็ นธรรมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง
หลักความโปร่ งใสการนําหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริ การบริ ษทั เอกชน หลักความโปร่ งใส
คือหลักการ และแนวทางการบริ การงานแบบโปร่ งใส ซึ งเชื อว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทงใน
ั
หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทังนี เพือผลักดันให้องค์กรเป็ นหน่ วยงานทีมีการปฏิบตั ิงานด้วยความ
จริ ง ใจ ตรงไปตรงมา ผู น้ ํามี ค วามซื อสั ต ย์สุ จ ริ ต มี จิต สํานึ ก ของความโปร่ ง ใส อัน จะมี ผ ลจู งใจให้
บุคลากรทํางานด้วยความสบายใจ มีความสุ ขในการทํางาน และมีจิตสํานึ กที ดีทงต่
ั อองค์กร ต่อเพือน
ร่ วมงาน และต่อผูใ้ ช้บริ การหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วน เป็ นหน่ วยงานทีใสสะอาด ปลอดจาก
การทุจริ ตคอรัปชัน และเป็ นทียอมรับศรัทธาของประชาชน หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างแท้จริ ง
หลักความมี ส่วนร่ วมการบริ การแบบมี ส่วนร่ วม คือ การทีบุคคลในองค์กรหรื อต่างองค์กรได้
ร่ วมกันเพือจัดการงานให้บรรลุเป้ าหมายทีต้องการร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสําเร็ จ ทังนี การมี
ส่ วนร่ วมนัน ๆ จะอยูใ่ นขันตอนใด ๆ ก็ตาม โดยขึนอยูก่ บั ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจํากัด
ขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการดําเนิ นการบริ การเป็ นเกณฑ์ เป็ นเหตุผลทีจําเป็ นต่อการบริ การ
หรื อการจัดการองค์กร คือ 1.ก่อให้เกิ ดความเข้าใจร่ วมกันในการปฏิบตั ิงานทีมุ่งหวัง 2.กระบวนการ
ตัดสิ นใจสามารถรองรั บพฤติ กรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและเกิ ดการยอมรั บได้ 3.เป็ น
หลักการของการบริ หารทีเป็ นผลต่อการดําเนิ นการเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเหตุผลวิวฒั นาการเพือความคิด การ
ระดมความคิด ซึ งนําไปสู่ การตัดสิ นใจ 4.ลดช่องว่างของระบบการสื อสารในองค์กรและขจัดปั ญหา
ความขัดแย้งได้
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หลักความรับผิดชอบความพร้อมรับผิดชอบเป็ นคุณสมบัติ หรื อทักษะพึงอันแสดงออกเพือเป็ น
ตัวชีการได้รับมอบหมายภารกิจ ทีจะนําไปปฏิรูปด้วยความรับผิดชอบ เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการ
เพิมประสิ ทธิ ผลของการจัดการหลักการรับผิดรับชอบ เป็ นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล และเป็ น
หลักการที จะช่ ว ยเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การในระบบราชการ หลัก การดัง กล่ า วเป็ น
หลักการทีนักวิชาการให้ความหมายทีแตกต่างกัน แต่เป็ นหลักการทีจําเป็ น และต้องพัฒนาการปฏิบตั ิใช้
ให้เป็ นรู ปธรรมในสังคมไทย
หลักความคุม้ ค่าความคุม้ ค่าในการบริ การ คือ การดําเนิ นการทีเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี
การกําหนดเป้ าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน และงบประมาณทีต้องใช้ และการ
ดําเนินการนันมีการปฏิบตั ิทีบรรลุเป้ าหมาย ภายในระยะเวลาทีกําหนด ใช้งบประมาณตํา การดําเนิ นนัน
เปิ ดเผย และเทียงธรรม สะดวกรวดเร็ ว มีความรับผิดชอบ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดขององค์การ และ
บรรลุเป้า
สรุป
ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน มาปรับใช้ในการบริ การขององค์การถือเป็ นเรื องทีมีประโยชน์ และ
มีความจําเป็ นอย่างยิง โดยเฉพาะในองค์การภาคเอกชนปั จจุบนั ทีมีการแข่งขันกันสู ง มีการเปิ ดเสรี ใน
ด้านต่ าง ๆ การที องค์การภาคเอกชนจะทําการค้าต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็ จได้นันสิ งสําคัญหลาย
ประการก็คือก็องค์การเหล่านันจะต้องมีระบบการบริ หารจัดการทีดีตอ้ งมี หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่ งใส หลักมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า อย่างไรก็ตามจะเห็นได้
ว่าองค์การของภาคเอกชนทีมีความตื นตัว และให้ความสําคัญในการนําหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ใน
การบริ การองค์การอย่างจริ งจัง ซึ งแท้ทีจริ งองค์การภาคเอกชนทีไม่ ใช่ บริ ษทั จดทะเบียนก็สามารถนํา
หลักการของธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ได้เช่ นเดียวกัน อาทิในด้านความโปร่ งใสในการบริ การงาน
องค์การจะต้องมี ระบบการตรวจสอบทีเข้มแข็งโดยการเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ มต่าง ๆ เข้ามี
ส่ วนในการร่ วมในการตรวจสอบผลการดําเนิ นงานขององค์การ การเปิ ดเผยข้อมูลที จําเป็ นให้กบั ผูม้ ี
ส่ วนเกียวข้องได้รับทราบด้านการมีส่วนร่ วมองค์การจะต้องเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ เข้า
มามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการมีการรับฟั งความคิดเห็ น ร่ วมกันปรึ กษาหารื อในการบริ การองค์การ
รวมทังการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ขององค์การ ด้านความรับผิดชอบ องค์การจะต้องรับผิดชอบต่อมีส่วนได้
เสี ยกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ลูกค้า พนักงาน หรื อปั จจุ บนั องค์การหันมาให้ความสําคัญกับหลักความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม ซึงหากองค์การภาคเอกชนนําหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ก็จะส่ งผลดีต่อองค์การรวมทังต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และทีสําคัญก็คอื องค์การจะมีการเติบโตอย่างมันคง และยังยืน
เอกสารอ้ างอิง
ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. (2545). ธรรมาภิบาลการบริ หารการจัดการ โครงการศึกษาเพือพัฒนาดัชนี
วัดผลการพัฒนาระบบบริ หารจัดการทีดี. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
จุฑารัตน์ สี สูงเนิน. ( ). ธรรมาภิบาลและงานทีดี.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พลอย สื บวิเศษ. ( ). ธรรมาภิบาล.
สานิตย์ หนูนิล. (2559). ธรรมาภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน ชือเว็บไซต์ :
www.resource.lib.su.ac.th
ปิ ยะนาถ สิ งห์ชู. (2556). องค์ ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ชือเว็บไซต์ : www.gotoknow.org
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์. (2549). เจตคติและความพึงพอใจในการบริ การ ชือเว็บไซต์ :
http://www.slideshare.net/risa021040/is-32126832
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช. (2543). ความสําคัญของงานบริ การ
สมิต สัชฌุกร. ( ). กระบวนการบริการ พิมพ์ครังที สํานักพิมพ์สายธาร พิมพ์ที : โรงพิมพ์เดือนตุลา

459

บทบาทของเจ้าหน้ าทีทรัพยากรมนุษย์ ในยุคไทยแลนด์ .
Roles of Human Resource Staff in the Era of Thailand 4.0
ศรัณย์ พร ไกรทอง1 / วิไลลักษณ์ เรื องสม 2
Saranphon kaitong / WiIaiIuk Ruangsom
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
2
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
1

บทคัดย่ อ
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก รอบตัวมี การเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว องค์การ
ต่ างต้องปรั บตัวให้ เท่ าทัน ต่ อ การเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึน ซึ งประเทศไทยได้ประกาศยุท ธศาสตร์ ไทย
แลนด์ 4.0 เพือใช้ในการพัฒนาประเทศ และเพือปรั บตัวให้เข้าสู่ โลกยุคดิจิตอลทันกับการเปลียนแปลง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็ นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ ในทาง
กลับกันก็ปิดโอกาสสําหรับงานบางอย่างทีอาจจะไม่มีความจําเป็ นหรื อลดบทบาททรัพยากรมนุษย์และ
เปิ ดโอกาสให้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามาทํางานแทนมนุ ษ ย์ ซึ งเทคโนโลยีเป็ นหัว ใจสําคัญของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุ ษย์ในยุคไทยแลนด์ . ทีฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งปรับตัวตาม โดยการอัพเดทความรู ้ใหม่
ๆ สมําเสมอ ไปจนถึงการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั การทํางานของฝ่ ายทรั พยากร
มนุ ษ ย์ ทําให้เกิ ด การเปลี ยนแปลงสําหรั บฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ห ลายต่ อ หลายอย่า งนันนํามาซึ งการ
ปรับตัวให้เข้าสู่ ยคุ ทรัพยากรมนุ ษย์ในยุคไทยแลนด์ . ด้วยเช่นกัน
คําสําคัญ: บทบาทของเจ้าหน้าที, ทรัพยากรมนุษย์, ไทยแลนด์ยคุ .
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Abstract
Today technology has made great progress. The surroundings changed rapidly. Organizations
must adapt to the changes that occur. Thailand has announced the strategy of Thailand 4.0 for use in
the development of the country. And to adapt to the digital world to keep up with the leapfrog
technological advancement It is an opportunity for innovation, but on the other hand, it closes
opportunities for jobs that may not be necessary or reduces the role of human resources and allows
new technologies to replace human beings. Which technology is the heart of the human resource
department in the era of Thailand 4.0 that the human resource department has to adapt to By regularly
updating new knowledge to bring new innovations to benefit the work of the human resource
department. It made many changes for the human resources department, which also brought about the
adaptation to the human resource era in Thailand 4.0.
Keywords: staff role, human resources, Thailand 4.0
บทนํา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก รอบตัวมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วจากการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์มากขึน เพราะนี คือพลังสําคัญทีจะทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็ จ และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร้ ขีด จํากัด เมื อโลกก้าวสู่ ยุคดิ จิตอลมากขึ นเรื อย ๆ
องค์การต่างต้องปรั บตัวให้เท่ าทัน ต่ อ การเปลี ยนแปลงที เกิด ขึน ตามมาก็คือเรื องของการปฏิ วตั ิ ทาง
อาชี พ อย่างทีเรารู ้ กนั ดีแล้วว่าหนึ งในฝ่ ายที ต้องปรั บตัวมากที สุ ดหรื อเปลียนโฉมหน้าแผนกตลอดจน
ปรั บ กลยุท ธ์แ บบพลิ กหน้ามื อ เป็ นหลัง มื อ ก็คื อ ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ห รื อ ที เข้า ใจกัน ว่า HR นันเอง
ทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การถือเป็ นสิ งสําคัญสู่ ความสําเร็ จในการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ถ้าหาก
ทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เหล่านันได้จะกลายเป็ นความสู ญ
เปล่ า จากการลงทุ น ที ไม่ คุม้ ค่ า แต่ หากใช้เทคโนโลยีได้อ ย่า งคุ ม้ ค่า ก็ จะกลับ กลายเป็ นข้อ ดี ข องการ
เปลี ยนแปลงครั งนี ทังต่ อ การทํางานของฝ่ าย HR เอง ไปจนถึ ง ตัว พนัก งานในองค์ก ร ตลอดจนตัว
องค์กรเองทีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ซึ งการก้าวเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอลนันทําให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีบทบาทที
ปรับเปลียนไปอย่างมากในยุคไทยแลนด์ . (ธาดา ราชกิจ, 2019)
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บทบาทฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ ในยุคดิ จิทลั นันจะต้องทํางานเป็ นฝ่ ายรุ ก ตังแต่ การสร้างกลยุทธ์
ในการสรรหาและบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไปจนถึ ง ควบคุ มดู แลค่ าตอบแทนและการเข้า-ออกงาน
องค์กรสมัยใหม่ ได้ให้ความสําคัญแก่ งานทรั พยากรมนุ ษย์ในลําดับต้น ๆ เนื องจากทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เปรี ยบเสมือนวัตถุดิบทีช่วยให้ทุกกิจกรรมและทุกหน้าทีในองค์การสามารถดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื อง
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จาํ เป็ นจะต้องอัพเดทและนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในบาทบาทของตนเองใน
การทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน (อนิวชั แก้วจํานงค์, 2554)
การเปลี ยนแปลงประเทศไปสู่ . ต้องการเปลียนการทําธุ รกิจ คือเน้นการสร้ างสรรค์สิงใหม่
มากกว่าการแข่งขันในอุ ตสาหกรรมเดิม ๆ หรื ออีกอย่างหนึ งคือธุ รกิจไทยต้องมีแบรนด์ในระดับโลก
เพือสร้ างมูลค่าเพิมหรื อรายได้เข้าสู่ ประเทศทีจะขยายขอบเขตกว้างขึนจากห่ วงโซ่ อุปทานที เคยเป็ นผู ้
รับจ้างผลิตมาเป็ นเจ้าของนวัตกรรม (ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์, 2018)
บทความวิชาการนี เป็ นการรวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งต่าง ๆ เพือนําเสนอเกียวกับบทบาทของ
เจ้าหน้าทีทรั พยากรมนุ ษย์ของในยุคไทยแลนด์ . โดยนําทฤษฎีการยอมรั บเทคโนโลยีมาอธิ บายใน
เนือหาในบทความวิชาการนี
การบริหารทรั พยากรมนุษย์
การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management: HRM ) เดิ ม เรี ยกกั น ว่ า การ
บริ หารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมือโลกธุ รกิ จปั จจุ บนั มีความเจริ ญเติบโตขยายตัวมาก
ขึ น กรอบแนวคิด ด้านงานบุ คคลจึ งจําเป็ นต้อ งขยายและพัฒ นาให้ส อดคล้อ งกับความเปลียนแปลง
ดังกล่าว ซึ งนักวิชาการส่ วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์การเป็ นเพียงผูร้ ั บคําสังตามทีมองหมาย
เท่านัน ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็ นทรัพยากรขององค์การ หรื อในปั จจุบนั เรี ยกว่า “ทุนมนุ ษย์”
ทีมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ภาระงานต่าง ๆ ขององค์การดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล สร้ างความสําเร็ จ ความเจริ ญ เติ บโตก้าวหน้าให้แ ก่ อ งค์การ ด้วยเหตุ นีเองจึ งทําให้การ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นทียอมรั บและมี ความสําคัญยิงต่อองค์การ ในส่ วนของความหมายตามที
นักวิชาการให้ไว้ มีดงั นี
พยอม วงศ์ ส ารศรี (
)กล่ า วว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง กระบวนการที
ผูบ้ ริ หารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาํ เนิ นการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรทีมีคุณสมบัติดหมาะสมเข้า
ปฏิ บัติ ง านในองค์ก ารพร้ อ มทังใส่ ใจพัฒ นา บํา รุ ง รั กษาให้บุ คลากรที ปฏิ บัติ ง านได้เพิ มพู นความรู ้
ความสามารถ มีสุขภาพร่ างกายและจิตใจทีดีในการปฏิบตั ิงาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการทีทําให้
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บุคลากรในองค์การทีต้องพ้นจากการปฏิบตั ิงานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรื อเหตุอืนใดในงาน
ให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
เสนาะ ดิ เยาว์ ( ) กล่ า วว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การจัด ระเบี ยบดู แ ล
บุคลากรให้ปฏิบตั ิงานเพือให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากความรู ้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้
ได้มากทีสุ ด อันเป็ นผลทําให้องค์การอยู่ในฐานะได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หารกับบุคลากร ตังแต่ระดับสู งสุ ดและตําสุ ด รวมตลอดถึงการดําเนิ นการต่าง ๆ อันเกียวข้องกับ
บุคลากรทุกคนในองค์การ
ดนัย เที ยนพุ ฒ (2546) กล่ าวว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การจัด การในเรื อง
ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ เช่น เรื องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุ ค คล ให้ส ามารถพัฒ นาทันกับการเปลี ยนแปลงของโลกธุ รกิ จ และเทคโนโลยียุค ใหม่ รวมถึ ง การ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคลากรให้มากทีสุ ดด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่าง ๆ
จากความคิดผูเ้ ขียนสรุ ปได้ว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นกระบวนการอย่างหนึงทีมีกลยุทธ์
ในการดําเนิ นการสรรหา คัดเลือก บุคลากรทีจะทําให้องค์การได้รับพนักงานทีมีความรู ้ ความสามารถ
ในด้านงานของแต่ ล ะบุ คคลในการเข้ามาปฏิ บัติ ง านในองค์การ เพื อสร้ างความเจริ ญ เติ บโตให้ กับ
องค์การ และพร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
กระบวนการบริหารทรั พยากรมนุษย์
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีขนตอนที
ั
สําคัญ ขันตอน คือ
. การได้มาซึงทรัพยากรมนุษย์ (Acquisition)
. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (Retention & Development)
. การพ้นจากองค์การหรื อการทํางาน (Separation or retirement)
การได้ มาซึงทรั พยากรมนุษย์
มีกิจกรรมในกระบวนการให้ได้มาซึงทรัพยากรมนุษย์อยู่ กิจกรรมสําคัญ คือ
. การวางแผนทรั พยากรมนุษย์ (HR. Planning) โดยมีกระบวนการทีสําคัญอยู่ ขันตอนคือ
. กําหนดกรอบอัต รากํา ลัง (Profiling) เป็ นการประเมิ น ว่ า ในรอง - ปี ข้า งหน้าขนาดของ
องค์การหรื อโครงสร้ า งขององค์ก ารจะเล็ก ลงหรื อ ขยายขึ น หากขยายขึ นจะต้อ งรั บคนเพิ มกี อัต รา
ความรู ้ ความสามารถ หรื อคุณสมบัติของคนที จะรั บนันเป็ นอย่างไร มี ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขันในรู ปต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
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. ประมาณการจํา นวน (Estimating) เป็ นการคํานวณจํานวนบุ คลากรที จะรั บ เพิ มตามกรอบ
อัตรากําลังของโครงสร้างทีจะขยายหรื อเปลียนแปลง เช่น องค์การต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
เพือแข่งขันกับคู่แข่ง แต่ นักออกแบบขององค์การมี เพียง คน จําเป็ นต้องขยายโครงสร้ างของหน่ วย
ออกแบบให้สามารถรองรั บสถานการณ์ การแข่งขันให้ได้ใน ปี ข้างหน้า จึ งกําหนดกรอบอัต รานัก
ออกแบบเพิมขึน และเมือพิจารณาระยะเวลา ปี แล้วจึงประมาณการว่าควรเพิมอัตรานักออกแบบปี ละ
คน
. การจัด ทําประวัติ (Inventorying) หลังจากกําหนดกรอบแล้ว อาจจะพบว่าบางฝ่ ายหรื อ บาง
หน่ วยงานอาจต้องลดอัตราลง ส่ วนทีลดลงนี อาจมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งทีจะเพิมก็ได้ ดังนัน
การจัด ทํา ประวัติ บุ คลากรจึ งเป็ นสิ งจํา เป็ นต่ อ การเปลี ยนตํา แหน่ ง งาน หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นภายใน
(Internal Source) ได้รับตําแหน่ ง งานสู งขึนโดยเฉพาะอย่างยิงจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา
ฝึ กอบรมหรื อเพิมพูนความรู ้ความสามารถให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
. การคาดการณ์ (Forecasting) บุ ค ลากรมี ก ารเปลี ยนแปลงอย่า งไรเป็ นสิ งที ผู ้บ ริ ห ารต้อ ง
เตรี ยมการรองรั บ ให้ได้ เช่ น จะลาออก จะเกษี ยณอายุ คลอดบุ ต ร หรื อ โอนย้าย จํานวนเท่ า ใด การ
เปลียนแปลงนีจะมีผลกระทบต่อภาระงานขององค์การอย่างไร ต้องเตรี ยมการรองรับอย่างไร เป็ นสิ งทีมี
ความจําเป็ นอย่างยิง
. การวางแผน (Planning) นํ า ข้ อ มู ล ทั ง ข้า งต้ น และนโยบายขององค์ ก ารมาประเมิ น
สถานการณ์ กําหนดหัวข้อปัญหา หรื อหัวข้อทีจะพัฒนา กําหนดวัตถุประสงค์ทีจะแก้ปัญหานัน ๆ หรื อ
ทีจะพัฒนา แล้วจึงกําหนดวิธีการทีจะบรรลุวตั ถุประสงค์ และนําแผนทีวางไว้นีไปปฏิบตั ิหรื อไปสรรหา
บุคลากรต่อไป
. การสรรหาทรั พยากรมนุษย์ (HR Recruitment) เป็ นการนําแผนมาสู่ การปฏิบตั ิโดยการประกาศ
เชิ ญชวนผูส้ นใจให้มาสมัคร ซึ งอาจสรรหาจากทรัพยากรภายในองค์การหรื อภายนอกองค์การก็ได้ แต่
ต้อ งให้ เหมาะสมกับหน้าที งาน สํ าหรั บบุ คลที จะสมัครเข้าทํางานก็จ าํ เป็ นต้อ งเตรี ยมตัว เข้ารั บการ
คัดเลือก การสอบแข่งขัน การสัมภาษณ์ หรื อวิธีการอืน ๆ ตามแต่ทีจะกําหนดไว้ในแผน
. การคัด เลื อก (HR Selection) เมื อผูส้ นใจสมัครเข้า รั บ การคัด เลื อ กก็ อ าจเป็ นไปได้ว่ า ไม่ มี ผู ้
เหมาะสมต่ อตําแหน่ ง หรื อมีผูเ้ หมาะสมหลายคนแต่มีตาํ แหน่ งรองรั บจํากัด ก็ตอ้ งทําการคัดเลือก โดย
อาจใช้วิธีการทดสอบหรื อการวัดหลาย ๆ แบบรวมกัน ซึ งมักจะเป็ นการวัดความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิ งานในตําแหน่ งนัน ๆ และทัศนคติทีมีต่องานทีจะทํา หรื ออาจกล่าวได้ว่าอาจจําเป็ นต้องวัดทัง
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สติ ปัญญา เชาวน์ไวไหวพริ บ และอารมณ์ของผูส้ มัครประกอบกันวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานมัก
คํานึงถึงบุคลิกภาพและความสามารถทีสําคัญ 3 ประการ คือ
) การตรวจสอบประวัติจากเอกสารหรื อบุคคลอ้างอิงหรื อแหล่งข้อมูลปฐมภูมิอืน ๆของผูส้ มัคร
เพือประเมินประวัติเบืองต้นต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ การทํางาน ผลงานดี เด่ น หรื อ
ข้อมูลด้านลบทีอาจเป็ นผลเสี ยต่อการทํางาน
) การสัมภาษณ์เพือดูบุคลิกภาพและประเมินทักษะการติดต่อสื อสารหรื อการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
) การทดสอบความรู ้ เพื อประเมิ น ว่ า คุ ณ วุ ฒิ ที มี อ ยู่ต ามประวัติ ก ารศึ ก ษานั น ทํา ให้ บุ ค คลมี
ความสามารถในการคิ ด หรื อ ไม่ ตามปกติ ภาคราชการมักกําหนดให้สอบข้อเขี ยนในสองหมวด คือ
หมวดความรู ้ ทวไป
ั และหมวดความรู ้ เฉพาะตําแหน่ ง แต่ในภาคเอกชนอาจมีวิธีการทดสอบความรู ้ ที
แตกต่างออกไป
) การทดสอบภาคปฏิบตั ิ เพือประเมิ นว่าบุคคลจะมีความสามารถปฏิบตั ิงานในระดับที กําหนด
หรื อในระดับมาตรฐาน หรื อเพียงพอต่อการทํางานในตําแหน่ งทีจะรั บเข้ามาเป็ นพนักงานหรื อไม่ เช่ น
การใช้ภาษา การใช้เครื องมือ การใช้เทคนิ ควิชาชี พที จบการศึกษามาอยู่ในระดับที เหมาะสมหรื อไม่
ตามปกติ ภ าคราชการให้ ท ดลองปฏิ บัติ ง านไม่ ต ากว่
ํ า เดื อ น ส่ ว นภาคเอกชนจะต้อ งเป็ นไปตาม
กฎหมาย
) การทดสอบทางจิตวิทยา เพือประเมินว่าบุคคลมีเชาว์ไหวพริ บในการแก้ปัญหาหรื อไม่ มีความ
ถนัดเหมาะสมกับบุคลิกภาพอย่างไรหรื อถนัดงานแบบใด มีแรงจูงใจทีจะทํางานแบบใด มีทศั นคติต่อ
งานทีจะทําอย่างไร
. การปฐมนิเทศ (Orientation) การแนะนําให้เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรระบบการทํางาน และ
ธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ เป็ นสิ งจํา เป็ นสํ า หรั บ บุ ค ลากรที รั บ เข้า มาใหม่ ห รื อ ที เปลี ยนงานใหม่ หากการ
ปฐมนิเทศไม่ชดั เจนหรื อไม่ครอบคลุมเนื อหาสาระในส่ วนทีบุคคลต้องเข้าไปเกียวข้องหรื อทํางานตังแต่
ต้น จะก่อให้เกิดปั ญหาในภายหลังได้ เพราะสิ งทีเขาคาดหวังต่องานทีจะทําอาจจะไม่ตรงกับสภาพงาน
ทีแท้จริ งจนปรับตัวเองเข้ากับงานไม่ได้
การได้มาซึ งทรั พยากรมนุ ษย์ประกอบไปด้วยกิจกรรมทีสําคัญ ประการ คือ ) การวางแผน
ทรั พยากรมนุ ษย์ คือ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง,การคํานวนบุคคลากรที จะรั บเพิม,การคาดการณ์ )
การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ คือ การประกาศเชิญชวนผูท้ ีสนใจในตําแหน่งงานนันๆ 3) การคัดเลือก คือ
การคัดเลือกคนทีเหมาะสมกับตําแหน่งงานทีเปิ ดรับสมัคร 4) การปฐมนิ เทศ คือ การแนะนําให้เข้าใจกับ
กระบวนการทํางานหรื อวัฒนธรรมในองค์การ
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การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีกิจกรรม อย่าง คือ
1. การวัดเพือประเมินผลงาน (Performance Measurement) การตรวจวัดควบคุ มคนให้ทาํ งาน
ตามเป้ าหมายทีกําหนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระยะเวลาที กําหนด ว่าเหมาะสมกับมาตรฐานทีกําหนด
และเหมาะสมกับรายได้ทีคนได้รับจากองค์กรหรื อไม่ ตลอดจนใช้พิจ ารณาศักยภาพของคนในการ
ทํางานในตําแหน่ งทีสู งขึนไป เพือเป็ นแนวทางปรับปรุ งเป้ าหมายของบริ ษทั หรื อการทํางานของคนให้
เหมาะสมในอนาคต
2. การอมรมและการพั ฒ นา (Training & Development) การที องค์ก ารมี ค วามประสงค์ ใ ห้
พนั กงานมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะเพิ มนัน เพื อใช้ในการปฏิ บัติ งานในอนาคตซึ งอาจมี การเปลี ยนแปลง
ขันตอนและวิธีการใหม่ มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ทําให้รายละเอียดและ
ลักษณะของงานเปลียนแปลงไป ดังนัน ข้อมูลเกี ยวกับการวิเคราะห์ งานนอกจากบอกรายละเอียดของ
งานแล้ว ยังมีเรื องคุณสมบัติของบุคคลทีเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และเมือใดก็ตามทีองค์การไม่สามรถ
สรรหาบุ คคลที มี คุณสมบัติ ต ามตําแหน่ งงานได้ครบถ้ว ยร้ อ ยเปอร์ เซ็ น ต์ การฝึ กอบรมและหรื อ การ
พัฒนาจะเข้ามามีบทบาททันที เพือเพิมเติมในความรู ้ และทักษะที จําเป็ นหรื อขาดหายไปข้อมู ลเหล่ านี
ฝ่ ายบุคคลจะนํามาจัดทําแผนหรื อโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาต่อไป
3. การบริหารค่ าตอบแทน (Compensation Administration)
. เงินเดือน (Salary) หมายถึง จํานวนเงินทีบุคคลได้รับเป็ นการตอบแทนการทํางานถือเป็ นเกณฑ์
การจ่ า ยเหมาเป็ นรายเดื อ นและถื อ เป็ นรายได้ป ระจํา เราเรี ยกกัน ว่ า White - collar or Professional
ส่ ว นประกอบของค่ าจ้างตามแนวความคิ ด ใหม่ การบริ หารค่าจ้างสมัยใหม่ ก็จะเขียนได้เป็ นสมการ
ดังต่อไปนี
การบริ หารค่าจ้าง = เงินเดือน + ผลประโยชน์และบริ การ + ค่าตอบแทนทางสังคม
. ส่ วนประกอบของการบริ การค่าจ้างสมัยใหม่ประกอบไปด้วยค่าจ้างดังต่อไปนี
. ค่าจ้างทีเป็ นรู ปเงิน (Money pay) นักบริ หารจึงถือเอาเงินหรื อสวัสดิ การทีต้องจ่ายให้พนักงาน
เป็ นเครื องมือสําหรับใช้ในการบริ หารค่าจ้างและเงินเดือน
. ค่าจ้างทีเป็ นรู ปความสําคัญของงาน (Power pay) ค่าจ้างทีมิได้จ่ายเป็ นรู ปเงินทังทางตรงและ
ทางอ้อม คือ สิ นจ้างรางวัลทีจ่ายตอบแทนพนักงานในรู ปความสําคัญของงานทีเขาปฏิบตั ิอยู่
. ค่าจ้างทีเป็ นรู ปตําแหน่งงานทีได้รับเลือนให้สูงขึน (Authority pay)
. ค่าจ้างในรู ปสถานภาพทีฝ่ ายบริ หารยกย่อง (Status pay)
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. ค่าจ้างในรู ปองค์การทีมีหลักการทีดี (Meta-goals pay)
. หลัก ความพอเพี ยง (Adequacy) คื อ การจ่ า ยค่ า จ้า งขันตําให้ เป็ นไปตามกฎหมายกํา หนด
จะต้องพอเพียงทีลูกจ้างจะยังชีพอยูไ่ ด้โดยเฉลียทัว ๆ ไป
. หลักความยุติธรรม (Equity)
. หลักดุ ลยภาพ (Balance) หมายถึ ง ความเหมาะสมระหว่ า งค่ า จ้า งและผลประโยชน์ อื น ๆ
ระหว่างค่าจ้างทีเป็ นเงินและทีเป็ นค่าทางสังคม
3. หลัก ควบคุ ม (Control) การควบคุ มต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ า ยเป็ นสิ งจํา เป็ น เพราะการลดค่ าใช้จ่า ย
ฟุ่ มเฟื อยและการประกอบการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นหัวใจของการบริ หาร การควบคุมจึงเป็ นหลักการ
ของการวางแผนและบริ หารเงินเดือน
. หลักความมันคง (Security) ความมันคงของพนักงานทัวไป หมายถึง การจัดให้มีการประกัน
ชราภาพ เกษี ยณอายุ ทุ พ พลภาพ เจ็บป่ วยหรื อตายเนื องจากอุ บัติ เหตุ ในงาน การว่ างงาน ส่ วนความ
มันคงของพนักงานระดับสู งและฝ่ ายจัดการก็อยูท่ ีการทีหลักทรัพย์ทีดินและบ้าน
. หลักล่อใจในการทํางาน (Incentives)
. หลักการต่อรองค่าจ้างแลกค่าเหนือย (Pay-and-Effort Bargain)
. หลักการยอมรับ (Acceptability)

การพ้นจากองค์ การหรื อการทํางาน
มีกิจกรรม 3 อย่าง คือ
1. การสั มภาษณ์ เมื อพ้ นจากองค์ การ (Exit Interviews) จะทําให้ได้ขอ้ มูลจากกําลังผูท้ ีจะพ้นจาก
องค์ก รเพื อนํา ไปปรั บ ปรุ ง ระบบการทํา งานขององค์ก รได้เป็ นอย่า งดี ข้อ มู ล เหล่ า นี บางประเทศ
กําหนดให้เป็ นความลับ ห้ามมิให้เปิ ดเผยถึงแหล่งข้อมูล หรื อตัวผูใ้ ห้สัมภาษณ์
2. การช่ วยหางานใหม่ (Outplacement) ในกรณี ทีออกจากงานในขณะทียังมีความสามารถที จะ
ทํางานต่อไปได้ ผูบ้ ริ หารอาจจะหางานให้ทาํ หรื อให้คาํ ปรึ กษาการหางานหรื อการลงทุนได้
3. การวางแผนเกษี ยณอายุ (Pre-retirement Planning) เป็ นการวางแผน หรื อ ร่ วมวางแผนกับ
บุคคลที จะเกษี ยณอายุเพือเตรี ยมความพร้ อมหรื อจัดหาหลักประกันในการดํารงชีวิตในบันปลายของ
บุคคล ถือว่าเป็ นมาตรการทีสามารถสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั บุคคลได้เป็ นอย่างดียงิ
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เจ้ าหน้ าทีทรัพยากรมนุษย์ (HR)
ทรั พยากรมนุ ษย์-ฝ่ ายบุคคล ถ้าในกรณี ทีพูดถึงในบริ บทของตําแหน่งงานทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น
แผนกทีจัดการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร หน้าทีของแผนกทรั พยากรมนุ ษย์กค็ ือการสรรหาและ
พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กรเพือสนับสนุ นการทํางานของ แผนกอืน ๆ และทําให้องค์กรสามารถ
ดําเนินการได้เร็ วและดีมากขึน
ความสําคัญของเจ้ าหน้ าทีทรั พยากรมนุษย์ (HR)
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ นการเฝ้ า ดู การเติ บ โตของคนในองค์ก รฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มักมี ส่ ว น
เกี ยวข้องกับพนักงานตังแต่ตน้ จนจบ ตังแต่ การสรรหาบุ คลากร, การเฝ้าดู การเติบโตของการทํางาน,
การขึ นเงิ นเดือน, ไปจนถึ งเรื องราวต่ าง ๆ ที เกิดขึนกับองค์กร สิ งเหล่ านี ล้วนเป็ นความสุ ขอันยิงใหญ่
ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
บทบาทหน้ าทีของทรั พยากรมนุษย์ (HR)
สามารถแบ่งออกได้เป็ น ส่ วน ได้แก่
. การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล
. การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
. การศึกษาเพิมเติมและการฝึ กอบรม
. การประเมินผล
. แรงงานสัมพันธ์
. การบริ หารจัดการศักยภาพของบุคคล
ยุคไทยแลนด์ .
Thailand 1.0 – . เป็ นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ งแตกต่างกันทีกลุ่มการ
ลงทุ นหลักของประเทศในขณะนัน โดยในแต่ ละยุคสมัยรั ฐ ก็ จ ะให้ ความสนใจและส่ ง เสริ ม พัฒ นา
เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกัน ดังนี (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560)
Thailand . เป็ นยุคของเกษตรกรรม ซึ งช่วงนันรัฐก็จะเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม คน
ไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลียงหมู เป็ ด ไก่ นําผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
Thailand . ซึ งก็ คื อ ยุ ค อุ ต สาหกรรมเบา มี ก ารใช้ แ รงงานจํา นวนมากแทน ในยุค นี เรามี
เครื องมือเข้ามาช่ วย เราผลิตเสื อผ้า กระเป๋ า เครื องดื ม เครื องเขียน เครื องประดับ เป็ นต้น ประเทศเริ มมี
ศักยภาพมากขึน
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Thailand . ซึ งเป็ นยุคปั จจุบนั ถือเป็ นยุคอุตสาหกรรมหนักและการส่ งออก มีการลงทุนจาก
ต่ างประเทศมากขึ น ใช้เทคโนโลยีสูงขึน เน้นเรื องชิ นส่ วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้ าที ซับซ้อนยิงขึ น
และเรื องของการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย
Thailand . เป็ นวิสัยทัศน์เชิ งนโยบายที เปลียนเศรษฐกิ จแบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิ จทีขับเคลื อน
ด้วยนวัตกรรม นับเป็ นโมเดลการขับเคลือนเศรษฐกิจในยุคนี
เมื อประเทศไทยเข้าสู่ ยคุ “ไทยแลนด์ . ” มี วิสัยทัศน์มุ่งเน้นในเรื องการพัฒนาให้ขบั เคลื อน
ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจทีกําลัง
เปลียนแปลงไปในทิศทางดังกล่าวมากขึน การบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่
กัน ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการเปลียนแปลงจาก SMEs รู ปแบบเดิ ม ไปสู่ ผูป้ ระกอบการที มีศักยภาพสู ง
(Smart Enterprise) และแรงงานทัวไปกําลังพัฒนาไปสู่ แรงงานที มีความรู ้ความเชี ยวชาญและทักษะที
สูงขึนตามลําดับ
อภิปรายผล
บทบาทเจ้าหน้าทีทรั พยากรมนุ ษย์ คือ การวางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและจัดสรร
บุ คคลให้เหมาะสมตามตําแหน่ งงานเพื อให้ องค์การทํา งานอย่างราบรื น หน้าที สําคัญ ของเจ้าหน้าที
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์คื อ การสรรหาบุ ค ลากรเข้า มาทํา งานในองค์ก าร โดยฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้อ ง
สามารถประเมินผลพนักงานได้และจัดจ้างพนักงานให้ตรงตามตําแหน่ งทีเหมาะสมของความสามารถ
ของพนักงาน เพือนําไปสู่ ของความก้าวหน้าขององค์การการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of acceptance Model) เป็ นแบบจําลองทีประยุกต์มาจาก
ทฤษฎี ก ารกระทํา ด้ว ยเหตุ ผล (Theory of Reasoned Action : TRA) เป็ นทฤษฎี ท างสั งคมวิ ท ยาที ถู ก
นํามาใช้อย่างแพร่ หลายโดยไอเช่นและฟิ ชบายน์ (1980) ซึ งทฤษฎีดงั กล่าวได้นาํ เสนอว่าการตัดสิ นใจที
จะยอมรั บเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ถึงจะทําให้เกิดการรับรู ้ ถึงประโยชน์ความง่ายในการใช้
งานการรับรู ้ถึงความเสี ยงทีจะเกิดมีนอ้ ยลงและนําไปใช้งานได้จริ ง การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะทําให้องค์การปรั บตัว เท่ าทันต่ อการเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึน ซึ งสามารถนํา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้ดงั นี
1. การได้ มาซึ งทรั พ ยากรมนุ ษย์ ในกระบวนการให้ได้มาซึ งทรั พยากรมนุ ษย์อยู่ กิจ กรรม
สําคัญ คือ กิ จกรรมที .การวางแผน คือ กระบวนการกําหนดวัต ถุ ประสงค์ สําหรั บช่ วงเวลาข้างหน้า
และกําหนดสิ งทีจะกระทําต่าง ๆ เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ งการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์โดยใช้
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เทคโนโลยีผ่านแอปพลิ เคชัน ZOOM เป็ นหนึ งในตัวช่วยในการติ ดต่อสื อสารวางแผนได้แม้จะทํางาน
ต่ างสถานทีกันผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต และอุ ปกรณ์ ทีเหมาะสมไม่ ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค
สมาร์ ทโฟน สามารถรั บสารได้ทังในรู ปแบบของภาพ และเสี ยง กิ จกรรมที . การสรรหายุค . โดย
ผ่านทางสื อสังคมออนไลน์ เป็ นช่ องทางที ดีอีกช่องทางหนึ งในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใยยุค
. เพราะเป็ นช่องทางทีไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายมากนัก อีกทังองค์การสามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ มัครงาน
ได้เลยผ่านสื อนัน ๆ การเข้าถึงกลุ่มบุคคลทีต้องการจะสรรหา และความนิยมของแต่ละช่องทางการสรร
หา กิจกรรมที . การคัดเลือกทรั พยากรมนุ ษย์ในยุค . โดยการเชิ ญผูส้ มัครงานมาสัมภาษณ์เบื องต้น
หรื อในบางครังก็ดาํ เนิ นการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ เพือคัดเลือกว่าผูส้ มัครนันเหมาะสมทีจะเข้ารั บ
การสัมภาษณ์ ซึ งการคัดเลือกผูส้ มัครเบืองต้นอาจดําเนิ นการผ่านออนไลน์ โดยให้ผูส้ มัครงานแต่ละราย
เลือกวันและเวลาที เหมาะสมกับตนเอง เพือเข้ารับการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าทีของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์
ทางออนไลน์ ซึ งการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีนีจะได้รับการบันทึ กทังเสี ยงและวิดีโอไว้ เพือใช้ในการอ้างอิ ง
ต่ อ ไป กิ จ กรรมที . การปฐมนิ เทศศยุค . ด้ว ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ การปฐมนิ เทศถื อ เป็ น
กระบวนการเริ มต้นที สําคัญสําหรับการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การ การปฐมนิ เทศด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ เพือให้พนักงานทําความรู ้ จกั ตลอดจนเรี ยนรู ้ องค์การและการทํางานเบืองต้นด้วย
ตัวเอง เพือลดการเสี ยเวลา โดยพนักงานใหม่สามารถทีจะเรี ยนรู ้ทีไหนหรื อเมือไรก็ได้ ทําให้องค์การไม่
ต้องเสี ยเวลามากในเรื องการปฐมนิเทศเบืองต้น เช่น ศูนย์การฝึ กอบรมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
2. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีกิจกรรม อย่าง คือ กิจกรรมที การวัดเพือประเมิ นผลงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(performance appraisal) เป็ นเครื องมื อ พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที สํ า คัญ เพราะการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นเครื องมือทีใช้ประเมินความรู ้ความสามารถในการทํางานของพนักงานในหน่วยงานทุก
ประเภท และเป็ นเครื องชี วัดความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความสามารถของพนักงานและความคาดหวัง
ของหน่ วยงานการประเมิ นผลปฏิ บตั ิ งานจะทําได้ก็ต่อเมื อมีการเก็บข้อมู ลของพนักงานโดยใช้ระบบ
Cloud Storage คื อ การจัด เก็ บ ข้อ มู ล บน Cloud ผ่ า นทางโลกออนไลน์ ซึ งเป็ นการให้ บ ริ การโดยผู ้
ให้ บ ริ ก ารของระบบ Cloud Storage จะทํา หน้ า ที เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการรั ก ษาข้อ มู ล ทังหมดของ
ผูใ้ ช้บริ การ ดู แลเรื องการจัดเก็บข้อมู ล รวมถึงระบบการประมวลผล เพือให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึ งข้อมูล
เรี ยกใช้งานผ่านทางโปรแกรมหรื อแอปพลิเคชันได้ ไม่เพียงเท่านัน ยังรวมถึ งเรื องความปลอดภัย โดย
การป้ องกันไม่ให้ผูท้ ีไม่มีสิทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูล เข้าถึงเซิ ร์ฟเวอร์ ทีเป็ นทีจัดเก็บข้อมูลของบริ ษทั ได้
ทําให้ระบบ Cloud Storage เป็ นระบบทีอํานวยความสะดวกเรื องการจัดเก็บข้อมูลให้กบั องค์กรทังขนาด
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เล็กและขนาดใหญ่ได้เป็ นอย่างดี กิจกรรมที การอมรมและการพัฒนา การพัฒนาบุคคลากรด้วยการ
การฝึ กอบรม จะส่ งผลและเอืออํานวยประโยชน์ให้กบั องค์กรหรื อหน่ วยงานได้แค่ไหน ย่อมขึนอยูก่ บั
ความรู ้ ความสามารถ และทัศนคติทีมีต่อบุคลากรผูร้ ั บผิดชอบจัดการฝึ กอบรม ถ้าสามารถจัดฝึ กอบรม
ได้ดี มี ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ กระบวนการฝึ กอบรมและหลัก การบริ ห ารงาน
ฝึ กอบรมแล้ว ผูท้ ีรั บผิดชอบงานฝึ กอบรมจะต้องมีความสามารถในการสื อสารการใช้เทคโนโลยี เพือ
เป็ นสื อในการส่ งสารในงานฝึ กอบรมได้เป็ นอย่างดี จะต้องมีความเข้าใจหรื อความชัดเจนค่อนข้างมาก
ซึ งการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึ กอบรม จะต้องมี การเลือกเอาเทคนิ คการฝึ กอบรมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพราะเทคโนโลยีแต่ละประเภทไม่ได้เหมาะกับทุก ๆ เรื องผูส้ อน วิทยากร หรื ออาจารย์ ต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับหัวข้อในการอบรมหลักสู ตรนัน ๆ เพือใช้ในการฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิภาพ ซึ งจะ
เกิ ด ผลลัพ ธ์ อ ย่างที องค์ก รคาดหวัง ก็ คื อ เมื อผู ้รั บ การอบรมผ่า นไปแล้ว จะเกิ ด การเปลี ยนแปลงมี
พฤติ ก รรม มี ก ารพัฒ นาการทํา งานใหม่ ๆ เกิ ด ขึ น เช่ น ระบบ Computer ประกอบด้ว ย Hardware
Software ระบบเครื อข่าย ฐานข้อมูล กิจกรรมที การบริ หารค่าตอบแทน ให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ งที
จําเป็ นมากสําหรับองค์การ เพือความก้าวหน้า เพือความอยูร่ อด และเพือความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของ
ลูกจ้าง จึ งต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กบั นโยบายขององค์การนัน ๆ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การ
กําหนดค่าตอบแทน ทีได้กาํ หนดไว้ดว้ ยความยุติธรรม จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานดี ยิงขึน
การจ่ ายค่าตอบแทนตามเวลาทีใช้ในการทํางานเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนโดยกําหนดอัตราค่าตอบแทน
ตามเวลาที ใช้ในการทํางาน อาจเป็ นต่ อ ชัวโมง ต่ อวัน ต่ อสั ปดาห์ เช่ น คิด จากอัต ราต่ อ เวลาคู ณ ด้วย
ชัวโมงจริ งในการทํางาน หรื อจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน ทังนี แล้วแต่ความเหมาะสมตามสภาพและ
ประเภทของงานทีปฏิบตั ิ
3. การพ้ นจากองค์ การหรื อการทํางาน
มีกิจกรรม อย่าง คือ กิจกรรมที การสัมภาษณ์เมือพ้นจากองค์การ จะทําให้ได้ขอ้ มูลจากผูท้ ี
กําลังจะพ้นจากองค์การเพือนําไปปรับปรุ งระบบการทํางานขององค์การได้อย่างดี ข้อมูลเหล่านี ในบาง
ประเทศกําหนดให้เป็ นความลับ ห้ามมิให้เปิ ดเผยถึงแหล่งข้อมูล หรื อตัวผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กิจกรรมที การ
ช่ วยหางานใหม่ สํา หรั บยุคไทยแลนด์ 4.0 คนหางานทีตังหน้าตังตาร่ อนใบสมัค ร และเรซู เม่ ไปตาม
บริ ษทั ต่าง ๆ อยู่ เขยิบเข้าทางนี ค่ะ เพราะ jobsDB มีเคล็ดลับการหางานทังสําหรั บกลุ่มผูห้ างานมีความ
ต้องการสมัครงานทันที และกลุ่มผูห้ างานทีไม่ได้ตงใจหางาน
ั
แต่พร้อมสมัครงานเมือโอกาสมาถึงด้วย
การสร้ างโปรไฟล์ทีโดดเด่ น และแตกต่ าง กับเว็บไซต์หางานอับดับ เพือเพิมโอกาสที HR ผูส้ รรหา
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บุคลากร แลtผูป้ ระกอบการได้เห็น และพิจารณาโปรไฟล์ของคุณ ซึ งเป็ น ใน เทรนด์สาํ คัญของการ
ค้นหาบุคลากร
กิ จกรรมที . การวางแผนเกษี ยณอายุยุคไทยแลนด์ . การใช้ระบบการวางแผนทรั พยากร
มนุ ษย์แบบยุคไทยแลนด์ . เข้ามาช่ วยในการคาดการณ์ ความต้องการพนักงานใหม่ขององค์การได้
อย่างทัน ท่ วงที โดยการวิเคราะห์ แ ละพยากรณ์ อัต ราการลาออกของพนักงานในองค์การในอนาคต
รวมถึงวิเคราะห์ได้ว่า หากองค์การขยายธุ รกิจในอนาคต องค์การจําเป็ นต้องใช้พนักงานเพิมขึน ระบบ
การวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์แบบยุคไทยแลนด์ . ยังช่วยให้องค์การวางแผนจํานวนพนักงานใหม่ ที
องค์การต้องการเพือรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเดิมทีมีอยูอ่ ีกด้วย
สรุ ป
บทบาทเจ้ า หน้ า ที ทรั พ ยากรมนุ ษย์ คื อ การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ใ ห้ อ งค์ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การโดยใช้ดาํ เนิ นงานด้านบุคลากร ตังแต่การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที
มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบตั ิงานในองค์การ พร้อมทังการพัฒนา ธํารงรั กษาให้สมาชิกทีปฏิบตั ิงาน
ในองค์การได้เพิมพูนความรู ้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดีในการทํางาน และยังรวม
ไปถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามาเกียวข้องกับทุกส่ วนในองค์การ ไม่ เว้นแม้แต่สายงานบริ หารทรั พยากร
มนุ ษ ย์เองที ปั จ จุ บัน นี มี เทคโนโลยีเกิ ด ขึ นมากมายเพื อมาช่ ว ยเหลื อ งานด้า นนี โดยเฉพาะ ให้ ฝ่ าย
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ทาํ งานได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ นด้ว ย ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ จึงควรต้อง
อัพเดทเทคโนโลยีอยู่อย่างสมําเสมอ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทีเกียวกับสายงานของตัวเอง และต้องรู ้ จกั
นําเอาเทคโนโลยีนันมาใช้ให้เกิ ด ประโยชน์ กบั องค์กรและมี ประสิ ทธิ ภาพกับการบริ หารทรั พ ยากร
มนุษย์ให้มากทีสุ ด
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องนโยบายศักดินาสยามกับสถานภาพต่อชาวญวนในช่วงต้นกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที1-รัชกาลที3 มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการอพยพเข้ามาของชาวญวนในช่วงกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นและนโยบายของศักดินาสยามทีมีต่อชาวญวนอพยพ สถานภาพของชาวญวน
ภายหลังทีได้อพยพเข้าสู่ สยาม โดยใช้วธิ ี การศึกษาเอกสาร (Documentary research) นําเสนอแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่ า การเข้ามาของชาวญวนในช่ ว งต้นกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ นัน มี ก ารเดิ น
ทางเข้ามาหลายระลอกทังการลีภัยจากความวุ่นวายทางการเมือง การถูกกดขีทางศาสนาและถู กกวาด
ต้อนในฐานะเชลยศึก ศักดิ นาสยามในแต่รัชกาลได้มีการดําเนิ นนโยบายต่างๆในจัดการกับชาวญวนที
เข้ามาในแผ่นดินสยาม แตกต่างไปตามความบริ บทแห่งความสัมพันธ์สยาม-ญวน
คําสําคัญ: ศักดินาสยาม, ญวน, รัตนโกสิ นทร์
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Abstract
This academic article examines the feudal Siamese policy towards the Vietnamese people in
the early Rattanakosin period, Rama 1 – Rama 3. This article aims at studying the immigration of
Vietnamese during the early Rattanakosin period, the policy of feudal Siam towards these
immigrants, and the social status of Vietnamese immigrating to Siam by using documentary research
methods to analyzing data.
The study found that Vietnamese (Yuan) entered Siam numerous times during the early
Rattanakosin period due to several main reasons, including escape from political crisis, religious
persecution and sanctions as prisoners of war. Siam has also implemented various appropriate
policies to tackle the entry of Vietnamese into the Siam. They gave Vietnamese people opportunities
to serve in various military regiments, as well as handicraft work according to their abilities to replace
Siam people who were lost during the war. As a result, the dependence of the feudal Siam and the
Vietnamese immigrants was built.
Keywords: Feudalism Siam, Vietnamese (Yuan), Rattanakosin
บทนํา
การเดิ นทางเข้ามยังสยามของคนญวนนัน ปรากฏตามหลักฐานว่าได้เดิ นทางเข้ามาตังแต่
สมัยกรุ งศรี อยุธยาจนถึง ช่ วงกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ต อนต้น จากบันทึกในพงศาวดาร จดหมายเหตุ แ ละ
บันทึกของชาวต่ างชาติทีเข้ามาในแผ่นดิ นสยามในขณะนัน พบว่า การเข้ามาในแผ่นดินสยามของชาว
ญวนนันเข้ามาในสถานะผูล้ ีภัยทางการเมืองและศาสนา อีกทังยังถูกกวาดต้อนเข้ามาในฐานะเชลยศึก
(Phutsadee. 1998: 22)
การอพยพเข้ามาของชาวญวนในช่ วงกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ตังแต่รัชกาลที -รัชกาลที
มีการอพยพเข้ามาของชาวญวนหลายระลอก หลังจากชาวญวนอพยพเข้ามาในสยามแล้ว ชาวญวน ต้อง
ตกอยู่ภายใต้พระราชอํานาจของพระมหากษัต ริ ยแ์ ห่ งกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ซึ งมีพระราชอํานาจในการ
จัดการกับผูค้ นที เข้ามา โดยพระมหากษัตริ ยม์ ี การดําเนิ นนโยบายต่ างๆต่ อ ชาวญวนที อพยพเข้ามา ที
สัมพันธ์กบั นโยบายของสยามกับรัฐต่างๆในขณะนัน (Chantharakhami. 2020: 48)
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ในฐานะทีผูศ้ ึกษาเป็ นนิ สิตวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ซึ งได้ศึกษาในรายวิชา
ความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม พบว่า ประเด็นนโยบายสยามในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ มีความน่ าสนใจและ
เกี ยวข้องกับความสัมพันธ์ญวนสยามในสมัยรั ฐศักดิ นา แต่การศึ กษาในประเด็นดังกล่าวยังมีน้อยมาก
ทังนี การศึกษาเกียวกับญวนส่ วนใหญ่มุ่งให้ความสนใจกลุ่มคนญวนใหม่ทีเข้ามาช่วงหลังสงครามโลก
ครังทีสองมากกว่าญวนเก่า
บทความนี จึงต้องการศึกษานโยบายของสยาม ทีมีต่อชาวญวนในสยามและผลกระทบของ
นโยบายดังกล่าวทีส่ งผลต่อชาวญวน ทังในด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ของชาวญวนกับ
ชาวสยามในช่วงกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ในช่วงรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ระหว่างรัชกาลที ถึงรั ชกาล
ที
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาการอพยพเข้ามาของชาวญวนในสยามช่วงรัชกาลที -รัชกาลที
. เพือศึกษานโยบายของศักดินาสยามรัชกาลที -รัชกาลที ทีมีต่อชาวญวนในสยาม
. เพือศึกษาสถานภาพของชาวญวนทีอพยพเข้ามาในช่วงรัชกาลที -รัชกาลที
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษานี ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร
(Documentary research) ผูว้ ิจยั มีการนําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. การอพยพเข้ามาของชาวญวนในสยามช่วงรัชกาลที1-รัชกาลที3
จากหลักฐานบันทึ กทางประวัติ ศาสตร์ พบว่า ชาวญวนได้อพยพเอามายังสยามหลาย
ระลอกในช่ วงต้นกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ สาเหตุ สําคัญ คือ ประการแรก เป็ นการลีภัยความขัด ขัดแย้งทาง
การเมื อ งระหว่ างกลุ่ มศักดิ น าสองตระกู ลกับ กลุ่ ม ไตเซิ น (Tây Sơn) ประการที สอง คื อ การลี ภัย การ
ปราบปรามคริ สตังญวนโดยกษัตริ ยม์ ิงหม่าง (Minh Mạng ) ราชวงศ์เหงวียน (Nguyễn) ประการสุ ดท้าย คือ
การถูกกวาดต้อนเข้ามาในสถานะเชลยศึกในช่วงสงครามอานามสยามยุทธ (Chanthawimon. 1998: 22)
ทังนี สาเหตุการเข้ามาในสยามแต่ละช่วงมีความสัมพันธ์กบั บริ บททีแตกต่างกัน ซึ งเอือต่อการตัดสิ นใจ
ในการเดินทางอพยพเข้ามาในสยาม ทังในด้านความมีเสถียรภาพทางการเมือง และประการสําคัญการมี
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ชุ มชนชาวญวนกระจายอยู่ตามพืนทีต่ างๆ ในสยามเป็ นเสมือนแม่เหล็กทีดึ งดู ดให้ชาวญวนเลือกทีจะ
เดินทางลีภัยเข้ามาสยามในช่วงรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
การอพยพลีภัยทางการเมืองจากกไตเซิ น (Tây Sơn) ของชาวญวนเข้ามาในสยามช่ วงต้นกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ นัน ตรงกับรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุ ฬาโลกมหาราช รั ชกาลที 1 พ.ศ.
2325 -2352 (ค.ศ.1782-1809) กล่ าวคื อ เกิ ดการแย่งชิ งอํานาจกันระหว่างกลุ่ ม ศักดิ นาที มีอาํ นาจใน
เวียดนามเวลานัน คือ ขุนนางตระกูลจริ ง (Trịnh) ซึ งมีอาํ นาจปกครองอยู่ในพืนทีทางตอนเหนื อ และอีก
กลุ่ม คือ ขุนนางตระกูลเหงวียน (Nguyễn) มี อาํ นาจการปกครองตังแต่ภาคกลางลงมาถึงบางส่ วนภาคใต้
ของเวียดนาม ซึ งทังสองตระกูลมีอาํ นาจเต็มทังในด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ (Kanparit. 2019:
8-9) และต่ อมาในปี ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319) ได้เกิ ดกลุ่ มอํานาจใหม่ นันคือกลุ่ มไตเซิ น (Tây Sơn) ขึ นใน
เวียดนามใต้จากการลุกฮื อของชาวนาโดยการนําของสามพีน้องตระกูลเหงวียน กลายเป็ นตัวแปรสําคัญ
ที ส่ งผลให้ฐานอํานาจเก่ าอย่างขุนนางตระกูลจิ ง (Trịnh) และตระกู ลเหงวี ยน (Nguyễn) หมดอํานาจลง
(Sangsom and Wimon. 1972: 83) จากสถานการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบให้ฐานอํานาจของกลุ่มศักดิ
นาที เคยปกครองอยู่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ นันคือ ตระกูลเหงวียนต้องสู ญเสี ยอํานาจและต้อง
อพยพลีภัยทางการเมืองหนีไปยังเมืองสําคัญต่างๆทีมีความมันคงและมีเสถียรภาพในช่วงเวลานัน นันก็
คือแผ่นดินสยาม
โดยในปี พ.ศ.2326 (ค.ศ.1783) องเชียงสื อ หรื อ เหงวียนฟุกแอ๋ งห์ (Nguyễn Phúc Ánh) พ่ายแพ้
ต่อกลุ่มไตเซิ น (Tây Sơn) จึ งได้อพยพครอบครั วและไพร่ พลหนี โดยมาพักทีเกาะกระบือและมี ขุนนาง
สยามมาพบคื อ พระยาชลบุ รี แ ละพระยาระยองทราบเรื องจึ ง ให้ ความช่ ว ยเหลื อ และต่ อ มาได้พ าอง
เชียงสื อเข้าเฝ้ารั ชกาลที1 (Chantharakhami. 2020: 52) เมือทรงทราบ จึงได้ให้การช่ วยเหลือต่างๆ แก่อง
เชี ยงสื อ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้องเชี ยงสื อและไพร่ พลตังบ้านเรื อนทีอยูอ่ าศัยบริ เวณต้นสําโรง
ตําบลคอกกระบือ การได้รับความช่วยเหลือในครังนันส่ งผลให้มีชาวญวนทีนับถือในองเชียงสื อเดินทาง
อพยพเข้ามาในสยามอีกจํานวนมาก โดยอาศัยอยู่ทงในพื
ั
นทีเขตพระนครและเขตปริ มณฑล (Burutpat.
1987: 3)
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ภาพที 1 จักรพรรดิซาล็อง (Gia Long) ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์เหงวียน หรื อ เหงวียน ฟุก แอ๋ ง (Nguyễn Phúc
Ánh) หรื อ องเชี ยงสื อ ทีเข้ามาพึงพระบรมโพธิ สมภารรั ชกาลที 1
ทีมา: Sujenkan. 2019: รุ กตะวันออก ความสัมพันธ์ “สยาม-เวียดนาม” ก่อนอานามสยามยุทธ.
กลุ่มทีสอง เป็ นกลุ่มทีลีภัยทางศาสนา จากหลักฐานพบว่ามีการลีภัยเรื อยมาตังแต่ช่วงกรุ ง
ศรี อ ยุ ธ ยามาจนถึ ง ในช่ ว งรั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น การลี ภัย ทางศาสนาของชาวญวนในช่ ว งกรุ ง
รั ตนโกสิ นทร์ ต อนต้นในช่ วงปี พ.ศ.
เวียดนามในช่ วงการปกครองของกษัตริ ยร์ าชวงศ์เหงวี ยน
(Nguyễn) รั ชกาลพระจักรพรรดิ มิงห์หม่ าง (Minh Mạng) และพระจักรพรรดิ ตือ ดึ ก (Tự Đức) เกิ ดความไม่
ไว้ใจในบาทหลวงชาวตะวันตก (Sumit. 1979: 54-55) จึงมี นโยบายต่ างๆในการกดขีชาวญวนที นับถือ
ศาสนาคริ ส ต์อย่างหนัก ทําให้ชาวญวนต้องลี ภัยเข้ามาในสยามโดยมี การเดิ นทางด้ว ยเรื อเรี ยบชายฝั ง
เขมรเข้ามาทางทะเลตะวันออกเฉี ยงใต้ของสยาม โดยกระจายกัน อยู่ทงในพื
ั
นที ของจันทบุรี ระยอง
ชลบุรี สมุทรสงครามและบางส่ วนก็มาอาศัยอยู่ในพืนทีของเขตพระนครบริ เวณสามเสนหรื อเรี ยกว่า
บ้านญวนสามเสน ซึงมีชาวญวนทีนับถือศาสนาคริ สต์อาศัยอยูก่ ่อนแล้ว (Chanthawimon. 1998: 32-34)
ทังนี การกวาดต้อนชาวญวนเข้ามาในฐานะเชลยศึกในช่วงรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นนัน มีทงั
ทีสมัครใจมาและถูกบังคับในฐานะเฉลยศึกจากสงครามระหว่างสยามและญวน ในช่วงพระบาทสมเด็จ
พระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที ทังนี สงครามดังกล่ าวมี มูลเหตุ มากจากการแย่งชิ ง อํานาจและขยาย
อํานาจเข้าไปในลาวและเขมรทังโดยฝ่ ายสยามและญวนจนเกิดความพอใจจนนําไปสู่ สงคราม (Prasit.
: - ) สงครามครั งนี กิ นเวลายืด เยือถึ ง ปี ชาวญวนที ถู กกวาดต้อนเข้ามานัน เริ มมีตงแต่
ั
ในช่ วงปี พ.ศ.
เรื อยมาจนถึ งประมาณราวปี พ.ศ.
มีทงชาวญวนที
ั
นับถือพุทธศาสนาและชาว
ญวนที นับถือคริ สต์ศาสนา หลักจากทีกวาดต้อนเข้ามาแล้ว สยามจึ งได้แยกชาวญวนตามความเชื อทาง
ศาสนา ชาวญวนทีนับถือพุทธศาสนา จะกระจ่ ายกันอยู่ในพื นที กาญจนบุรี และในพืนที ตําบลบางโพ
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ชาวญวนทีนับถือคริ สต์ศาสนากระจ่ายกันอยูท่ งในพื
ั
นทีของจันทบุรีและตําบลสามเสนในพืนทีเขตพระ
นคร (Burutpat. 1987: 2-7)
กล่าวได้ว่า การอพยพเข้ามาของชาวญวนในสยามช่ วงกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ในช่วง
รัชกาลที ถึงรัชกาลที นันมีสาเหตุทีสําคัญ ประการ ประการแรก คือ เกิดการแย่งชิงอํานาจกันของ
ชนชันศักดินาในเวียดนาม ประการทีสอง คือ การถูกกดขีในเรื องการนับถือศาสนาคริ สต์ ส่ งผลให้เกิด
การลีภัยทางการเมืองและลีภัยทางศาสนาเข้ามาในสยามและประการทีสาม คือ การทําสงครามระหว่าง
สยามและญวนเพือแย่งชิงขยายอํานาจเข้าไปในเขมรและลาว ส่ งผลให้มีชาวญวนถูกกวาดต้อนเข้ามาใน
ฐานะเชลยศึก หลังจากอพยพและถูกกวาดต้อนเข้ามาในสยามแล้ว รัชกาลที -รัชกาลที ได้มีนโยบายที
สําคัญต่อชาวญวนกลุ่มนีโดยการจัดการพืนทีอยูอ่ าศัยและการมีดาํ เนิ นนโยบายทีเกียวข้องกับอาชีพและ
การเกณฑ์ชาวญวนเข้าประจําการตามกรมกองต่าง ๆ
. นโยบายของศักดินาสยามรัชกาลที -รัชกาลที ทีมีต่อชาวญวนในสยาม
ในช่ ว งต้ น รั ต นโกสิ นทร์ กษั ต ริ ย์ ส ยามมี อ ํา นาจแบบสมบู ร ณาญาสิ ทธิ ร าชย์ ซึ ง
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นผูม้ ีอาํ นาจเด็ดขาดทังทางด้านการเมื อง การบริ หารประเทศทังยังมี อาํ นาจในการ
จัดการกับผูค้ นที เดิ นทางเข้ามายังสยามในเวลานันตามความเห็ นชอบของพระมหากษัตริ ย(์ Srisutpan.
: - ) เห็ นได้จากนโยบายที มี ต่ อญวนทีเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรซึ งแตกต่ างกัน ในแต่ ละ
รัชกาล ส่งผลต่อสถานภาพคนญวนรวมถึงต่อชนชันศักดินาสยาม กล่าวคือ
นโยบายเรื องคนญวนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที มี ความสําคัญในด้านการจัดการคนให้อยู่ในขอบเขตพืนที ทีเหมาะสม มีการจัดสรรพืนทีให้ชาว
ญวนทีเข้ามาในสยามอยู่อาศัยเป็ นหมวดหมู่รวมทังชาวญวนทีหลงเหลืออยู่ในสยามตังแต่ครังสมัยกรุ ง
ศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรีให้อยูอ่ าศัยทังเขตพระนครและเขตปริ มณฑล บริ เวณหนองระโหน ตําบลบ้าน
หม้อ ถนนพาหุ รัดในปั จจุบนั และบริ เวณตําบลบางโพ (Sripara. 2005: 14-15) เห็นได้จากการช่ วยเหลือ
ลีภัยทางการเมืองขององเชียงสื อเข้ามาในสยามในช่วงรัชการที ซึ งได้โปรดเกล้าฯ ให้องเชียงสื อและข้า
ราชบริ พารไปตังถินฐานในพืนทีบริ เวณต้นสําโรงตําบลโคกระบือปากคลองผดุ งกรุ งเกษมและทรงชุ บ
เลี ยงเที ยบเท่ากับเจ้าเขมรคือทรงพระราชทาน เบียหวัดเงินปี เครื องยศอันมี พานขันหมาก คนโฑ กรด
คันสัน และมี การให้ขา้ ราชบริ พ ารทีติดตามมาเข้ารับราชการในกรมกองต่างๆ ทังให้อิสระในการเข้า
ออกทํามาหากิ นในท้องทะเลได้อย่างสะดวก (Chanthawimon. 1998: 25-27) นอกจากนี ยังมีการให้
ความช่วยเหลือทังทางด้านการทหารให้การสู ้รบกับปราบปรามกบฏไตเซิ น ถึงสองครั งในปี พ.ศ.
และปี
(ค.ศ. - ) แต่ก็ไม่เป็ นผลสําเร็ จ แต่หลังจากนันก็ยงั มีชาวญวนเดินทางเข้ามาลีภัยทาง
480

การเมืองอีกหลายครั ง เช่ น พวกญวนทีสวามิ ภกั ดิต่อตระกูลเหงวียน นอกจากนี ยังมี กลุ่มแม่ทพั ญวนที
เคยควบคุมทัพทางใต้พ่ายแพ้ให้กบั กลุ่มไตเซิ น
เมื อเข้ามายังสยามรัชกาลที ทรงโปรดให้องเชี ยงสื อย้ายไปพํานักอยู่ ณ ตําบลโคกหลวง
บางส่ วนอยูใ่ นตําบลบางโพและชาวญวนทีนับถือคริ สต์ศาสนาให้ไปอยูท่ ีบริ เวณสามเสน และชาวญวน
กลุ่มนียังได้เข้ารับราชการในกองทัพสยาม ได้รับเลือกเป็ นหัวหน้าหมู่บา้ นและผูบ้ งั คับกองทหารขึนตรง
ต่อสมุหพระกลาโหม (Sukpanit.
: - ) การทีรั ชกาลที ทรงให้การชุ บเลียงองเชี ยงสื อนันเป็ น
เพราะต้อ งการสร้ า งบุ ญ คุ ณ กับ ญวนและเกิ ด สภาวะการพึ งพิ ง อาจจะเป็ นผลดี ต่ อ สยามในอนาคต
(Chantharakhami.
: ) เนื องจากสยามต้องการกําลังคนในการทํานุ บาํ รุ งบ้านเมืองทีพึงสร้ างขึน
ใหม่ ให้เจริ ญขึน เพราะชาวญวนทีลี ภัยเข้ามานันล้วนแล้วแต่มีความสามารถในงานช่ างฝี มือในหลาย
ด้าน อีกทังยังมีความเชียวชาญในด้านการทหาร ศักดินาสยามจึงไม่รังเกียจทีจะเปิ ดรับชาวญวนมาอาศัย
เป็ นพลเมืองในสยาม (Chanthawimon. 1998: 50)
ต่อมาในแผ่นดิ นพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที การดําเนิ นนโยบาย
ต่อชาวญวนในสยามนันยังคงไม่แตกต่างกับรัชกาลที กล่าวคือ การให้อิสระแก่ชาวญวนทีเดินทางเข้า
มาในสยาม ทังกลุ่ มที เข้ามาเพือค้าขายและกลุ่มที เข้ามาเพืออาศัยทํากิน ทังยังลีภัยทางศาสนาเข้ามาใน
สยามเนื องจากการถูกกดขีทางศาสนาจากนโยบายของศักดินาเวียดนาม รัชสมัยของจักรพรรดิ มิงหม่าง
(Minh Mạng) รั ช กาลที แห่ ง ราชวงศ์เหงวี ย น (Sumit.
: - ) ซึ งตรงกับ ในรั ช สมัยรั ช กาลที
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทังนีนอกจากการเปิ ดรับชาวญวนให้เข้ามาในสยามอย่างอิสระ
แล้ว ยังเป็ นการรั กษาความสัม พันธ์ระหว่างสยามและญวนให้คงไว้เหมื อนเมือครั งรั ชกาลที กับอง
้ วนจากการปกครองของพวกไตเซิ นได้สาํ เร็ จและสถาปนา
เชี ยงสื อ ภายหลังองเชี ยงสื อกลับไปกอบกูญ
ตนเองขึนเป็ นปฐมกษัตริ ยพ์ ระนามว่าพระเจ้าซาล็อง (Gia Long) ในปี พ.ศ.
และก่อตังราชวงศ์เหง
วียน (Sukpanit.
: - ) หลังจากขึนเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว มีการส่ งเครื องราชบรรณาการให้กบั สยาม
ในช่ วงรัชกาลที อยูห่ ลายครัง ส่ งผลให้มีชาวญวนเข้ามาอาศัยอยูใ่ นสยามเป็ นอันมากจนเกิดชุ มชนชาว
ญวนขนาดใหญ่กระจายอยู่ในพืนทีต่ างๆในเขตพระนครและในเขตปริ มณฑล (Sujenkan. 2019: 185192, Sripana.
: ) แต่หลังจากรัชกาลที สวรรคต ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐของสยามและญวนก็
เริ มแปลเปลียนไป เนื องจากการพยายามขยายอํานาจเหนื อเขมรและลาว ดังนันศักดินาเวียดนามในช่วง
หลังจากสยามมี การผลัดเปลียนแผ่นดิ นชาวญวนก็ไม่ ได้ยอมเสี ยเปรี ยบสยาม จนเป็ นเหตุ เกิ ดการทํา
สงครามระหว่างสยามและญวนหลายครังในช่วงรัชกาลที (Kaseamsri and Phongpipat. 1980: 95-96)
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ต่อมา ในช่ วงรั ชกาลที รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ ัวนัน นโยบายต่อชาว
ญวนทีสําคัญ คือ การจัดการผูค้ นทีเป็ นเชลยศึก เนืองจากมีการทําสงครามเพือพยายามขยายอํานาจเหนือ
เขมรและลาวระหว่างสยามและญวนอยูห่ ลายครัง ความขัดแย่งเริ มขึนตังแต่ปี พ.ศ.
จนถึงกระทังปี
พ.ศ.
(ค.ศ. -1834) (Chantharakhami.
: ) ซึ งตรงกับรัชกาลพระจักรพรรดิมิงหม่าง (Minh
Mạng) จักรพรรดิ เถี ยวจิ (Thiệu Trị) และจักรพรรดิ ตื อดึ ก (Tự Đức) การกวาดต้อนเชลยศึ กชาวญวนเข้ามา
นัน มี กลุ่มหลักๆคือชาวญวนทีนับถือพุทธศาสนาอีกกลุ่มคือชาวญวนทีนับถือคริ สต์ศาสนา ซึ งรัชกาล
ที มีนโยบายในการแยกชาวญวนออกไปอยูใ่ นพืนทีต่างๆตามความเชื อทางศาสนา ชาวญวนทีนับถือ
ศาสนาคริ สต์ให้ไปอยูบ่ ริ เวณสามเสนในเขตพระนครและชาวญวนทีนับถือพุทธศาสนาถูกแยกออกตาม
วัยและอายุ ชายฉกรรจ์ให้เกณฑ์ทหารด้วยการสักข้อมื อ โปรดเกล้าฯให้ไปอยู่ทีกาญจนบุรี พิษณุ โลก
และตาก และยังมีกลุ่มชาวญวนทีเรี ยกว่า “ญวนสวามิภกั ดิ ” ชาวญวนกลุ่มนี เข้ามาในสยามโดยการเกลีย
กล่อมแล้วกวาดต้อนเข้ามา ญวนกลุ่มนี ส่ วนมากเป็ นชาวญวนทีเข้ารี ต เมือญวนเข้ามาถึงเขตพระนคร
แล้ว รัชกาลที จึ งโปรดเกล้าให้เหนื อบ้านเขมรบริ เวณริ มวัดส้มเกลียงเพือให้อยู่อาศัย (Chanthawimon.
: - ) หลังจากมีการจัดพืนทีให้อาศัยทํากินแล้วรัชกาลที ยังมีนโยบายจัดสรรอาชีพให้ชาวญวน
ทีเข้ามาตามความเหมาะสม ดังเช่นชาวญวนทีมีความชํานาญทางด้านการต่อเรื อ รัชกาลที ทรงให้ญวน
กลุ่มนีช่วยในการต่อเรื อโดยมีขนุ นางสยามคอยกํากับดูแลและให้เบียหวัดเป็ นการตอบแทน
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า นโยบายต่างๆทีศักดินาสยามมีต่อชาวญวนทีเข้ามานัน ในช่วงรัชกาลที
-รั ชกาลที มี นโยบายที แตกต่ างกัน คื อ ในช่ วงแรกนันสยามต้อ งการให้เกิ ด สภาวพึ งพิงและเอื อย
ประโยชน์ให้แก่สยามในการใช้แรงงานช่างเพือทดแทนกําลังคนทีสู ญเสี ยไปในช่วงทําสงคราม จึงมีการ
ดําเนิ นนโยบายการจัดสรรทีดินให้อยูอ่ าศัยตามความเหมาะสมและจัดการคนเหล่านี เข้าประจําการตาม
กรมกองต่างๆตามความถนัด ต่อมาในรั ชกาลที2 ก็มีนโยบายการจัดการชาวญวนทีลีภัยทางศาสนา ให้
อยูร่ วมกับชาวญวนที เข้ามาค้าขายอาศัยทํากินในสยามแต่ เดิม ส่ งผลให้เกิ ดชุ มชนชาวญวนขนาดใหญ่
ขึนทังในเขตพระนครและเขตปริ มณฑล ในรัชกาลที3 นโยบายทีมีต่อชาวญวนนันคือ เชลยศึกชาวญวน
ทีกวาดต้อนเข้ามานันมีการนับถือศาสนาทีแตกต่างกันจึงมีการแยกชาวญวนให้อยู่ในชุมชนตามทีตนนับ
ถือศาสนากระจายไปตามพืนทีต่างๆและมีนโยบายในการจัดสรรอาชี พให้ตามความเหมาะสม จากการ
ดําเนิ นนโยบายต่างๆของศักดิ นาสยามต่อชาวญวนดังกล่าว ส่ งผลให้ ชาวญวนในสยามมีสถานภาพที
เปลียนแปลงไป
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3. สถานภาพของชาวญวนทีอพยพเข้ามาในช่วงรัชกาลที 1-รัชกาลที 3
สถานภาพของชาวญวนทีเข้ามาในแผ่นดินสยามในช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ คือ ผูล้ ีภัย
ทางการเมืองศาสนาและในสถานะเชลยศึกจากการทําสงคราม หลังจากเข้ามาในแผ่นดินสยามแล้ว
สถานภาพก็แปลเปลียนไปตามนโยบายต่างๆทีศักดินาสยามมีต่อชาวญวน จากการเป็ นผูล้ ีภัยกลายเป็ น
นายช่าง และเป็ นทหารตามกรมกองต่างๆ
ในช่วงรัชกาลที 1 ชาวญวนทีเข้ามาในตอนแรกนันมีสถานภาพ คือ ผูล้ ภัี ยทางการเมือง จาก
กบฏไตเซิ น ชาวญวนกลุ่ ม นี ล้ว นแล้ว แต่ มี ค วามชํา นาญทังด้า นช่ า งฝี มื อ ความเชี ยวชาญทางด้า น
การทหารและความชํานาญในด้านการประมง ซึ งชาวญวนมีการอาศัยอยูท่ งในเขตพระนครและจั
ั
นทบุรี
เป็ นส่ วนใหญ่ รัชกาลที 1 สิ งทีพระองค์ตอ้ งการคือการใช้ประโยชน์จากชาวญวนกลุ่ มนี เนื องจากสยาม
เริ มสร้ างบ้านเมื องจึ งต้องการกําลังคนเป็ นจํานวนมาก สถานภาพของญวนกลุ่มนี จึ งกลายเป็ นนายช่ าง
ตามกรมกองต่างๆ คนญวนในจันทบุรีส่วนใหญ่มีความชํานาญด้านการประมง จึงมีการถ่ายทอดความรู ้
ให้แก่ ชาวสยาม (Chanthawimon. 1998: 86-91) นอกจากนันยังเป็ นกําลังสําคัญในการทําสงครามกับ
พม่า และการรั กษาอํานาจในแหลมมาลายู เห็นได้ว่าชาวญวนในช่ วงนีมีความสําคัญต่อสยามในฐานะ
ทหาร ช่างฝี มือและแรงงานในการพัฒนาพระนคร
ในแผ่นดิ นรัชกาลที 2 สถานภาพของชาวญวนยังคงไม่แตกต่างจากรั ชกาลที 1 มากนัก คือ
คนญวนถูกจัดสรรเป็ นแรงงานตามกรมกองต่าง ๆ โดยในช่วงเวลานี มีชาวญวนทีเดินทางเข้ามาอาศัยทํา
กิน และตังถินฐานถาวรในสยามเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดชุมชนชาวญวนกระจายอยูใ่ นพืนทีต่างๆ ใน
เขตพระนคร เช่ น ชุมชนญวนพาหุ รัด ชุมชนญวนสามเสน บางโพ (Sripana. 2005: 15-18) แต่ครั นเมือ
ถึ งรั ชกาลที 3 สถานภาพของชาวญวนที เข้ามาสู่ ส ยามในช่ วงเวลานี ก็ เปลี ยนไปในสถานะเชลยศึ ก
เนื องจากการพยายามขยายอํานาจเข้าไปในเขมรและลาวของสยามและญวน ชาวญวนทีถูกกวาดต้อนจะ
ถูกแบ่งไปอยู่ในพืนทีต่ างๆในเขตพระนครและปริ มณฑล มี การให้ชาวญวนเข้าประจําในกองทัพเพือ
ทดแทนกําลังทีสยามสู ญเสี ยไปในระหว่างการทําสงคราม เช่ น ชาวญวนคริ สต์ทีอยู่ในเขตพระนครใน
บริ เวณบ้านญวนสามเสน ให้อยู่ในการดูแลของสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมขุนอิ ศเรศรั งสรรค์ เข้าประจําการใน
กองทหารปื นใหญ่ ส่ วนญวนที นับถือศาสนาพุ ทธให้ไปตังบ้านเรื อนอยู่ในพืนที ของกาญจนบุ รีเพื อ
รักษาป้ อมเมืองใหม่ใหม่ในปากแพรก (Chantharakhami. 2020: 53) และชาวญวนทีอยูใ่ นจันทบุรีโปรด
เกล้าฯให้เข้าประจําในกองทัพเรื อเนืองจากมีความชํานาญในการเดินเรื อ
จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า สถานภาพของชาวญวนที เข้ามาในสยามช่ วงรั ชกาลที 1 จนถึงช่วง
รัชกาลที 3 นัน มีความสําคัญต่อสยาม ด้วยเป็ นกําลังคนเพือทดแทนทหารทีสยามสู ญเสี ยไปในช่วงการ
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ทําสงครามกับพม่า ในช่วงรัชกาลที 1 ขาดแขลนกําลังคนในการพัฒนาบ้านเมือง สถานภาพของญวนจึง
อยู่ในสถานะนายช่ างและทหารตามกรมกองต่ าง ๆ ต่ อมาในรั ชกาลที 2 สถานภาพของชาวญวนนัน
ส่ งผลให้ชาวญวนเข้ามาอาศัยทํากินเป็ นอันมากและเกิดการขยายตัวของชุ มชนชาวญวนในสยามจาก
การให้อิสระแก่การเข้าออกสยาม และช่วงรัชกาลที 3 สยามได้มีการกวาดต้อนชาวญวนเข้ามาในสถานะ
เชลยศึก มีการแบ่งชาวญวนให้กระจายอยูใ่ นพืนทีต่างๆเพือให้ง่ายต่อการควบคุมและใช้ประโยชน์ตาม
ความเหมาะสม ทังยังให้เข้าฝึ กเป็ นทหารตามกรมกองต่า งเพือทดแทนกําลังคนที สยามสู ญเสี ยไปใน
ระหว่างการทําสงคราม
อภิปรายผล
การเข้ามาในสยามช่ วงต้นรั ตนโกสิ นทร์ ของชาวญวนนันมี สาเหตุหลักอยู่ 3 ประการ คือ
ประการแรก เป็ นการลีภัยทางการเมืองจากการเกิดการแย่งชิงอํานาจระหว่างชนชันศักดินาในญวนและ
การลี ภัยจากกลุ่ มไตเซิ น (Tây Sơn) ประการที สอง คือ การลี ภัยทางศาสนาจากการทีศักดิ นาเวี ยดนาม
ในช่ วงจักรพรรดิมิงหม่ าง (Minh Mạng) และจักรพรรดิ ตือดึ ก (Tự Đức) มี นโยบายกดขีชาวญวนที นับถือ
ศาสนาคริ สต์ จากการไม่ไว้วางในบาทหลวงชาวฝรังเศสและประการสุ ดท้าย คือ การกวาดต้อนเชลยศึก
ในการทําสงครามระหว่างสยามและญวนในการพยายามขยายอิทธิ พลเหนื อเขมรและลาว ทําให้มีชาว
ญวนถู ก กวาดต้อนข้ามาในสยามเป็ นจํานวนมาก จากสาเหตุ ดังกล่ า ว การทีชาวญวนเลื อ กที จะเดิ น
ทางเข้ามาในสยามนันเนื องจาก ในสยามมีชาวญวนอยูอ่ าศัยก่อนแล้วตังแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาและสมัย
กรุ งธนบุรีมีการช่วยเหลือศักดิ นาชาวญวน ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ สยามบ้านเมืองมีเสถียรภาพ จึ งเป็ น
ปัจจัยให้ชาวญวนเลือกเข้ามาพึงพิงสยาม
นอกจากนี นโยบายที ศักดิ นาสยามมี ต่อชาวญวนมีผลอย่างยิงต่อสถานภาพของคนญวน
กล่าวคือ การจัดการกับผูค้ นทีเข้ามาในสยาม นโยบายทีศักดินาสยามทีเอือต่อชาวญวน ทําให้ชาวญวน
เดิ นทางเข้ามาอาศัยในสยามเป็ นจํานวนมาก เกิ ดการก่ อร่ างสร้ างชุ มชนชาวญวนกระจายอยู่ในพื นที
ต่ างๆ ในปริ มณฑลกรุ งสยาม ในรั ชกาลที1 นัน นโยบาย คือ การจัดชาวญวนเข้าประจําตามกรมกอง
ต่างๆและจัดสรรพืนทีต่างๆ ให้แก่ชาวญวนทีอยูแ่ ต่เมือครั งกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรีอีกทังชาวญวน
ทีอพยพเข้ามาพร้อมกับองเชี ยงสื อ ให้อยูต่ ามความเหมาะสม และนโยบายทีมีต่อองเชียงสื อ คือ การชุ บ
เลียงองเชียงสื อและการช่วยเหลือสนับสนุ นทหารในการกอบกูบ้ า้ นเมืองจากกลุ่มไตเซิ น การทีรัชกาลที
1 ทรงให้การช่วยเหลือนัน ทรงเห็นว่าจะเป็ นผลดีต่อสยามในอนาคต พระองค์จึงไม่ได้ปฏิเสธการเข้ามา
ขององเชี ยงสื อ ต่อมาในรั ชการที 2 นโยบายนันยังคงไม่แตกต่ างจากรั ชกาลที 1 มากนัก จึงมี ชาวญวน
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เดิ นทางเข้ามาอาศัยทํากินในแผ่นดินสยามเป็ นจํานวนมาก จนเกิดมีชุมชนชาวญวนกระจายอยู่ในพืนที
ต่างๆ และการรักษาความสัมพันธ์กบั ญวนให้ได้เหมือนเมือครังรัชกาลที1 หลังจากญวนสามารถกอบกู ้
บ้านเมืองจากกลุ่มไตเซิ นได้สําเร็ จ ญวนก็ไม่ยอมเสี ยเปรี ยบสยาม ในการเข้าไปมีอาํ นาจเหนื อเขมรและ
ลาว ส่ งผลให้เกิดสงครามระหว่างสยามและญวนขึนหลายครังในแผ่นดินรัชกาลที 3 นโยบายทีมีต่อชาว
ญวนนันคือ การจัดการกับเชลยศึก เพราะชาวญวนทีเข้ามานันมีทงสมั
ั ครใจมาและถูกกวาดต้อนเข้ามา
เมือสยามชนะในการทําสงคราม ชาวญวนกลุ่มนี มีทงญวนที
ั
นับถือศาสนา คริ สต์และชาวญวนทีนับถือ
พุทธ รัชกาลที 3 จึงโปรดเกล้าฯให้ชาวญวนแยกกันอยูต่ ามศาสนาทีตนนับถือและให้ชาวญวนเข้าประจํา
ตามกรมกองต่ างๆตามความถนัดของตน นโยบายที ศักดิ นาสยามมีต่อชาวญวนนัน แสดงให้เห็นการ
จัดการกําลังคนพลเมื อ งในช่ ว งต้นรั ต นโกสิ น ทร์ โดยการใช้ “คนอื น” ให้เป็ นประโยชน์ทังเพื อการ
พัฒนาบ้านเมืองและกําลังทหารในการทําศึกสงคราม
หลังจากสยามมีการดําเนิ นนโยบายต่าง ๆ แก่ชาวญวนแล้ว ส่ งผลให้ชาวญวนมีสถานภาพ
ในสังคมสยาม ในรั ชกาลที 1 ชาวญวนทีเข้ามาพร้อมกับองเชียงสื อ นันส่ วนให้เข้าประจําตามกรมกอง
ด้า นงานช่ า งฝี มื อ และบางส่ ว นเข้าประจําในกองทหาร ในรั ช กาลที 2 ชาวญวนมี อิ ส ระในการเดิ น
ทางเข้าออกสยามจึ งทําให้มีชาวญวนเข้ามาค้าขายและอาศัยทํากินในสยามเป็ นจํานวนมาก ส่ งผลให้เกิด
ชุ มชนชาวญวนกระจายอยู่ในพืนทีต่างๆทังในเขตพระนครและเขตปริ มณฑล ในรั ชกาลที3 ชาวญวน
เข้ามาโดยการกวาดต้อนในสถานะเฉลยศึก รั ชกาลที 3 แยกชาวญวนตามความเชื อทางศาสนา ทังใน
ชุมชนสามเสนและบางส่ วนอยูใ่ นกาญจนบุรี พิษณุ โลกและตาก หลังจากจัดสรรพืนทีแล้ว รัชกาลที3 จึง
ใช้ป ระโยชน์ จ ากชาวญวนด้ว ยการให้เข้าประจํา การในกองทัพ สยาม เพื อทดแทนกําลังคนที สยาม
สู ญเสี ยไปในการทําสงคราม ดังนันจึ งกล่ าวได้ว่า สถานภาพของชาวญวนทีเข้ามาในสยามช่ วงแรก
ถึ งแม้ว่าจะเป็ นเพี ยงผูล้ ี ภัยหรื อ เชลยศึ ก แต่ ชาวญวนก็ล้วนแต่ มีความสามารถทังงานช่ าง การทหาร
นโยบายที ศักดิ นาสยามที มี ต่อ ชาวญวนนัน คือ การใช้ “คนอื น” ให้เป็ นประโยชน์ทังเพื อการพัฒ นา
บ้านเมืองและกําลังทหารในการทําศึกสงคราม สถานภาพของชาวญวนก็เปลียนไปจากผูล้ ีภัยและเชลย
ศึกกลายเป็ นทังนายช่างและทหารประจําการตามกรมกองต่างๆ
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บทคัดย่ อ
บทความนี มี วตั ถุประสงค์วิเคราะห์ปัญหาของ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดื อน)
จะ
กล่าวถึงกระบวนการทังหมดผ่านการเรี ยบเรี ยงเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน โดยในบทความนี จะ
ชี ให้ เห็ น ถึ ง ปั ญ หาของมาตรการฯไม่ ว่ า จะเป็ นความล่ า ช้า ในการเยี ย วยาถึ ง 6 เดื อ น ซํ าซ้ อ นใน
กระบวนการทบทวนสิ ทธิ ทีกรอกข้อมูลซําเดิม และกลุ่มเปราะบางจํานวน 6 ล้านคนทีไม่สามารถเข้าไม่
ถึ งมาตรการฯนี ได้ จนวิเคราะห์ ได้ว่ารัฐบาลขาดฐานข้อมูลที ดี และไร้ ประสิ ทธิ ภาพในการบู รณาการ
จากการศึกษาของข้าพเจ้าพบว่าปั ญหาที เกิ ด ขึนในมาตรการฯนี เป็ นปั ญหาเชิ งโครงสร้ างพืนฐาน คือ
โครงการที กระจัดกระจายต่ างหน่ วยงานต่ างของบประมาณเพื อจัดทําโครงการแยกกัน (Fragmented
project) หมายถึงหน่วยงานต่าง ๆ มีขอ้ มูลของประชาชนแต่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของประชาชนไว้
ได้ ประชาชนจะต้องกรอกแบบฟอร์ มซําเดิมไม่ว่าจะเป็ นเอกสารราชการหรื อเอกชน เพราะหากคิดเป็ น
มูลค่าทางเศรษฐกิ จประชาชนทังหมด 70 ล้านคนจะต้องเสี ยไป ,035, บาทต่อปี ข้าพเจ้าจึ งขอ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยการสร้ างแพตฟอร์ มกลาง (Platformization) ไว้รวบรวมข้อมูลของ
ประชาชนและยืนยันตัวตนผ่านการสแกนลายนิ วมื อ หรื อเรี ยกว่า Digital ID โดยอ้างอิ งจากประเทศ
สิงคโปร์ เป็ นต้นแบบทีประสบความสําเร็ จ
คําสําคัญ: เราไม่ทงกั
ิ น, มาตรการเยียวยา 5,000, ดิจิทลั ไอดี
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Abstract
This article aims to analyze the problem of the 5,000 baht (3 month) remedial measure
addresses the entire process through time and incidents that occurred in this article, highlighting the
issues of the measure, whether it was a redundant 6-month remedial delay. In the process of
reviewing the permissions that have been re-entered And vulnerable groups of 6 million people who
could not have access to this measure Until analyzing that the government lacks a good database and
is inefficient From my study, it was found that the problems that arose in this measure were
infrastructure problems, namely, fragmented projects, different budget projects (Fragmented
projects), meaning that various departments had public information but were unable to collect public
information. Can hold People will have to fill out the same form, whether it is official or private
documents. Because if it is the economic value of 70 million people, 170,035,250 baht per year will
cost 170,035,250 baht per year. (Platformization) to collect information of citizens and verify their
identity through fingerprint scanning or called Digital ID, referring to Singapore as a successful
model.
Keywords: we don’t leave each other, remedial measures 5,000, digital ID
บทนํา
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ
ทีได้รับผลกระทบหรื อ ผูไ้ ด้รับผลกระทบอืน ๆ ของการแพร่ ระบาดไวรั สโคโรนา (COVID-19) เป็ น
หนึ งในโครงการเราไม่ ทิงกันซึ งเป็ นมาตรการภายใต้ชุดมาตรการการดู แลและเยียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทังทางตรงทางอ้อม ระยะที 2 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ
แล้ว เมื อวัน ที 24 มี น าคม 2563 โดยระบุ ว่ า แรงงาน ลู กจ้า งชัวคราว และอาชี พ อิ ส ระที ไม่ ได้อ ยู่ใ น
ประกัน สั งคม ได้รับ ผลกระทบจาการแพร่ ร ะบาดของเชื อไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ลงทะเบี ยน
มาตรการตังแต่วนั เสาร์ ที 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิงกัน.com โดยขอให้ผูล้ งทะเบียน
ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือทีสามารถติดต่อสื อสารได้ เพือระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิ ทธิตาม
มาตรการผ่านทางข้อความ (SMS) ในส่ วนของการรับเงินเยียวยา จะสามารถได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ บัญชี
ธนาคารที ชื อและนามสกุ ล เจ้า ของบัญ ชี ต รงกับ ชื อและนาสกุ ล ที นํา มาลงทะเบี ยนหรื อ พร้ อ มเพย์
488

(PromptPay) ทีผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชน ผูท้ ีลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ทีกระทรวงการคลังและหน่ วยงานที เกี ยวข้องกําหนดจะได้รับเงิ นช่ วยเหลื อรายละ 5,000
บาทต่อเดื อน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน โดยได้ประเมินผูไ้ ด้รับผลกระทบ 3 ล้านคน งบประมาณ 4.5 หมืน
ล้าน (Ministry of Finance, 2020) แต่ในระหว่างกระบวนการนี ผูเ้ ขียนได้เรี ยบเรี ยงข้อมูล เวลา และเหตุ
การ์ ทีเกิดขึนจะเห็ นได้ว่า มาตรการนีมีปัญหา ล่าช้า ซําซ้อน และกลุ่มคนทีไม่สามารถเข้าถึงมาตรการฯ
นี จากการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยสําคัญทีทําให้เกิดปั ญหาเพราะไม่มีฐานข้อมูลทีเป็ นปั จจุ บนั รวบรวมไว้
ส่ ว นกลาง ซึ งเป็ นปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งที รั ฐ บาลจะต้อ งแก้ไข คื อ โครงการที กระจัด กระจายต่ า ง
หน่ วยงานต่างของบประมาณเพือจัด ทําโครงการแยกกัน (Fragmented project) และบทความนี ยังให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยการสร้างแพตฟอร์ มกลาง (Platformization) ทีรวบรวมข้อมูล
ข้อมู ลของประชาชนและยืนยันตัวตนผ่านการสแกนลายนิ วมือ หรื อเรี ยกว่า Digital ID เพราะหากเกิด
มาตราการเยียวยาประชาชนจะได้รับช่วยเหลือทีรวดเร็ วและต่อยอดเป็ น Digital Economy หรื อเรี ยกอีก
อย่างหนึงว่าเศรษฐกิจดิจิทลั ในโลกอนาคต
เรา(ไม่ )ทิงกันกับกระบวนการพิสูจน์ ความจน
เว็บไซต์ www.เราไม่ ทิงกัน .com ในครั งแรกที เปิ ดเว็บไซต์จ ะมี เพี ยงรายการ ลงทะเบี ยนมาตรการฯ
ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบี ยน ก่ อนจะเพิ มรายการมาเพือแก้ปัญหาภายหลัง เปลียนแปลง
ข้อมูลการรับเงิน ให้ขอ้ มูลเพิมเติม และยืนทบทวนสิ ทธิ รวมทังหมด 6 รายการดังนี
1. ลงทะเบียนมาตรการฯ จะต้ องมีขันตอนดังนี
1.1 รับทราบและยอมรั บเงือนไขตามรัฐได้ กาํ หนด
(1) เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย
(2) คุณสมบัติจะต้องอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ขึนไป ณ วันทีลงทะเบียน
(3) เป็ นแรงงาน ลูกจ้างชัวคราว หรื อผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ทีไม่ได้อยูใ่ นระบบประกันสังคม
(4) ไม่ เป็ นข้าราชการ พนักงานราชการ หรื อลู กจ้างในหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อผูบ้ าํ นาญปกติ
หรื อเบีย หวัดจากส่ วนราชการ
(5) เป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(6) มี บญ
ั ชี เงิ นฝากในสถาบันการเงิ นใดก็ได้ หรื อมีบัญชี พ ร้ อมเพย์ทีลงทะเบียนด้วยเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก
(7) ลงทะเบียนเข้าร่ วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิงกัน.com ตังแต่ วันที 28 มีนาคม
2563 เป้นต้นไป
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(8) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่ วยงานของรั ฐที เกี ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ขอ้ มู ลส่ วน
บุคคลของข้าพเจ้าเพือประโยชน์ในการดําเนิ นการตาทมาตรการฯ
(9) ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าการนําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ งข้อมูลเป็ นเท็จเป็ นการกระทําผิด
ตามกฎหมาย
(10) ข้า พเจ้า ได้ อ่ า น รั บ ทราบ และตกลงยิ น ยอมปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื อนไขของ
มาตรการฯ หากข้า พเจ้า ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายิน ยอมให้
กระทรวงคลัง หรื อ ผู จ้ ัด ทํา ระบบให้ กระทรวงการคลัง สั งระงับ จ่ ายเงิ น ชดเชยตามมาตรการฯ และ
ตรวจสอบการกระทําดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทําความผิดตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขของมาตรการฯจริ ง ให้กระทรวงการคลังหรื อผูจ้ ดั ทําระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิ ทธิ ใน
การชดเชยตามาตรการฯ และข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบจ่ายชดเชยทีได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90
วันนับแต่วนั ที ได้รับแจ้งการระงับสิ ทธิ ดงั กล่าว ตามวิธีการที กระทรวงการคลังหรื อผูจ้ ดั ทําระบบให้
กระทรวงการคลังกําหนด ทังนี ให้การตัดสิ นของกระทรวงการคลังถือเป็ นทีสุ ด
(11) ในกรณี ทีรั ฐได้ดาํ เนิ นการตามข้อ (10) แล้ว รั ฐอาจใช้สิทธิ ในการทีจะดําเนิ นคดี ทางแพ่ง
หรื ออาญาต่อไปได้ ผูล้ งทะเบียนต้องรั บรองว่าข้อมูลของตนทีได้ให้ไว้ในการลงทะเบี ยนเพื อเข้าร่ วม
มาตรการฯ ถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุ กประการ หากข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ผูล้ งทะเบียน
ยินยอมให้หน่วยงานทีเกียวข้องดําเนิ นการระงับการจ่ายเงินตามมาตรการฯ หรื อยินยอมให้คืนเงินได้รับ
พร้อมดอกเบียแล้วแต่กรณี หลังจากจะยืนยันโดยการกดเครื องหมาย  เพือตกลงและยอมรับตามเงือน
ทีกล่าวทังหมดและกดยืนยัน (Kruachieve, 2020)
1.2 กรอกข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชือ นามสกุล วันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจําประชาชน
รายได้ต่อเดือน หมายเลขโทรศัพท์มือถือทีติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคนใกล้ชิด อีเมล์ (ถ้า
มี ) ID Line (ถ้ามี ) ช่ อ งทางการรั บ เงิ นสามารถได้ 2 ช่ อ งทาง ได้แก่ บัญชี ธนาคารที ชื อและนามสกุล
เจ้า ของบัญ ชี ต รงกับ ชื อและนาสกุ ล ที นํา มาลงทะเบี ย นหรื อ พร้ อ มเพย์ที ผู ก กับ เลขบัต รประจํา ตัว
ประชาชน ต่ อ มาจะต้ อ งกรอกที อยู่ที สามารถติ ด ต่ อ ได้ ได้ แ ก่ บ้ า นเลขที ตํา บล อํา เภอ จัง หวัด
รหั ส ไปรษณี ย ์ ที อยู่ต ามทะเบี ยนบ้าน ข้อมู ล อาชี พ /ตําแหน่ ง ระยะเวลาประกอบอาชี พ /ตําแหน่ ง(ปี
,เดื อ น) เป็ นผู ้ไ ด้รั บ ผลกระทบจากเชื อไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ในเรื องใด ได้แ ก่ ธุ รกิ จ ถู ก ปิ ด
ชัวคราว ถูกสังพักงาน รายได้ลดลง และจะต้องกรอกประเภทการทํางาน คือ มีนายจ้างหรื อไม่มีนายจ้าง
(ประกอบอาชี พอิ สระ) กรณี ถา้ มีนายจ้างจะต้องกรอกข้อมู ลส่ วนบุ คคลของนายจ้าง ส่ วนกรณี ถา้ ไม่ มี
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นายจ้าง(ประกอบอาชีพอิสระ) จะต้องเลือกอาชีพของผูล้ งทะเบียน จากนันกด ลงทะเบียน เพือเป็ นการ
ยืนยันสมบูรณ์ (Kruachieve, 2020)
การแถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหา COVID-19 ในวันที 24 มีนาคม 2563 นายลวรณ แสงสนิ ท
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า “ถ้าตรงตามคุณสมบัติตามที
รั ฐกําหนดประชาชนจะได้รับเงินภายใน 5 วันทําการ” ต่ อมาในวันที 26 มี นาคม 2563 นายอุตม สาว
นายน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังในเวลานันกลับเปลียนมาเป็ น “ภายใน 7 วันทําการแทน ระบบ
จะแจ้ง ผลการลงทะเบี ยนและสิ ท ธิ ต ามมาตรการให้ แ ก่ ท่ า นผ่ า นทางข้อ ความ SMS หรื อ สามารถ
ตรวจเช็ ค ได้ ที www.เราไม่ ทิ งกัน .com รายการที 2 คื อ ตรวจสอบสถานะ แต่ ถ ้า หากไม่ ส ามารถ
ลงทะเบี ยนออนไลน์ ได้ด้ว ยตนเอง ขอความร่ ว มมื อให้ข อความช่ ว ยเหลือ จากบุ ลคลใกล้ชิด ในการ
ช่ ว ยเหลื อ ลงทะเบี ย นออนไลน์ ” (Ministry of Finance, 2020) โดยรายการตรวจสอบสอบสถานะมี
กระบวนการดังนี
2. ตรวจสอบสถานะ จะต้องกรอกเลขบัตรประจําประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดื อนปี เกิด
ทีใช้ลงทะเบียน ซึ งในสถานะต่าง ๆ จะบอกความหมายมีทงหมด
ั
4 สถานะดังนี
2.1 ท่านได้รับสิ ทธิ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท หมายความว่า ได้รับเงิ นเยียวยาและเงิ นได้ถูกโอนเข้า
บัญชีเรี ยบร้อยแล้ว
2.2 อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งการลงทะเบียนของท่าน หมายความว่า ผ่านเกณฑ์แล้วให้รอเงินเข้าบัญชี
2.3 อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ หมายความว่า อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบอยูซ่ ึงมีโอกาสได้รับเงิน
2.4 ไม่สามารถทํารายการต่อได้หรื อไม่ได้รับสิ ทธิ หมายความว่า ไม่ได้รับสิ ทธิ (Kapook, 2020)
3. ยกเลิกการลงทะเบีย น รายการที 3 นี สามารถยกเลิ กลงทะเบี ยนได้ทุกเมื อ โดยการกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี เกิด ทีใช้ลงทะเบียน จากกนันยืนยันว่า
ข้าพเจ้าขอรั บ รองว่ าการยกเลิ กการลงทะเบี ยนเป็ นการกระทําของข้าพเจ้าในขณะที สติ สัมปชัญญะ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของผูใ้ ดและไม่ได้เกิ ด จากการสําคัญผิดแต่ ประการใด ทังนี
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะลงทะเบียนลงทะเบียนอีกในอนาคตรวมถึงเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้องกับมาตรการนี
ยืนยันโดยการกดเครื องหมาย  และกดยกเลิก (Bangkokbiznews, 2020)
4. เปลียนแปลงข้ อมูลการรั บเงิน รายการนีสําหรั บผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินผ่านการตรวจสอบสถานะ
หรื อได้รั บ SMSยืน ยัน แล้ว เท่ า นั น แต่ เนื องจากผู ้ล งทะเบี ย นกรอกข้อ มู ล ชื อบัญ ชี ไ ม่ ต รงกับ ชื อผู ้
ลงทะเบี ยนหรื อบัญชี ไม่ มีความเคลื อนไหวมากว่า 1 ปี จําเป็ นจะต้องเปลี ยนบัญชี ใหม่ โดยลําดับแรก
จะต้องกรอกเลขบัตรประจําประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดื อนปี เกิด ที ใช้ลงทะเบี ยน จากนันทํา
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การเลือกระหว่างรั บเงิ นผ่านบัญชี พร้ อมเพย์ทีลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจําประชาชน 13 หลัก
หรื อแก้ไขเลขบัญชีธนาคารใหม่ (Prachachat.net, 2020)
5. ให้ ข้อมูลเพิมเติม รายการนี สําหรั บผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินผ่านการตรวจสอบสถานะหรื อได้รับ
SMSยืนยันแล้วเท่ านัน โดยลําดับแรกจะต้องกรอกเลขบัต รประจําประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วัน
เดื อ นปี เกิ ด ที ใช้ล งทะเบี ยน จากนันให้ ข ้อ มู ลเพิ มเติ ม เช่ น เป็ นเจ้า ของกิ จ การจะกรอกข้อ มู ลดัง นี
ประเภทสิ นค้า ท่านประกอบอาชี พอยู่จงั หวัดใด ประเภทสิ นค้าทีขาย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิดอย่างไร มี การจดทะเบียนการค้าหรื อไม่ รายได้ก่อนเกิดคําสังปิ ดสถานทีจากรั ฐบาล ลักษณะการ
รับเงิ นของกิจการก่อนเกิดสถานการณ์โควิด ก่อนเกิดคําสังปิ ดสถานทีเปิ ดร้านกีโมง ก่อนเกิดคําสังปิ ด
สถานทีปิ ดร้านกีโมง ลักษณะการให้บริ การก่อนเกิดโควิด จํานวนโต๊ะนังในร้านก่อนเกิดสถานการณ์โค
วิด เป็ นต้น (Khaosod, 2020)
จากวันที 28 มีนาคม 2563 ทีเปิ ดลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ ทิงกัน.com พบว่ามีผูล้ งทะเบี ยน
มากกว่า 28.8 ล้านคน (Thairath, 2020) ขณะเดี ยวกันพบว่ามีปัญหาจากระบบคัดกรองของเว็บไซต์ คือ
ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงิ นเยียวยาตามคุณสมบัติทีกําหนดถูกระบบคัดกรองปฏิเสธ อาทิเช่น อายุ 54 ปี แต่ระบบ
แจ้งว่าเป็ นนักศึ กษา (Naewna, 2020) พ่อค้าไม่ได้รับสิ ทธิ ระบบแจ้งว่าเป็ นเกษตรกร (Khaosod, 2020)
ทําให้ประชาชนจํานวนมากเกิดความสับสน ในวันที 14 เมษายน 2563 ประชานชนเดินทางไปร้องเรี ยน
“ทําไมไม่ได้5,000” (News Channel One, 2020) ทีกระทรวงการคลัง โดยต่ อมา นาย สมคิด จิ รานันต
รัตน์ ทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ธนาคารกรุ งไทยจํากัด(มหาชน) ผูด้ ู แลระบบลงทะเบียนกล่าวว่า
“ระบบคัดกรองไม่ใช่ AI ตามความหมายในปั จจุบนั แต่เป็ นการให้ระบบไปตรวจสอบตามเงือนไขต่าง
ๆ ตามทีกระทรวงการคลังเป็ นผูก้ าํ หนดโดยอาจไปตรวจสอบกับข้อมูลภาครัฐอืน ๆ เงื อนไข ซึ งข้อมูล
ภาครั ฐอืน ๆ ทีไปตรวจสอบอาจไม่ได้สมบูรณ์ 100%” (Amarintv, 2020) จึงทําให้มีรายการใหม่เพิมขึน
ในเว็บ ไซต์เพื อแก้ไขปั ญหาคือ ยืนทบทวนสิ ทธิ โดยนายประสงค์ พู นธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
กล่าวว่า “จะเปิ ดอุทธรณ์ ขอทบทวนสิ ทธิ ในวันที 20 เมษายน 2563 ยืนยันว่าการยืนทบทวนสิ ทธิ ไม่ได้
กรอกข้อมูลเดิ ม และระยะเวลาพิจารณาข้อมูลหลังจากที อุ ทธรณ์ ไปแล้วจะเสร็ จภายใน 7 วัน” (News
Channel One, 2020) รายการยืนทบทวนสิ ทธิมีกระบวนการดังนี
6. ยืนทบทวนสิทธิ
6.1 ลงทะเบียนขอทบทวนสิ ทธิ เพือขออุธรณ์รับเงิน 5,000 โดยกรอกข้อมูลเดิ มเหมือนกับครั ง
แรกทีเริ ม ลงทะเบียน
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6.2 จากนันจะมีเจ้าหน้าทีติดต่อไปภายใน 2 วัน เพือลงพืนทีจริ งตรวจสอบอาชีพ
6.3 เจ้าหน้าทีจะขอถ่ ายรู ปและถ่ายบัตรประชาชน ร้ านที ทําการ (สําหรั บผูท้ ีสถานทํางานปิ ด
สามารถใช้รูปถ่ายหรื อสัญญาเช่าร้าน ใบอนุญาตประกอบอาชีพ)
6.4 จากนันจะมีเจ้าหน้าจะส่ งข้อมูลเข้าระบบส่ วนกลาง เพือประมวลผลว่าจะได้รับเงินเยียวยา
5,000 หรื อไม่ ซึงสามารถรู ้ผลได้ทนั ที
ในวัน ที 20 เมษายน 2563 นายลวรณ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง โฆษก
กระทรวงการคลังกล่าวว่า “กระทรวงการคลังตังเป้ าไว้ว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็ จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ ง
ขึนอยู่กับจํานวนผูข้ อทบทวนสิ ทธิ ” (Prachachat, 2020) ต่ อมาในวันที 30 เมษายน 2563 กล่ าวว่ า “จะ
พยายามให้จบในต้นเดือนพฤษภาคม” (Matichon, 2020) จากเป้ าหมาย 2 สัปดาห์คลุมเครื อเป็ นต้นเดือน
นพฤษภาคมโดยกลุ่มทบทวนสิ ทธิทีผ่านเกณฑ์ได้รับสิ ทธิแต่ได้รับเงินช้าในเดือนแรกกระทรวงการคลัง
จะโอนเงินให้ในเดือนถัดไป มีผลู ้ งทะเบียนขอยืนทบทวนสิ ทธิ จํานวนทังหมด 3.8 ล้านคน
สรุ ป ผลมาตรการเยีย วยา 5,000 บาท (3เดื อ น) มี ผู ล้ งทะเบี ย นทังหมด 28.8 ล้า นคน มี ก าร
ลงทะเบียนซํา 4.8 ล้านคน และลงทะเบียนไม่สาํ เร็ จ 1.7 ล้านคน ทําให้มีผลู ้ งทะเบียนทีเข้าสู่ ขนตอนการ
ั
คัด กรองตามหลัก เกณฑ์ จ ํา นวน 22.3 ล้า นคน ได้ รั บ สิ ทธิ ทั งหมดจํา นวน 15.1 ล้า นคน เริ มเปิ ด
ลงทะเบียนในวันที 28 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 โอนเงินสําเร็ จ 14.83 ล้านคน โดยจํานวนทีเหลือใช้
เวลาตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม ถึง 2 มิ ถุนายน 2563 แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ มดังนี กลุ่ มแบ่ งจ่ ายจํานวน 2.4
แสนคน กลุ่ ม ทบทวนสิ ทธิ 1.1 แสนคน แต่ ย ัง คงเหลื อ ผู ้ มี สิ ทธิ ได้ รั บ เงิ น เยี ย วยาบางส่ วนที
กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื องจากเกิดปั ญหาเกียวกับบัญชีรับเงิ น เช่ น ยังไม่มีพร้อม
เพย์ทีผูกกับเลขบัตรประชาชน หรื อบัญชี เป็ นต้น โดยคงเหลือผูท้ ียังโอนเงิ นไม่สําเร็ จจํานวนประมาณ
, คน ซึ งกระทรวงการคลังจะดําเนิ นการโอนเงิ นซําต่ อเนื อง จนถึ งวันที กันยายน
ใช้
งบประมาณทังหมด 2.2 แสนล้านบาท (Thairath, 2020)
สรุ ป: บทเรี ยนจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน)
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) คือการสนับสนุ นเงินให้กบั กลุ่ม แรงงาน ลูกจ้างชัวคราว
และอาชีพอิสระทีไม่ได้อยูใ่ นระบบประกันสังคม ได้ประเมินผูไ้ ด้รับผลกระทบไว้จาํ นวน 3 ล้านคน ซึ ง
เป็ นจํานวนที น้อ ยมาก ๆ ไม่ ส อดคล้อ งกับความเป็ นจริ ง เพราะความเป็ นจริ งชี ชัด ว่าประชาชนร่ วม
ลงทะเบี ยนจํานวนมากถึง 22.3 ล้านคน รั ฐบาลคิดมาตรการช่ วยเหลือแบบ “สงเคราะห์” โดยเน้นไปที
กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบหนัก ๆ บางกลุ่มเท่านัน โดยไม่ตระหนักว่าวิกฤตทีเกิดขึนได้ส่งผลต่อประชาชน
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เป็ นวงกว้างแต่ใช้วิธีคดั คนเข้า และงบประมาณที ตังไว้ขนแรกเพี
ั
ยง 4.5 หมื นล้าน ภายหลังถู กขยาย
เพิมขึน 2.2 แสนล้านบาท เพราะประชาชนได้ผลกระทบมากกว่าทีประเมินไว้ อีกทังมาตรการนี ยังใช้
เวลาเยียวยามากถึง 6 เดื อน นอกจากความล่าช้าในการดําเนิ นงานแล้วนัน พบว่ายังมีความซําซ้อนใน
กระบวนการเพราะเมือเกิดปั ญหาระบบประมวลผล AI ไม่ใช่ AI แต่เป็ นการให้ระบบไปตรวจสอบตาม
เงือนไขต่าง ๆ ตามทีกระทรวงการคลังเป็ นผูก้ าํ หนด ทําให้ขอ้ มูลของประชาชนผิดพลาดและถูกปฏิเสธ
สิ ทธิ อาทิเช่ น อายุ 54 ปี แต่ ระบบแจ้งว่าเป็ นนักศึ กษาไม่ได้รับสิ ทธิ พ่อค้าไม่ ได้รับสิ ทธิ ระบบแจ้งว่า
เป็ นเกษตรกร เป็ นต้น จึงมีขอ้ สังเกตุว่ารัฐบาลไม่มีฐานข้อมูลของประชาชนทีเป็ นปั จจุบนั รวบรวมไว้ที
ส่ วนกลาง แต่ยงั ใช้ขอ้ มูลนีเป็ นตัวกําหนดคุณสมบัติ ต่อมาในวันที 14 เมษายน 2563 ประชาชนเดินทาง
ไปร้ อ งเรี ยน “ทํา ไมไม่ ไ ด้ 5,000” ที กระทรวงการคลัง มี การแก้ปั ญ หาเฉพาะหน้า โดยเพิ มรายการ
ทบทวนสิ ทธิ โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า “จะเปิ ดอุ ทธรณ์ ขอทบทวน
สิ ท ธิ ในวัน ที 20 เมษายน 2563 ยืน ยัน ว่ าการยืนทบทวนสิ ท ธิ ไม่ ได้กรอกข้อ มู ล เดิ ม และระยะเวลา
พิจารณาข้อมูลหลังจากทีอุทธรณ์ไปแล้วจะเสร็ จภายใน 7 วัน” ถ้าการขอทบทวนสิ ทธิไม่ได้กรอกข้อมูล
เดิมแต่ให้ประชาชนรอยืนอุธรณ์ถึง 6 วัน จากวันที 14 เป็ นวันที 20 เมษายน ยิงทําให้เกิดความล่าช้า แต่
ผลปรากฏว่ า ในรายการทบทวนสิ ทธิ ประชาชนจะต้ อ งกรอกข้อ มู ล ส่ ว นบุ ล คลซํ าเดิ ม เหมื อ น
กระบวนการแรกในรายการลงทะเบียนมาตรการฯ ทําให้เกิ ดข้อสังเกตุ ถัด มาคือรั ฐบาลไม่ มีการเก็บ
ข้อมูลเดิมทีประชาชนเคยกรอกในกระบวนการการแรก จึงทําให้รายการทบทวนสิ ทธิ ทีสร้างขึนมาเพือ
แก้ปัญหาไร้ประสิ ทธิภาพเพราะเป็ นกระบวนการทีซําซ้อน จากเดิมจะพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 7 วัน
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลังประกาศเลือน
เป็ น 2 สัปดาห์ และเลื อนอี กภายในต้นพฤษภาคม 2563 ทําให้การพิจ ารณาล่ าช้ามากกว่า 1 เดื อน ซึ ง
มาตรการนี ไม่ ครอบคลุ มถึ งกลุ่ ม เปราะบางทางสั ง คมไม่ ว่า จะเป็ นทังเด็ กแรกเกิ ด ผูส้ ู ง อายุ ผูพ้ ิ การ
จํานวน 6 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้พร้อมกับกลุ่มอืน ๆ เพราะกระบวนการทีถูกสร้าง
ขึนมีความซับซ้อนอย่างยิง ซึ งภายหลังรัฐบาลได้ออกนโยบายเยียวยาให้กลุ่มเปราะบางแต่ถูกจัดอันดับ
ไว้เป็ นมาตรการสุ ดท้ายทําให้กลุ่มนี ได้รับการเยียวยาทีล่าช้า
จากการศึ กษาพบว่ า ปั ญ หาทังหมดที เกิ ด ขึ นในมาตรการเยีย วยา 5,000 บาท (3เดื อ น) ล้ว น
แล้วแต่เป็ นปั ญหาในเชิงโครงสร้ างพืนฐานทังสิ นโดยสมาชิ กผูแ้ ทนราษฎร คุณณัฐพงษ์ เรื องปั ญญาวุฒิ
อธิ ป ายงบประมาณปี 2563 วารระที 2 ได้พู ด ถึ ง ปั ญ หาโครงการที กระจัด กระจายต่ า งหน่ วยต่ า งขอ
งบประมาณ (Fragmented project) ยกตั ว อย่ า งเช่ น การของบประมาณที ซํ าซ้ อ น กระทรวงการ
ต่างประเทศ Virtual Machine 25 ล้านบาท กระทรวงการคลัง Data center + Application Programming
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Interface + Backup 386 ล้ า นบาท กระทรวงอุ ต สาหกรรม Data center + Cloud 45 ล้า นบาท จาก
ข้อสังเกตจะพบว่ากระทรวงที ยกตัวอย่างมานันล้วนขอตัง Server ทีเป็ นโครงสร้ างพืนฐานเหมื อนกัน
หมด หากโครงสร้างพืนฐานมีความมันคงในโลกดิจิทลั ของภาครัฐ ไม่มีความจําเป็ นว่าทุกกระทรวงต้อง
ของบประมาณเพือทําโครงการเดียวกัน อีกทังข้อมูลยังถูกกระจัดกระจายเพราะไม่มีแพลตฟอร์ มกลาง
ไว้รวบรวมข้อมูล
ผู ้เ ขี ย นจึ ง ขอกล่ า วสรุ ปได้ ว่ า มาตรการเยี ย วยา 5,000 บาท นี ขาดฐานข้ อ มู ล ที ดี แ ละไร้
ประสิ ทธิ ภาพในการบู รณาการ ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้เกิ ด ปั ญหาล่ าช้า ซําซ้อน และเข้าไม่ ถึง โดย
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรี ชา ได้เปรี ยบเทียบและให้ความเห็ นไว้ว่า “คนกําลังจะจมนํา รั ฐบาล
เอากระชอนผุ ๆ ทีไม่สามารถใช้การได้ ไปช้อนคนทีจะจมนําก่อน ควรทีจะใช้ตีอวนคือเอาทุกคนขึนมา
จากนําก่อน เพราะทุกคนเดือดร้ อนกันหมด แล้วมาคัดออกเช่น ข้าราชการประจํา พนักงานประจํา กลุ่ม
ประกันสังคม จะง่ายกว่า เพราะภาครั ฐมีฐานข้อมูลมาแล้ว” (BBCthai, 2020) ผูเ้ ขียนเห็ นด้วยเป็ นอย่าง
ยิง
ข้ อเสนอแนะเพือนําไปสู่ ดจิ ิทัลไอดี (Digital ID)
การสร้ า งแพตฟอร์ ม กลาง (Platformization) จะต้อ งเปลี ยนวิ ธี การดํา เนิ น งานแบบเดิ ม Fragmented
project โครงการที กระจัดกระจายต่ างหน่ วยต่างของบประมาณ เปลียนให้เป็ น Common-USE project
หมายถึ ง การคิ ด โครงการที สามารถนํา ไปใช้ร่ วมกัน หลาย ๆ ยกตัว อย่ า งเช่ น ประเทศสิ งคโปร์
www.singpass.gov.sg/myinfo/intro มี Digital ID เป็ นการเก็บข้อมู ลส่ วนบุคคลของประชาชน อาทิเช่ น
ชือ-นามสกุล ทีอยู่ ครอบครั ว ประวัติการศึกษา ประวัติการรั กษาโรคมี เจ้าของทรั พย์สินอะไรบ้าง เป็ น
ต้น ทุกอย่างนี ถูกเก็บรวบรวมไว้ทีแพตฟอร์ มกลางของภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิ เข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข
ได้โดยผ่านการยืนยันตัวบุลคลผ่านลายนิ วมือทีปลอดภัย การทํางานเช่นนี ถือเป็ นการทํางานแบบบูรณา
การระหว่างหน่ วยอื น ๆ ในการรวมรวบข้อมูลของประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งในประเทศไทย
หน่ วยงานภาครั ฐ นันมี ขอ้ มู ลส่ วนบุคลคลของประชาชนไว้อ ยู่แ ล้วแต่ ไม่ เคยถู กรวบรวมไว้ทีระบบ
ส่ วนกลาง ในปั จจุบนั ประชาชนในประเทศไทย 70 ล้านคน เสี ยเวลากรอกแบบฟอร์ มคนละ นาทีต่อ
ปี ×

/365 วัน

คิดเป็ นค่าเสี ยเวลา ,331 ต่อปี หากคิดเป็ นต้นทุ นเศรษฐกิ จ

จะต้อ งเสี ยในทุ ก ๆ ปี กับ การกรอกแบบฟอร์ มนัน นํา 350 บาทรายได้ขนตํ
ั าของประชาชนต่ อวัน ×
1,331 ปี × 365 วัน คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น ,035, บาทต่ อ ปี แนวคิ ด นี เป็ นหลัก การสํ า คัญ ของ
พระราชบัญญัติการบริ หารงานและการให้บริ หารภาครั ฐผ่านระบบดิ จิ ทัล 2562 ให้หน่ วยงานของรั ฐ
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เปิ ดเผยข้อมูลเปิ ดภาครั ฐในรู ปแบบดิจิทลั (Open Government Data) เพราะหากเกิด Digital ID จะเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก ประชาชนไม่จาํ เป็ นต้องกรอกเอกสารแบบฟอร์ มอีกต่อไปและภาครัฐ
ยังสามารถมีฐานข้อมูลของประชาชนทีถูกต้อ งและปั จจุบนั จากการศึกษายังพบว่ารั ฐบาลมีแผนงานที
จะทํา Digital ID ตังแต่ปี 2559 จนถึ งปั จจุ บนั แผนงานนี ถูกเลื อนเป้ าหมายออกไปจะสําเร็ จในปี 2565
จากรายงานติ ดตามผลการปฏิบตั ิ งานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารั ฐบาลดิ จิทลั พฤศจิกายน 2562
หน้าที 60 เสร็ จสมบูรณ์ เพียง 12% หากรั ฐบาลลงทุนเพี ยงหนึ งครั งในการสร้ าง Digital ID หรื อ แพต
ฟอร์ มกลาง สามารถให้ประโยชน์กบั ประชานชนมากมาย เช่ น เงินเยียวยาจะได้รับรายวันแทนรายเดือน
และสามารถเกิด Digital Economy เช่น การซื อขายประกัน สามารถขอเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาโรค
เพือใช้ในการประเมิ นและยืนข้อเสนอเบียประกันสุ ขภาพให้กบั ลู กค้าแบบฉพาะเจาะจงรายบุ คคล ต่อ
ยอดได้อีกในอนาคตแน่นอน
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องการประยุกต์ใช้ส มรรถนะ เพื อพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร มี
วัตถุ ประสงค์ ( ) เพื อศึ กษาแนวคิ ด เกียวกับสมรรถนะ ( ) เพือศึ กษาการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพือ
พัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในองค์กร โดยมี ทฤษฎี ฐานทรั พยากรที สามารถสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งการ
แข่ งขัน ซึ งแสดงลักษณะที สําคัญ ของทรั พ ยากรเชิ งกลยุทธ์ ทีจํา เป็ นต้อ งมี ได้แก่ (1) ทรั พ ยากรนั น
จะต้องก่อให้เกิดคุณค่าขึนภายในองค์กร (2) ทรั พยากรนันจะต้องหายาก (3) ทรั พยากรนันจะต้องไม่
สามารถลอกเลี ย นแบบได้ห รื อ มี ต ้น ทุ น ลอกเลี ยนแบบสู ง และ(4) ความสามารถที ทดแทนไม่ ไ ด้
เนื องจาก “ มนุ ษย์ ” เป็ นสิ นทรั พย์ท างการบริ หารทีมี คุณค่ามากทีสุ ดในองค์กร และทรั พยากรมนุ ษย์
สามารถสร้ างมู ล ค่ า เพิ มให้ ก ับ องค์กรได้โ ดยผ่ า นระบบการสรรหาคัด เลื อ ก และพัฒ นามนุ ษ ย์ที มี
ประสิ ทธิ ภาพ จึ งก่อให้เกิ ดการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในรู ปแบบต่ างๆ โดยมีการพัฒนาทีหลากหลาย
มากขึน เช่น รู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์บนพืนฐานแนวคิดสมรรถนะทีสามารถดําเนิ นการผ่าน
กิ จ กรรมดัง ต่ อ ไปนี ( ) การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( ) การตี ค่ า งานและการบริ ห ารค่ า จ้า งและ
เงินเดือน ( ) การสรรหาและการคัดเลือก ( ) การบรรจุตาํ แหน่ งก็ควรคํานึ งสมรรถนะ ( ) การฝึ กอบรม
และพัฒนา ( ) การวางแผนสายอาชี พและการสื บทอดตําแหน่ ง ( ) การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลือน
ตําแหน่ ง ( ) การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน ดังนันการทราบสมรรถนะของแต่ละคน แต่ละตําแหน่งจะทํา
ให้องค์กรสามารถพัฒนาบุ คคลได้ง่ายและเหมาะสม รู ปแบบการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ด้วยแนวคิด
สมรรถนะเป็ นฐานจึงสามารถประยุกต์ใช้ โดยนําหลักการจัดการทางคุ ณภาพทีเรี ยกว่า วงจรคุ ณภาพ
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PDCA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตังแต่ ขนตอนแรกจนสิ
ั
นสุ ด การทํา งานภายใน
องค์กร ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ: สมรรถนะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์, องค์กร
Abstract
The objectives of this academic article on “Competency Applications to Develop Human
Resources in the Organization” were (1) To study the concepts of competency, (2) To study the
applications of competency in order to develop human resources in the organization Based on
"Resource based View Theory ", that can create an advantage of competition. Major characteristics of
the strategic resource including (1) The resource should be create valued within the organization. (2)
The rare resource (3) resource, that cannot copy or high cost of copy and (4) irreplaceable. That is
because “humans” are the most valuable administrative assets in an organization and could create
added value for an organization through an effective recruiting system and human development.
Therefore, many forms of human resource development were created and developed such as the
development of human resources on the basis of competency, which could be operated through
activities as followed: (1) Human resources planning, (2) Valuation and wage and salary
management, (3) Recruitment and selection, (4) Positioning should take competencies into the
account, (5) Training and development, (6) Career planning and succession, (7) Transfer, termination,
and promotion, and (8) Performance management. Therefore, knowing the competencies of each
employee in each position will allow the organization to develop personnel easily and appropriately.
The development of human resources was therefore could be applied effectively using the concept of
competencies as the base by applying PDCA quality cycle in the human resources development from
the first step until the end of the operations within the organization.
Keywords: competency, human resources development, organization
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บทนํา
การเปลียนแปลงในโลกยุคปั จจุบนั รวมถึงสภาพการแข่งขันอย่างรุ นแรง ทําให้องค์กรทุกแห่ ง
ต้องเผชิ ญความเสี ยงทีสู งขึน ประเทศมีการเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศ อย่างรวดเร็ ว ซึ งเป็ นผลจากกระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) เทคโนโลยีทีเกียวข้อง
และแนวโน้ม ทางสั ง คมองค์ก รยุค คลาสสิ ก (Classical Organization) ในศตวรรษที ไม่ ส ามารถ
ดําเนิ นการได้ดีภายใต้สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทังนี เนื องจากโครงสร้าง (Structure)
ระบบ (Systems) การปฏิบตั ิ (Practices) และวัฒนธรรม (Culture) เป็ นเหตุ ทีทําให้เกิ ดความล่ าช้าและ
เป็ นอุ ปสรรคทําให้ยากต่อการเปลียนแปลง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
: ) การมีทรั พยากร
มนุษย์ทีอุดมไปด้วยความรู ้ ทักษะ ความสามารถ ทีพร้อมจะต่อสู ้กบั การเปลียนแปลงเหล่านี จึงเป็ นสิ งที
องค์กรทุกแห่ งต้องการ อีกทังในระดับประเทศ และระดับโลก ได้มีการกล่าวว่าการมีทรัพยากรมนุษย์มี
มากเท่าใดไม่สาํ คัญเท่ากับมีความสามารถในการบริ หารการจัดการทรัพยากรแรงงาน และคุณภาพของ
คน (วรากรณ์ สามโกเศศ,
: )
จุดเริ มต้นของแนวคิดสมรรถนะมีพืนฐานมาจากการมุ่ งเสริ มสร้ างความสามารถให้ทรั พยากร
บุคคล โดยมีความเชือว่าเมือพัฒนาคนให้มีความรู ้ ความสามารถ แล้วคนจะใช้ความรู ้ ความสามารถทีมี
ไปผลักดันให้องค์กรบรรลุผลและเป้ าหมาย ดังนันการนําเรื องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
จึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็ นสําคัญทีสุ ดและต้องมีการพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมี
ความสามารถอย่างไร จึงจะทําให้องค์กรชนะคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายทีตังไว้
แนวความคิดเกียวกับสมรรถนะ (Competency) หรื อเริ มจากการนําเสนอบทความทางวิชาการ
ของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ด เมือปี ค.ศ.
ซึงกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทีดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกับระดับ
ทักษะความรู ้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการ
ทํานายความสามารถ หรื อสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถทีแท้จริ งออกมาได้
แต่ ค วรใช้ บุ ค คลที มี ค วามสามารถมากกว่ า คะแนนทดสอบ (Test Scores) จุ ด เชื อมที สํ า คั ญ คื อ
McClelland ได้รับการติดต่อให้ช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที ทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
(Foreign Service Information Officer : FSIOs) ในประเทศต่างๆ ทัวโลก ซึ งก่ อนหน้านันการคัดเลื อก
เจ้า หน้า ที FSIOs ใช้แ บบทดสอบที มุ่ ง ทดสอบด้า นทัก ษะที คิ ด ว่ า จํา เป็ นสํ า หรั บ การปฏิ บ ัติ ง านใน
ตํา แหน่ ง ดัง กล่ า ว แต่ พ บว่ า ผู ท้ ี ทําคะแนนสอบได้ ดี ไม่ ไ ด้มี ผ ลการปฏิ บัติ งานที องค์ก ารต้อ งการ
McClelland ได้พฒั นาเครื องมือชนิ ดใหม่ในการคัดเลือกคนทีสามารถทํานายผลการปฏิบตั ิงานได้ดีแทน
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ข้อ ทดสอบแบบเก่ า โดยใช้วิ ธี ก ารประเมิ น ที เรี ยกว่ า Behavioral Event Interview (BEI) เพื อค้น หา
ลักษณะพฤติกรรมของผูท้ ีปฏิบตั ิงานดี แล้วเปรี ยบเทียบกับผูท้ ีมีผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์เฉลีย เพือ
หาพฤติกรรมทีแตกต่างกัน แล้วเรี ยกพฤติกรรมทีก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานทีดีว่า สมรรถนะ (สุ กญั ญา
รัศมีธรรมโชติ,
:ก)
จนกระทังในปี
McClelland ได้แสดงแนวคิดเรื องสมรรถนะ ไว้ในบทความชื อ Testing
for Competence Rather Than Intelligence ว่ า IQ ซึ งประกอบด้วยความถนัด หรื อ ความเชี ยวชาญทาง
วิชาการ ความรู ้ และความมุ่งมันสู่ ความสําเร็ จ ไม่ใช่ตวั ชีวัดทีดี ของผลงานและความสําเร็ จโดยรวม แต่
สมรรถนะบุคคลกลับเป็ นสิ งทีสามารถคาดหมายความสําเร็ จในงานได้ดีกว่าซึ งสะท้อนให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า ผูท้ ีทํางานเก่งมิได้หมายถึงผูท้ ีเรี ยนเก่งเสมอไป แต่ผทู ้ ีประสบผลสําเร็ จในการทํางานต้องเป็ น
ผูท้ ีมีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ หรื อวิชาการทีมีอยูใ่ นตัวเอง เพือก่อให้เกิดประโยชน์ใน
งานที ตนทํา จึ ง จะกล่ า วได้ ว่ า บุ ค คลนั นมี ส มรรถนะ (Stone,
) แนวคิ ด เรื องสมรรถนะ ของ
McClelland ทีแสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนว่า สมรรถนะ หรื อความสามารถของบุคคล ส่ งผลดี ต่อผลการ
ปฏิ บตั ิ งานมากกว่า IQ ทําให้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการทัวไปอย่างมากและมีพฒ
ั นาการขึนเป็ น
ลํา ดั บ ในปี ค.ศ.
ริ ชาร์ ด โบยาตซิ ส (Richard Boyatzis) ได้ เขี ย นหนั ง สื อชื อ The Competen
Manager : A Model of Effective Performance และได้นิ ยามคําว่า competencies เป็ นความสามารถใน
งานหรื อเป็ นคุณลักษณะทีอยูภ่ ายในบุคคลทีนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ปี ค.ศ.
แก
รี แฮเมลและซี เค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) ได้เขียนหนังสื อชื อ Competing for The
Future ซึ งได้นาํ เสนอแนวคิดทีสําคัญ คือ Core Competencies เป็ นความสามารถหลักของธุ รกิจ ซึ งถือ
ว่าในการประกอบธุ รกิจนันจะต้องมีเนื อหาสาระหลัก เช่ น พืนฐานความรู ้ ทักษะ และความสามารถใน
การทํางานอะไรได้บา้ ง และอยูใ่ นระดับใด จึงทํางานได้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดตรงตามความต้องการของ
องค์กร
แนวคิ ดการนําสมรรถนะมาใช้กับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์นัน ได้เริ มต้นในงานบริ หาร
บุคคลในหน่ วยงานราชการของสหรั ฐอเมริ กา โดยกําหนดว่าในแต่ละตําแหน่ งงานจะต้องมี พืนฐาน
ทักษะ ความรู ้ และความสามารถหรื อพฤติ นิสั ยใดบ้าง และอยู่ในระดับใดจึ งจะทําให้บุคลากรนันมี
คุ ณ ลัก ษณะที ดี มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และได้ผ ลการปฏิ บัติ ง านตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ หลังจากนันแนวความคิดเรื องสมรรถนะได้ขยายผลมายังภาคธุ รกิจเอกชน
ของสหรั ฐอเมริ กามากยิงขึน และในปั จจุ บนั องค์การของเอกชนชันนํา ได้นาํ แนวคิดสมรรถนะไปใช้
เป็ นเครื องมือในการบริ หารงานมากขึน และยอมรับว่าเป็ นเครื องมือสมัยใหม่ทีองค์การต้องได้รับความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับต้นๆ มี การสํารวจพบว่ามี บริ ษทั ทัวโลกนํา Core Competency เป็ น ใน
เครื องมือทีได้รับความนิ ยมเป็ นอันดับ รองจาก Coporate Code of Ethics และ Strategic Planning (พสุ
เดชะริ นทร์ ,
: ) แสดงว่ า Core competency จะมี บทบาทสําคัญที จะเข้าไปช่ วยให้งานบริ หาร
ประสบความสําเร็ จ จึงมีผสู ้ นใจศึกษาแนวคิดเกียวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพิมมาก
ขึน
สําหรับประเทศไทย หน่ วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจนํา
แนวคิดสมรรถนะมาใช้ เช่น บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย ปตท. และสํานักงานข้าราชการพลเรื อน เป็ นต้น ทํา
ให้เกิด ผลสําเร็ จอย่างเห็ นได้ชัดเจน มีผลให้เกิ ดการตื นตัวในวงราชการ และได้มีการนําแนวคิดนี ไป
ทดลองใช้ในหน่ วยราชการ
ดังนัน การศึกษาการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพือพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร จะช่วยเพิม
องค์ความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื นๆ ทีมี อยู่ในตัวบุ คคล ถือว่าเป็ นสิ งสําคัญต่ อการ
สนับสนุ นประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติงาน ซึ งจะสะท้อนออกมาในรู ปของผลการปฏิบตั ิงาน ซึ งแต่ละคน
จะมีระดับสมรรถนะทีแตกต่ างกัน และมี ความเกี ยวข้องสัมพันธ์และเป็ นปั จจัยพืนฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร ให้ประสบความสําเร็ จได้ในโลกยุคการแข่งขัน
วัตถุประสงค์
) เพือศึกษาแนวคิดเกียวกับสมรรถนะ
) เพือศึกษาการประยุกต์ใช้สมรรถนะ เพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายและความสํ าคัญของสมรรถนะ
คําว่า “Competency” มี คาํ แปลทีเป็ นภาษาไทยค่อนข้างหลากหลาย และแตกต่ างกันซึ งขึนอยู่
กับว่านักวิชาการทีศึกษาจะแปลหรื อให้คาํ จากความไว้ตามความเข้าใจ และความเชือของแต่ละบุคคล
หรื อแต่ละสถาบัน ซึ งบางท่ านอาจแปลว่า “ศักยภาพ” หรื อ “ความสามารถ” หรื อ “ ขีดความสามารถ”
หรื อ “ความสามารถเชิ ง สมรรถนะ” หรื อ “สมรรถนะ” โดยทางราชการส่ วนใหญ่ จะใช้ ค ํา ว่ า
“สมรรถนะ” แต่ในการทําบทความวิชาการครังนี จะเลือกใช้ คําว่า “สมรรถนะ” นักวิชาการทีศึกษาได้
ให้ความหมายต่างๆ ไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี
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สมรรถนะ คือความรู ้ ทักษะ และคุณลักษะส่ วนบุคคล ทีส่ งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทีจําเป็ น
และมีผลให้บุคคลนันปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอืน ซึ งสมรรถนะของคนเกิด
ได้จาก ทาง คือ ) เป็ นพรสวรรค์ทีติดตัวมาแต่กาํ เนิ ด ) เกิดจากประสบการณ์การทํางาน ) เกิดจาก
การฝึ กอบรมและพัฒนา (ประจักษ์ ทรัพย์อุดม, 2550, หน้า )
สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) นิ ยามคําว่าสมรรถนะว่าคือ กลุ่มของความรู ้ (knowledge) ทักษะ
(skills) และคุณลักษณะ (attributes) ทีเกียวข้องกัน ซึ งมีผลกระทบต่องานหลักของตําแหน่ งงานหนึ งๆ
โดยกลุ่มความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กบั ผลงานของตําแหน่งงานนันๆ และสามารถ
วัดผลเทียบกับมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับ และเป็ นสิ งทีสามารถเสริ มสร้ างขึนได้ โดยผ่านการฝึ กอบรม
และการพัฒนา (สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ,
: )
อานนท์ ศักดิ วรวิชญ์ ( ) ได้กล่าวว่า นิ ยามของสมรรถนะ คื อ คุ ณลักษณะของบุ คคลซึ ง
ได้แ ก่ ความรู ้ ทัก ษะ ความสามารถ และคุ ณ สมบัติ ต่ า งๆ อัน ได้แ ก่ ค่ านิ ยม จริ ยธรรม บุ ค ลิ ก ภาพ
คุณลักษณะทางกายภาพและอืนๆ ซึ งจําเป็ นและสอดคล้องกับความเหมาะสมองค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิงต้อ งสามารถจํา แนกได้ ว่ า ผู ้ที จะประสบความสํ า เร็ จ ในการทํา งานได้ ต ้อ งมี คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ๆ
อะไรบ้าง หรื อคุณลักษณะสําคัญๆ อะไรบ้าง
ั ญา รั ศมีธรรมโชติ,
Parry (
อ้างถึ งใน สุ กญ
) สรุ ปคํานิ ยามของสมรรถนะ ไว้ว่ากลุ่ม
ของความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที เกี ยวข้องกัน ซึ งมีผลกระทบต่ องานหลักของตําแหน่ งงานหนึ งๆ
โดยกลุ่มความรู ้ ทัก ษะ และคุณลักษณะดังกล่ าวสัมพันธ์ กับผลงานของตําแหน่ งนันๆ และสามารถ
วัดผลเทียบกับมาตรฐานทีเป็ นที ยอมรับ และเป็ นสิ งทีสามารถเสริ มสร้ างขึนได้โดยผ่านการฝึ กอบรม
และการพัฒนา
สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณลักษณะเชิ งพฤติ กรรมที เป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอืนๆ ทีทําให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพือนร่ วมงานอืนๆ ในองค์การ
กล่าวคือ การทีบุ คคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ งได้มกั จะต้องมีองค์ประกอบของทัง ความรู ้
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอืนๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะ การบริ หารทีดี ซึ งอธิบายว่า สามารถ
ให้ บริ การทีผู ร้ ั บบริ การต้อ งการได้ หากขาดองค์ป ระกอบต่ างๆ ได้แ ก่ ความรู ้ ในงาน หรื อ ทัก ษะที
เกี ยวข้อง เช่ น อาจต้อ งหาข้อมู ลจากคอมพิ วเตอร์ และคุ ณลักษณะของบุคคลที เป็ นคนใจเย็น อดทน
ชอบช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื นแล้ว บุ ค คลก็ ไม่ อ าจจะแสดงสมรรถนะของการบริ หารที ดี ด้ว ยการให้ บ ริ การที
ผู ้รับ บริ ก ารต้อ งการได้ (สํ านั ก งานคณะกรรม การข้า ราชการพลเรื อ น,
) ความสามารถเชิ ง
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สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ ทักษะ และความสามารถของมนุ ษย์ทีแสดง ผ่านพฤติกรรม (เกริ กเกียรติ ศรี
เสริ มโภค, 2546)
โดยสรุ ป สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอืนๆ ทีมีอยู่ในตัว
บุคคล ซึ งจะสะท้อนออกมาในรู ปของผลการปฏิบตั ิงาน ซึ งแต่ละคนจะมีระดับสมรรถนะทีแตกต่างกัน
และมีความเกียวข้องสัมพันธ์และเป็ นปัจจัยพืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การให้ประสบ
ความสําเร็ จ
ความสําคัญของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) เป็ นเครื องมื อ ชนิ ด หนึ งที นํา มาเป็ นพื นฐานจัด ทําระบบหรื อ วาง
แนวทางในการพัฒนาทรั พยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายในการดําเนิ น
ขององค์ก รและนํา มาใช้ กับ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื อให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สมรรถนะจึ ง มี
ความสําคัญต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และ
คุม้ ค่ากับการลงทุน นอกจากนี ยังเป็ นการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่บุคลากรในองค์กรอีกแนวทางหนึ งด้วย
ดังนันสมรรถนะจึงมีความสําคัญต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กรดังนี
1. เป็ นเครื องมื อ ช่ ว ยในการแปลงวิ สั ยทัศน์ พัน ธกิ จ เป้ า ประสงค์ วัฒ นธรรมองค์ก ร และ
ยุทธศาสตร์ ต่างๆ ขององค์กร มาสู่ กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. เป็ นเครื องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร อย่างมีระบบต่อเนื อง และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ ขององค์กร
3. เป็ นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมทีดี ในการทํางานของบุคลากร ซึ งสามารถนําไปใช้ในการ
วัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ได้อย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เป็ นพืนฐานสําคัญของระบบการบริ หารทรั พยากรบุ คคลในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่ น การ
สรรหาและคัด เลื อ กบุ ค ลากร การพั ฒ นาบุ ค ลากร การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางอาชีพ การวางแผนการสื บทอดตําแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน เป็ นต้น
และมี นักวิชาการ นักบริ หารและนักการศึกษาหลายท่าน ได้ส รุ ปความสําคัญของสมรรถนะ
เอาไว้ เช่ น David C. McClelland (อ้ า งถึ ง ใน เจริ ญวิ ช ญ์ สมพงษ์ ธ รรม,
) สมรรถนะนั น มี
ความสําคัญต่อการสรรหาคัดเลือก ประเมิน และพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตําแหน่ ง
งานและองค์การได้มากที สุ ด ซึ งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ( ) ที
ระบุว่า สมรรถนะ มีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคลและองค์การโดยรวม โดยช่ วยให้การคัด
สรรบุ คคลที มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และพฤติ กรรมที เหมาะสมกับงานตามทีองค์การต้อ งการ
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อย่างแท้จริ ง นอกจากนี ยังช่ วยให้ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบถึ งระดับความรู ้ ความสามารถของตนเองว่าอยูใ่ น
ระดับใดและจะต้องพัฒนาเรื องใดด้วยวิธีใดจึ งจะทําให้ตนเองพัฒนาได้มากขึน และเป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาบุ คลากรในองค์การให้สอดคล้องกับความต้องการของบุ คลากรและองค์การ ซึ งเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับ สี มา สี มานันท์ ( ) ยังกล่าวถึงความสําคัญของสมรรถนะว่า ช่วยให้บุคลากรมีความ
มุ่ ง มัน และเข้มแข็ง เอาจริ งเอาจังในงานมี ความกระตื อ รื อร้ นไม่ ย่อ ท้อต่ อ งานอย่างง่ ายๆ บุ ค ลากรมี
จิ ต สํา นึ กในความรั บ ผิด ชอบอย่า งสู ง ที จะทํางานให้ถูกต้อ งสมบู รณ์ ทีสุ ด บุ คลากรได้รับการพัฒ นา
ความรู ้ และทักษะตามงานในหน้าทีของตน และขององค์การ บุคลากรมีความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ งของ
องค์การ มีส่วนร่ วมในความสําเร็ จและมีความรู ้สึกรู ้ร้อนรู ้หนาวไปด้วยเมือองค์การมีปัญหา
จากหลากหลายความคิดเห็ นเกี ยวกับความสําคัญของสมรรถนะ ซึ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกันจึ ง
สรุ ปได้ว่า สมรรถนะ มี ความสําคัญเกียวกับการคัดเลื อกบุ คคลเข้าทํางานหรื อการพัฒนาบุ คคลให้ตรง
กับความต้องการขององค์การ ช่ วยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การได้
ชัดเจนขึน บุคลากรและองค์การได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานช่ วยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางานมากขึน จนทุกคนในองค์การมีความผูกพันกัน
ร่ วมกันสร้างงาน ผลิตงานเพือไปสู่ เป้าหมายอันเดียวกันอย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมขององค์การ
องค์ประกอบของสมรรถนะ
ตามหลักแนวคิดของ McClelland (197 ) องค์ประกอบของสมรรถนะ มี ส่ วน ดังนี
1. ความรู้ คื อ ความรู ้ เฉพาะในเรื องที ต้อ งรู ้ เป็ นความรู ้ ที เป็ นสาระสํา คัญ เช่ น ความรู ้ ด้า น
เครื องยนต์ เป็ นต้น
. ทักษะ คือ สิ งที ต้อ งการให้ทาํ ได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น ทักษะทางคอมพิ วเตอร์ ทักษะ
ทางการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นต้น ทักษะที เกิดได้นันมาจากพืนฐานทางความรู ้ และสามารถ ปฏิ บตั ิ ได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไว
. ความคิดเห็ นเกียวกับตนเอง คือ เจตคติ ค่านิ ยม และความคิดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของ
ตนเอง หรื อสิ งทีบุคคลเชือว่าตนเองเป็ น เช่น ความมันใจในตนเอง เป็ นต้น
. บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะประจํ า ตั ว ของบุ ค คลเป็ นสิ งที อธิ บ ายถึ ง บุ ค คลนั น เช่ น คนที น่ า เชื อถื อ
ไว้วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ เป็ นต้น
. แรงจูงใจ/ เจตคติ เป็ นแรงจูงใจหรื อแรงขับภายใน ซึ งทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ทีมุ่งไปสู่
เป้ าหมาย หรื อ มุ่ งสู่ ความสําเร็ จ เป็ นต้น สรุ ป ความหมายคําว่า สมรรถนะ ว่า คื อ ความรู ้ ทักษะ และ
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คุณลักษณะส่ วนบุคคล ทีส่ งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทีจําเป็ น และมีผลทําให้บุคคลนันปฏิบตั ิงานใน
ความรั บผิดชอบของตนได้ดีกวาผูอ้ ื น สมรรถนะ ของคนซึ งเกิ ดได้จาก ทางด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่า
สมรรถนะเป็ นพรสวรรค์ทีติดตัวมาตังแต่เกิด เกิดจากประสบการณ์การทํางาน และเกิดจากการฝึ กอบรม
และพัฒนาทัง ส่ วนดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิ บายดังภาพที
Skill
Knowledge
Self-concept
Trait

Motives

ภาพที Iceberg Model ของสมรรถนะ
จากภาพจะพบว่ า skill และ knowledge อยู่ ส่ วนบน หมายถึ ง ว่ า ทั ง skill และ knowledge
สามารถพัฒนาขึนได้ไม่ยากจะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรื อประสบการณ์ ตรง และมีการฝึ กฝนจนเกิด
ความชํานาญ
จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นันสกอตด์ บี พารี เห็นควรจะรวมส่ วนประกอบทีเป็ นความคิด
เกียวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็ นกลุ่มเรี ยกว่า คุณลักษณะ (attributes)
ดัง นันบางครั งเมื อพู ด ถึ ง องค์ป ระกอบของสมรรถนะจึ ง มี เพี ย ง ส่ ว นคื อ ความรู ้ ทัก ษะ
ั ญา รั ศมีธรรมโชติ
คุณลักษณะ ซึ งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า (สุ กญ
: ) สมรรถนะ
เป็ นส่ ว นประกอบขึ นมาจากความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ /แรงจู ง ใจ หรื อ ความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ /
แรงจูงใจก่อให้เกิดสมรรถนะ ดังภาพที
สมรรถนะ
ขันพืนฐาน

A

B

ทําให้บุคคลต่างกัน

ความรู ้ ทักษะ เจตคติ

ภาพที สมรรถนะเป็ นส่ วนประกอบทีเกิดขึนมาจากความรู ้ ทักษะ เจตคติ
จากภาพ ความรู ้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็ นส่ วนหนึงทีทําให้เกิดสมรรถนะ
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ดังนันความรู ้โดดๆ จะไม่เป็ นสมรรถนะ แต่ถา้ เป็ นความรู ้ทีสามารถนํามาใช้ให้เกิดกิจกรรมจน
ประสบความสํ า เร็ จ ถื อ ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ งของสมรรถนะ สมรรถนะในที นี จึ ง หมายถึ ง พฤติ ก รรมที
ก่ อให้เกิ ด ผลงานสู งสุ ดนัน ตัวอย่างเช่ น ความรู ้ ในการขับรถ ถื อว่าเป็ นความรู ้ แต่ถา้ นําความรู ้ มาทํา
หน้าทีเป็ นผูส้ อนขับรถ และมีรายได้จากส่ วนนี ถือว่าเป็ นสมรรถนะ
การกําหนดสมรรถนะ
การกําหนดสมรรถนะ หรื อการสร้างรู ปแบบสมรรถนะ (competency model) สามารถกําหนด
ได้ดงั นี (อานนท์ ศักดิวรวิชญ์
: ; สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ
: – 51 ; 58 – 59)
ในการกํา หนดสมรรถนะจะเริ มจากการนํา วิ สั ย ทั ศ น์ (vision) พัน ธกิ จ (mission) ค่ า นิ ย ม
(values) ขององค์การมาเป็ นแนวทางในการกําหนดสมรรถนะ ดังภาพที
พันธะกิจ
วิสยั ทัศน์
ค่านิยม
ยุทธศาสตร์องค์กร
สมรรถนะของงาน
(Job Competency)

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)
สมรรถนะหน้าที
(Functional Competency)
สมรรถนะส่วนบุคคล
(Personal Competency)

ภาพที การกําหนดสมรรถนะ
จากภาพจะเห็ น ความสอดคล้อ งไปในทิ ศทางที ต่ อ เนื องกันของสมรรถนะที จะช่ วยให้ง าน
เป็ นไปด้ว ยดี (Alignment) ซึ งเริ มจาก วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ หรื อ ค่ า นิ ยม สู่ เป้ า หมายขององค์ก าร มา
กําหนดเป็ นกลยุทธ์ขององค์การ จากนันมาพิจารณาถึ งสมรรถนะหลัก ทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายของ
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องค์การมี อ ะไรบ้าง จะใช้ความรู ้ ทักษะ และคุ ณ ลัก ษณะอะไรที จะผลักดันให้บ รรลุ เป้ าหมายของ
องค์การ จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าทีของบุคคลในองค์การตามตําแหน่งตามๆ
ซึ งจะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุ คคลกับสมรรถนะหน้าที จะไปในทาง
เดียวกันงานต่างๆ ก็จะไปในทางเดียวกัน
ตัวอย่างสมรรถนะ
.สมรรถนะส่ วนบุ คคล ได้แก่ การติ ดต่อสื อสาร ความมันใจตนเอง ความคิดสร้ างสรรค์ และ
การสร้างนวัตกรรม เป็ นต้น
.สมรรถนะของผูจ้ ดั การ ได้แก่ การติดต่อสื อสาร การวางแผน และการบริ หารงาน การทํางาน
เป็ นทีม ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ความสามารถด้านต่างประเทศ ความสามารถในการจัดการตนเอง
เป็ นต้น
การนําสมรรถนะ มาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
การนํา สมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HR) สามารถทําได้ห ลาย
ประการคือ
. การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (human resource planning) จะเป็ นการวางแผนทรั พ ยากร
มนุษย์ ทังความต้องการเกียวกับตําแหน่งซึงจะต้องเกียวข้องกับการกําหนดสมรรถนะในแต่ละตําแหน่ ง
เพือให้ทราบว่าในองค์การมีคนทีเหมาะสมจะต้องมีสมรรถนะใดบ้าง เพือให้สอดคล้องกับการวางกล
ยุทธ์
. การตี ค่ า งาน และการบริ ห ารค่ า จ้ าง และเงิ น เดื อ น (job evaluation of wage and salary
administration) competency สามารถนํามาใช้ในการกําหนดค่ างานเช่ นวิ ธีการ Point method โดยการ
กําหนดปั จจัยแล้วให้คะแนน ว่าแต่ละปั จจัยมีความจําเป็ นต้องใช้ในตําแหน่ งงานนันๆ มากน้อยเพียงใด
เป็ นต้น
. การสรรหา และการคัดเลือก (recruitment and selection) เมือมีการสมรรถนะแล้วการสรรหา
พนักงาน ก็ตอ้ งให้สอดคล้องกับ Competency ตรงกับตําแหน่งงาน
. การบรรจุ ตําแหน่ งก็ควรคํานึงสมรรถนะ (competency) ของผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมหรื อมี
ความสามารถตรงตามตําแหน่งทีต้องการ
. การฝึ กอบรม และพัฒนา (training and development) การฝึ กอบรมและพัฒนาก็ดาํ เนิ นการ
ฝึ กอบรม ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของบุคลากร ให้เต็มขีดสุ ดของแต่ละคน
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. การวางแผนสายอาชี พและการสื บทอดตําแหน่ ง (career planning and succession planning)
องค์การจะต้องวางแผนเส้นทางอาชีพ ในแต่ละเส้นทางทีแต่ละคนก้าวเดินไปในแต่ละขันตอนนันต้องมี
competency อะไรบ้าง องค์การจะช่ วยเหลื อให้กา้ วหน้าได้อย่างไร และตนเองจะต้องพัฒนาอย่างไร
ในองค์การจะต้องมีการสร้ างบุคคลขึนมาแทน ในตําแหน่ งบริ หารเป็ นการสื บทอด จะต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะอย่ า งไร และต้อ งมี ก ารวัด competency เพื อนํ า ไปสู่ การพัฒ นาอย่ า งไร ซึ งจะนํ า ไปสู่
กระบวนการฝึ กอบรมต่อไป
7. การโยกย้ าย การเลิกจ้ าง การเลือนตําแหน่ ง (rotation termination and promotion) การทราบ
competency ของแต่ละคน ทําให้สามารถบริ หารงานบุ คคลเกียวกับการโยกย้าย การเลิ กจ้าง และการ
เลือนตําแหน่งได้ง่ายและเหมาะสม
8. การจั ดการผลการปฏิ บัติ งาน (performance management) เป็ นการนําหลักการจัด การทาง
คุณภาพทีเรี ยกว่า วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ ตังแต่การวางแผนทีต้อง
คํานึ งถึง competency ของแต่ละคน วางคนให้เหมาะกับงาน และความสามารถรวมทังการติ ดตามการ
ทํางาน และการประเมินผลก็พจิ ารณาจาก competency เป็ นสําคัญ และนําผลทีได้ไปปรับปรุ งต่อไป
จากทฤษฎี ส มรรถนะ กล่ า วมาข้า งต้น ขอสรุ ป ว่ า ทฤษฎี ส มรรถนะ ขี ด ความสามารถการ
ปฏิบตั ิงานในครังนีสามารถสรุ ปได้วา่ คือความรู ้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ งจําเป็ นต้องมีการในปฏิบัติงานตําแหน่ งหนึ งๆ ให้ประสบความสําเร็ จโดยได้ผลงานสู งกว่า
มาตรฐานทีกําหนด ซึงจะส่ งผลในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่อไปในอนาคต
สําหรั บการนําแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกับสมรรถนะมาใช้ในการบริ หารการปฏิ บตั ิงานของ
บุ คลากรในองค์ก ร ที มุ่ งเน้นทรั พ ยากรที มี ความสามารถ และได้นําทฤษฏี ฐ านทรั พ ยากร (Resource
based View Theory ) มาใช้ในการสร้ างสมรรถนะเพื อพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ทีสามารถสร้ างความ
ได้เปรี ยบเชิ ง การแข่ งขัน ซึ งแสดงออกถึ ง ลักษณะทีสําคัญ ของทรั พ ยากรเชิ งกลยุทธ์ทีจํา เป็ นต้อ งมี
ทรั พ ยากรนัน จะต้องก่ อ ให้เกิ ด คุ ณ ค่าขึ นภายในองค์กร หายาก ไม่ ส ามารถลอกเลี ยนแบบได้หรื อ มี
ต้นทุนลอกเลียนแบบสู ง และความสามารถที ทดแทนไม่ได้ ซึ งจะถูกควบคุมโดยองค์กรทีจะมีการนํา
สมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพือทีจะให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีวาง
ไว้ และองค์กรมีความจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาและมีการสร้ างสมรรถนะให้กบั ทรั พยากรมนุ ษย์ในทุกๆ
ด้าน เช่น ด้านความรู ้ ความสามารถ ให้ความพร้อมทีจะเผชิญกับการแข่งขัน และเพือความอยู่รอดของ
องค์กรในโลกปั จจุบนั
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บทสรุ ป
จากทีผ่านมาจะเห็ นได้ว่ามี ทงภาครั
ั
ฐและภาคเอกชนทีนําแนวคิดสมรรถนะไปใช้แล้วประสบ
ผลสําเร็ จและการประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเพือพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร ด้วยมุ่งให้ความ
สนใจการพัฒนาขีดความสามารถของบุ คคลในองค์กรหรื อหน่ วยงาน โดยยึดแนวทางการพัฒนาองค์
ความรู ้ ทักษะ คุ ณ ลักษณะ และความสามารถที มาจากตัว คน โดยมี ที มาจากพื นฐานความรู ้ ทักษะ
ความสามารถ วิธีคิด คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล และแรงจู งใจ ดังนันเมื อนําแนวคิด สมรรถนะไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะ ว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนา ระดับพนักงาน ระดับผูบ้ ริ หารและ
ระดับองค์กร สามารถประเมินตนเองว่ามีจุดแข็ง จุ ดอ่อน ในด้านใด เมื อเทียบกับมาตรการในองค์กร
สามารถที จะกําหนดทิ ศทาง และแนวทางในการพัฒนาตนเอง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ใน
มาตรฐานการทํางาน ซึ งจะส่ งผลต่อประโยชน์ในระดับองค์กร คือทําให้องค์กรมีมาตรฐานกลางในการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ผลการประเมิ น มี ความน่ า เชื อถื อ และสอดคล้อ งกัน มากขึ น องค์กรเองสามารถ
เปลียนแปลงและปรับปรุ งการบริ หารงาน ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการสรรหาบุคลากรเข้ามาทํางานได้
ตลอด โดยการปรั บ สมรรถนะที ต้อ งการให้ส อดคลองกับตําแหน่ งงาน ที เสนอในการรั บ สมัครงาน
ลงทุ นในการบริ หาร และพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทําให้
องค์กรสามารถพัฒนา และเปลี ยนความสามารถของบุ คคลมาเป็ นความสามารถในการแข่ งขัน และ
ความยังยืนขององค์กรได้ การนําแนวคิดสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพือการพัฒนาทรั พยากร
มนุ ษย์ยิงเพิมความสามารถขององค์กรและความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในการบริ หารบุ คคล และมี
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน ต้องเริ มตังแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการของ
องค์กร เพือให้สอดคล้องกับการวางกลยุทธ์ การพิจารณาคําตอบแทนและใช้ในระบบบริ หารผลการ
ปฏิบตั ิงาน การสรรหาและการคัดเลือก เมือมีการสมรรถนะแล้วการสรรหาพนักงานก็ตอ้ งให้สอดคล้อง
กับ สมรรถนะ ตรงกับ ตํา แหน่ ง งาน การบรรจุ ต าํ แหน่ ง ก็ ค วรคํา นึ ง สมรรถนะ ของผู ้มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสมตรงตามตํา แหน่ ง ที ต้อ งการนํ า ไปสู่ ก ารฝึ กอบรมและพัฒ นา ก็ ด ํา เนิ น การฝึ กอบรมให้
สอดคล้องกับสมรรถนะของบุคลากรให้เต็มขีดสุ ดของแต่ละคน การวางแผนสายอาชีพและการสื บทอด
ตําแหน่งองค์กร จะต้องวางแผนเส้นทางอาชีพในแต่ละเส้นทางทีแต่ละคนก้าวเดินไป ในแต่ละขันตอน
นันต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง และตนเองจะต้องพัฒนาอย่างไร ในองค์กรจะต้องมีการสร้างบุคคลขึนมา
แทนในตํา แหน่ งบริ ห ารเป็ นการสื บ ทอด จะต้อ งมี การพัฒ นาสมรรถนะอย่างไร และต้อ งมี การวัด
สมรรถนะ เพือนําไปสู่ การพัฒนาอย่างไร ซึ งจะนําไปสู่ กระบวนการฝึ กอบรมต่อไป เมือเกิดสมรรถนะ
บุ ค คลแล้ว ผลที เกิ ด ขึ นต่ อองค์กร คื อ ฝ่ ายบริ ห ารสามารถนําผลการประเมิ น มาเป็ นตัว ชี วัด ในการ
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คัดเลือก เลือนขันเลือนตําแหน่ งบุคลากรในองค์กร สามารถระบุ สมรรถนะหลักทีแท้จริ งขององค์และ
ในการแข่ ง ขัน กับ องค์ก รอื นได้ สามารถกํา หนดทิ ศ ทางการพัฒ นา เพื อสร้ า งความเข้ม แข็ ง และ
ความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนันการศึกษาเรื องการประยุกต์ใช้ส มรรถนะเพือพัฒนาทรั พยากร
มนุ ษย์ในองค์กร จึ งเกียวเนื องกับการค้นหา และการระบุ คุณลักษณะทีเหมาะสมของผูป้ ฏิบตั ิงาน อัน
ได้แ ก่ พ นัก งานทุ ก ระดับ ขององค์ก ร ที จะสามารถปฏิ บัติ ง านได้อ ย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ผลการ
ปฏิบตั ิงานทีดีเลิศ เพือให้องค์กรเจริ ญเติบโตได้อย่างมันคงและประสบผลสําเร็ จอย่างยังยืนต่อไป
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บทคัดย่ อ
บทความนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือนําเสนอเกียวกับความ(ไม่)เสมอภาคทางเพศของคู่รัก LGBTQ
ในประเทศไทย แนวคิดเกียวกับสิ ทธิความเสมอภาค จุดเริ มต้นและพัฒนาการของกฎหมายทีรับรองการ
ใช้ชีวิตคู่ของคู่รัก LGBTQ ปั ญ หาและข้อเรี ยกร้ องของของกลุ่ มคู่รักที มีความหลากหลายทางเพศใน
ประเทศไทยทีทําให้เกิดร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตขึน สาระสําคัญของร่ างพะราชบัญญัติ.คู่ชีวิต พ.ศ. ...
จากเนื อหาในร่ างกฎหมายฉบับนี ยังขาดความเท่าเทียมเหมือนคู่สมรสชายหญิง จึงเกิดการเปลียนแปลง
ทีนําไปสู่ ค วามเท่าเที ยม โดยประชาชนเป็ นส่ วนสําคัญในการร่ วมแสดงความคิดเห็ นผ่านร่ างพ.ร.บ.
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา
เพือให้ได้กฎหมายทีรับรองการสมรส
ของกลุ่มบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศนันมีความเท่าเทียมกันตามหลักสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานทีติดตัวทุก
คนมาตังแต่กาํ เนิดอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางเพศ, ความเสมอภาคทางเพศ, คู่ชีวิต
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Abstract
This article is intended to present the (non) gender equality of LGBTQ couples in Thailand.,
the concept of equality rights. The beginning and development of the law that guarantees the marriage
of LGBTQ couples. Problems and demands of LGBTQ couples in Thailand that have led to the
adoption of the Marriage Couple Act. The essence of the Draft of the Life Partner Act B.E. Important
in sharing opinions through the draft Act Amendment of the Civil and Commercial Code, Section
1 4 4 8 To achieve a law that guarantees marriage of a LGBTQ is equal to the fundamental rights
inherent to all people from birth, equally and without discrimination.
Keywords: LGBTQ, gender equality, couples
บทนํา
“กลุ่มบุคคลทีรักเพศเดียวกัน” “กลุ่มคนรักร่ วมเพศ” หรื อ“กลุ่มบุคคลทีมีความหลากหลายทาง
เพศ” LGBTQ : Lesbian Gay Bisexual Transgender and Questioning/Queer หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลที มี
สภาวะทางเพศแตกต่างออกไปจากข้อเท็จจริ ง มีจิตใจ ความรู ้ สึกไม่ ตรงตามสรี ระของตนเอง บุ คคล
เหล่านี ประกอบด้วย ผูห้ ญิงทีรั กผูห้ ญิงด้วยกัน (Lesbian) ผูช้ ายทีรั กผูช้ ายด้วยกัน (Gay) บุคคลที รักทัง
สองเพศ (Bisexual) บุคคลข้ามเพศหรื อบุคคลทีมี เพศสภาพไม่สัมพันธ์กบั เพศกําเนิ ดหรื อบุคคลทีผ่าน
การผ่าตัดแล้ว(Transgender) เควียร์ เป็ นการเรี ยกกว้างๆ หมายถึ งกลุ่ มคนที ไม่ ได้มีเพศตามขนบสังคม
ทัวไปไม่จาํ กัดกรอบ Questioning กําลังค้นหาตัวเองอยู่ หรื อ Queer เพศไร้ กรอบ (Medical Students of
Thailand,
)หรื อทีรู ้จกั กันในปั จจุบนั ว่า “LGBT’’ วงการจิ ตแพทย์ทวโลกนั
ั
นยอมรับว่าพฤติกรรม
เบี ยงเบนทางเพศไม่ ใ ช่ สิ งผิ ด ปกติ ไ ม่ ใ ช่ โ รคอย่า งเช่ น ประเทศเนเธอแลนด์ ฝรั งเศส สวี เดน และ
เดนมาร์ ก รวมทังอนุ ญาตให้คู่รักLGBTQนันสามารถเข้าร่ ว มพิ ธีสมรส รวมทังมี สิ ทธิ หย่าร้ างกัน ได้
(Mahareerachatkul, 2002)
สําหรับประเทศไทยนันยังไม่ได้รับการบัญญัติกฎหมายในการรับรองสถานะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ของคู่รักที มี ความหลากหลายทางเพศ แต่ ก็ได้พ ยายามต่ อ สู ้ เพื อให้อ งค์กรภาครั ฐให้การยอมรั บและ
รั บรองสิ ทธิ เพือให้เกิ ดความเสมอภาคในทางกฎหมายจนเกิ ดแนวคิดในการร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
ขึน เพือรั บรองสถานะใช้ชีวิตคู่ ร่วมกันของคู่รักทีมี ความหลากหลายทางเพศ เพือให้เกิ ดสิ ทธิ ในทาง
กฎหมายภายใต้ห ลัก นิ ติ รั ฐ เดี ย วกัน ทางด้ า นกระแสตอบรั บ หลัง จากที ครม.มี ม ติ เห็ น ชอบร่ า ง
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พระราชบัญญัติคู่ชีวิต ในสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ มีการแสดงความคิดเห็ นกันหลากหลายโดย
ผ่าน #ไม่ เอาพรบคู่ ชีวิต มี จ าํ นวนมากจนติ ด เทรนด์ทวิ ตเตอร์ ป ระเทศไทยในอันดับ และต่ อ มาทาง
รัฐสภาได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์(ฉบับที..)พ.ศ.....
บนเว็บไซต์รัฐ สภาเพื อเปิ ดรั บฟั งความคิ ดเห็ นตามมาตรา ของรั ฐธรรมนู ญ มี ผูเ้ ข้ามาแสดงความ
คิ ด เห็ นแล้ ว กว่ า , ราย มี ผู ้ เ ข้ า เยี ยมเว็ บ ไซ ต์ , , ราย (Parliament Secretariat of
Representatives Report the results of the hearing And report the analysis,
) แต่ก็มีบางองค์กรทีไม่
ต้องการให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่มีการเรี ยกร้ องให้มีการร่ างกฎหมายใหม่
ขึนมาแทนเพือรั บรองสถานะทางกฎหมายให้แก่คู่รักเพศเดียวกันโดยเฉพาะ รัฐจําเป็ นจะต้องพิจารณา
ถึงรู ปแบบกฎหมายในการรั บรองโดยต้องคํานึ งถึ งบริ บทสังคมและวัฒนธรรมเป็ นส่ วนสําคัญในการ
แก้ไขหรื อเพิมเติมบทบัญญัติกฎหมายเพือให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ
ผูเ้ ขียนจึงมีความสนใจทีจะนําเสนอข้อเรี ยกร้องของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรื อต่างเพศใน จาก
การวิ เคราะห์ ผ่านร่ างพระราชบัญ ญัติ คู่ชีวิ ต โดยบทความวิช าการนี ผู เ้ ขียนได้ ทบทวนศึ ก ษาข้อ มู ล
งานวิ จัยที เกี ยวข้อ ง วิเคราะห์ ตลอดจนความคิด เห็ นของผูเ้ ขี ยนมาประกอบเพือเป็ นแนวทางในการ
อธิบายความเสมอภาคทางเพศของคู่รักทีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)
พืนฐานเกียวกับสิ ทธิ และความเสมอภาค
สิ ทธิ หมายถึง ความรู ้ สึ กที รั บรู ้ ได้ในตัวมนุ ษ ย์มาตังแต่ เกิด หรื อเกิ ด ขึ นโดยกฎหมายเพื อให้
มนุ ษย์ได้รับประโยชน์ และมนุ ษ ย์จะเป็ นผูเ้ ลือกสิ งนันเอง โดยไม่ มีผูใ้ ดบังคับได้เช่ น สิ ทธิ ในการกิ น
การนอน แต่ สิทธิ บางอย่างมนุ ษย์ได้รับโดยกฎหมายกําหนดให้มี เช่ น สิ ทธิ ในการมี การใช้ทรั พ ย์สิ น
สิทธิในการร้องทุกข์เมือตน ถูกกระทําละเมิดกฎหมาย (Songnirun, 2018)
ความเสมอภาค (Equality) ความหมายตามระบอบประชาธิ ปไตย หมายถึง การทีประชาชนทุก
คนในประเทศมีความเสมอภาคหรื อความเท่ าเที ยมกันในเรื องสิ งจําเป็ นขันพืนฐานต่อการอยู่รอดและ
พัฒนาตัวเองตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน คือ ปั จจัย ความมันคงปลอดภัยในชี วิตและร่ างกาย การนับถือ
ศาสนา การศึ กษาและการรั บรู ้ข่าวสาร การเข้าถึงบริ การสาธารณะและสวัสดิ การสังคม การประกอบ
อาชีพ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และการได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
หลักสิ ทธิ มนุ ษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษชน(Universal Declaration of Human Right
หรื อ UDHR) ข้อ ระบุไว้ว่า “ทุกคนย่อมมีสิทธิ และอิสรภาพทังปวงตามทีกําหนดไว้ในปฏิญญานี โดย
ปราศจากการแบ่ งแยกไม่ ว่าจะชนิ ดใด อาทิ เชื อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็ นทางการเมือง
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หรื อทางอืนพืนเพทางชาติหรื อสังคม ทรัพย์สินการเกิดหรื อสถานะอืน ๆนอกจากนีจะไม่มีการแบ่งแยก
ใดบนพื นฐานของสถานะทางการเมืองทางกฎหมายหรื อ ทางการระหว่ างประเทศของประเทศหรื อ
ดิ นแดนทีบุ คคลสั งกัดไม่ ว่าดิ นแดนนี จะเป็ นเอกราชอยู่ในความพิ ทกั ษ์ไม่ ได้ปกครองตนเองหรื ออยู่
ภายใต้การจํากัดอธิปไตยและอืน ๆ(Universal Declaration on Human Rights, 2008)
แนวคิดสนับสนุ นได้แก่ แนวคิดเกียวกับเพศวิถีและ ความหลากหลายทางเพศทีระบุว่าบุคคลมี
ความแตกต่างหลากหลายทางเพศรสนิ ยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะแค่เพศชาย
กับเพศหญิงตามทีกําเนิด (Tharawan,
) สอดคล้องกับทฤษฎีกฎหมาย เควียร์ (Queer Legal Theory)
พัฒนาการของกฎหมายทีรั บรองการใช้ ชีวติ คู่ของคู่รักทีมีความหลากหลายทางเพศ
จุดเริ มต้นอยูท่ ีประเทศแถบทวีปยุโรปทีมีการผ่านกฎหมายการสมรสของเพศเดียวกันมากทีสุ ด
โดยเริ มจากใน ค.ศ.
ประเทสเนเธอแลนด์เป็ นประเทศแรกในโลกที มีกฎหมายอนุ ญาตให้มีการ
สมรสเพศเดี ยวกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ปี ต่อจากนันประเทศเบลเยียมเป็ นประเทศที ของโลกที
อนุ ญาตให้มีการ สมรสเพศเดี ยวกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ยงั ไม่อ นุ ญาตให้รับเด็กเป็ นบุ ตรบุ ญ
ธรรม และต่อมาใน ค.ศ.
ประเทศสเปนเป็ นประเทศที ของโลกทีแก้ไขกฎหมายอนุญาตให้มีการ
สมรสเพศเดี ยวกัน อี กทังอนุ ญ าตให้ คู่ส มรสเพศเดี ยวกัน สามารถรั บบุ ต รบุ ญ ธรรมได้ หลังจากนัน
ประเทศสวีเดนผ่านกฎหมาย Partnership Act ใช้บงั คับใน ค.ศ.
ให้สิทธิ แก่บุคคลเพศเดียวกันใน
การอยู่ร่ ว มกันได้ต ามกฎหมาย หากเป็ นเพี ยงการจดทะเบียนความสั ม พันธ์ กันเท่ า นันไม่ ใช่ การจด
ทะเบียนสมรส โดยผูท้ ีจะจดทะเบียนนันจะต้องมีอายุไม่ ตากว่
ํ า ปี และต้องไม่ เป็ นการจดทะเบี ยน
ความสัมพันธ์กบั ญาติสนิ ท ส่ งผลให้สวีเดนเป็ นประเทศที ของโลกทีผ่านกฎหมายสมรสเพศเดี ยวกัน
ในเวลาต่ อ มา ประเทศแคนาดา แอฟริ กาใต้ รั ฐ คอนเนคติ คัต และแมสซาชู เซ็ ต ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาได้ผา่ นกฎหมายให้สิทธิคู่รักเพศเดียวกันทีจะเลือกทําการสมรสในโบสถ์ดว้ ยหรื อไม่ก็ได้
โดยบาทหลวงมีสิทธิ ทีจะเลือกทีจะกระทําพิธีให้หรื อไม่กไ็ ด้
วันที มิ ถุนายน ค.ศ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นประเทศที ของ โลกที มีกฎหมาย
รับรองการสมรสเพศเดี ยวกันในทุก ๆรัฐ แต่ละรั ฐจะมีขอ้ กฎหมายทีมีรายละเอียดแตกต่างกันเช่น บาง
รั ฐ ให้ มี ก ารจดทะเบี ย นความสั มพัน ธ์ ก ัน ได้แ บบที เรี ย กว่ า Civil Unions หรื อ บางรั ฐ อนุ ญ าตให้ จ ด
ทะเบียนแบบ Domestic Partnerships เท่านัน
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ภาพที “ไต้หวัน” จัดพิธีแต่งงานให้คู่รัก LGBTQ หลาย คู่ ครังแรกในเอเชีย
ทีมา: Workpoint today (2019)
สําหรับในทวีปเอเชียไต้หวัน นับเป็ นประเทศแรกทีอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายตามคําตัดสิ นของศาลฎี กา โดยคณะผูพ้ ิพากษาศาลฎี กามี คาํ พิพากษาว่ากฎหมาย
ฉบับทีห้ามการแต่งงานของคูร่ ักเพศเดียวกันเป็ นกฎหมายทีขัดต่อรัฐธรรมนูญทีกําหนดคุม้ ครองเสรี ภาพ
การแต่งงานและความเสมอภาค และสังให้แก้ไขหรื อออกกฎหมายฉบับใหม่แทนทีภายใน ปี ในส่ วน
ของประเทศไทย แนวคิดทีก่ อให้เกิ ดกฎหมายการสมรสเพศเดี ยวกันนันเป็ นแนวคิดเกียวกับสิ ทธิ ตาม
หลักสิ ทธิ มนุษยชนทีมนุ ษย์ทุกคนย่อมมี “สิ ทธิ ขนพื
ั นฐาน” ในการสมรสไม่จาํ เป็ นว่าเฉพาะแต่ชายหญิง
เท่ านันเพือสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคที ถือว่าเป็ นหลัก พืนฐานของศักดิ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์
ซึ งย่อมได้รับการรับรองและคุม้ ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน (Songnirun,
) นอกจากนี เมือ
มองจากมุมมองของสํานักกฎหมายประวัติศาสตร์ ทีเห็นว่า กฎหมายนันเป็ นพลวัติ อันหมายถึงกฎหมาย
นันย่อมเปลียนไปตามความต้องการของสังคมทีมี ความเปลี ยนแปลงในช่ วงหลายปี ทีผ่านมาเปิ ดกว้าง
ขึน มีการยอมรั บและรับรู ้ เกียวกับการทีคนจะมีอตั ลักษณ์ทางเพศหรื อมีเพศวิถีแตกต่าง จากเพศสรี ระ
มากยิงขึนซึ งสังเกตได้จากภาพยนตร์ ละครหรื อแม้กระทังพิธีกรในรายการโทรทัศน์ทีบางคน มีบุคลิกที
ไม่ตรงกับเพศตัวเองมาทําหน้าทีมากขึน นอกจากนีในการเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีผ่านมา จะ
เห็ นว่าผูส้ มัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทีมี เพศวิถีต่างจากเพศทีเกิดของตัวเองเข้ามามีบทบาทในทาง
การเมืองหรื อพยายามเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึน
ดังนันร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ถือว่ามีความจําเป็ นต่อสังคมในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก
เนื องด้ว ยสภาพการณ์ ในปั จ จุ บ ัน มี ก ลุ่ ม คนต่ า ง ๆมากมายโดยเฉพาะกลุ่ ม ที เรี ยกว่ า LGBTQ และ
เนื องจากการทีไม่ได้รับการยอมรั บในสถานะทางสังคม รวมถึงสิ ทธิ ต่าง ๆ ในทางสังคม เช่น สิ ทธิ ใน
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การก่ อ ตังครอบครั ว ซึ งถื อ ว่ าเป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ข ันพื นฐานของบุ ค คลในสั งคมด้ว ยเช่ น กัน โดย
กฎหมายนีจะเปิ ดพืนทีให้คนทีหลบมุมอยู่ กล้าทีจะออกมายืนหยัดเพือตัวเองมากขึน

ภาพที ขบวนพาเหรดรณรงค์ของผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
เพือสนับสนุ นกฎหมายแต่งงานของผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
ทีมา: BBC THAI (2018)
ข้ อเรียกร้ องของกลุ่มคู่รักทีมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
ในวันที สิ งหาคม
คู่รักชายรักชายคู่หนึ งตังใจเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ ทีว่าการ
อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ แต่ ทงั คนถู กปฏิเสธจากนายทะเบียน ไม่อนุ ญาตให้พวกเขาทัง คนจดทะเบี ยน
สมรส ทังสองจึ ง ร้ องเรี ยนต่ อ คณะกรรมาธิ การการกฎหมาย การยุติ ธรรมและสิ ทธิ มนุ ษ ยชน สภา
ผู ้แ ทนราษฎรโดยระบุ ว่ า สิ งที เกิ ด ขึ นกับ ทัง คนนั นถื อ เป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ผลทีตามมาคือคณะกรรมาธิ การชุ ดดังกล่าวร่ วมกับกรมคุม้ ครอง
สิ ทธิ เสรี ภาพ กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ ย กร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต พ.ศ. ...ขึ น
(Suphawattanakul,
) โดยระบุหลักเหตุผลว่า “คู่ชีวิตเพศเดี ยวกันเป็ นจํานวนมากที ใช้ชีวิตร่ วมกัน
ดังครอบครัวทัวไปแต่ไม่มีกฎหมายรองรับ สิ ทธิ และหน้าทีในการเป็ นคู่ชีวิตเช่ นเดียวกับคู่สมรส ซึ งถือ
เป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมและขัดต่อหลักการ ทีรับรองไว้ในรั ฐธรรมนู ญ ตลอดจนหลักการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลตามพัน ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที ประเทศไทย เข้าเป็ นภาคี จึ ง จําเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัติฉบับนีเพือรับรองสิ ทธิ ของบุคคลดังกล่าว” และเพือยกระดับการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รั ฐบาลจึงได้ผลักดันพระราชบัญญัติเพือรั บรองการสร้ างครอบครั ว
ของบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ และยังเป็ นการดําเนิ นการตามแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบับ
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ที ซึ งไทยนั บ เป็ นประเทศแรกในเอเชี ย ที มี ก ารผลั ก ดั น กฎหมายในลัก ษณะนี ในที ประชุ ม
คณะรั ฐมนตรี มีมติเห็ นชอบร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต และร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติ มประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที..) พ.ศ. …. เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ งคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ต รวจพิ จารณาร่ างพระราชบัญญัติแ ล้ว โดยมี หลักเพื อให้กลุ่มบุ คคลที มีความหลากหลายทางเพศ
ได้รับการคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ศักดิ ศรี ต่ อ มาได้มี ก ระแสการวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ กัน บนโลกออนไลน์ อ ย่า ง Twitter ที มี ก ารรณรงค์ติ ด
#สมรสเท่าเทียม เพือรณรงค์การแก้ไขร่ างพระราชบัญญัติโดยมีจุดประสงค์คือการให้สิทธิแก่กลุ่มบุคคล
ที มี ความหลากหลายทางเพศ หรื อ LGBTQ ให้ส ามารถแต่ ง งานและจดทะเบี ยนสมรสได้ ทังนี ร่ า ง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิตประกอบด้วย หมวด มาตรา มีการนิ ยามคําว่า "คู่ชีวิต" ให้หมายถึง บุคคล
คน ที ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ คือไม่ ใช่ ระหว่างชายและหญิง โดยจะจดทะเบี ยนคู่ชีวิตได้เมือ
อายุ ปี บริ บูรณ์ ฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดต้องมีสัญชาติไทย ทัง ฝ่ ายต้องยืนคําร้องและความยินยอมต่อหน้า
นายทะเบียน โดยให้คู่ชีวิตมีสิทธิ ในการจัดการทรัพย์สิน และจัดการหนี สิ น ร่ วมกันหลังจดทะเบียนและ
ยังมีการกําหนดสิ ทธิ และหน้าทีในการรับมรดกของคู่ชีวิตโดยให้นาํ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาอนุโลมใช้ หากคู่ชีวติ เป็ นคนไร้ความสามารถ ก็ให้มีคู่ชีวิตเป็ น ผูอ้ นุ บาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์และเรื องสําคัญ
ทีเกียวข้องกับทายาท ทีร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้สิทธิรับบุตรบุญธรรมร่ วมกันของคู่ชีวิตทังสองคน
(Jatusripitak, 2018)
ซึ งที กล่าวมานันก็เป็ นสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานทีเพิมเข้ามาเพือให้คู่รัก LGBTQ แต่ก็ยงั มีสิทธิ อีกหลาย
ข้อที คู่ชีวิตเพศเดี ยวกันหรื อข้ามเพศถูกจํา กัดอยู่ดี โดยเฉพาะเรื องการหมันทียังไม่สามารถกระทําได้
เรื องสวัสดิ การทังภาครั ฐและภาคเอกชน สวัสดิ การการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ การลดหย่อนภาษี การเปลียนสัญชาติมาเป็ นสัญชาติไทยของคู่ชีวิตทีเป็ นชาวต่างชาติ
หรื อแม้กระทังเรื องการอุม้ บุญทีหลายคนคาดหวังให้เกิดขึนอย่างถูกต้องนันก็ยงั ไม่สามารถทําได้
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ภาพที ยืนหนังสื อให้ตงคณะทํ
ั
างานเพือพิจารณาการแก้ไข ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
เรื องเงือนไขการสมรสเพือให้ทุกคนมีสิทธิ ทางเพศความเท่าเทียมกัน
ทีมา: PPTV HD (2019)
สาระสํ าคัญของร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
สาระสําคัญของร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตประกอบด้วย หมวด มาตรา มีการนิ ยามคําว่า
“คู่ชี วิ ต ” หมายความว่า บุ ค คลสองคนซึ งเป็ นเพศเดี ยวกันโดยกําเนิ ด และได้จ ดทะเบี ยนคู่ ชีวิ ตตาม
พระราชบัญ ญัติ นี กํา หนดให้ ศ าลที มี อ าํ นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เยาวชนและครอบครั ว มี อ าํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดี ตาม พระราชบัญญัตินี กําหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทําได้ต่อเมือบุคคลทัง
สองฝ่ ายยินยอม มีอายุ ปี บริ บูรณ์ และทังสองฝ่ ายมีสัญชาติ ไทย หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งมี สัญชาติไทย
กําหนดให้ในกรณี ทีผูเ้ ยาว์จะจดทะเบี ยนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา ผูร้ ั บ
บุตรบุ ญธรรม ผูป้ กครอง หรื อศาล รวมทังกําหนดให้ผูเ้ ยาว์ย่อมบรรลุ นิ ติภาวะเมื อจดทะเบี ยนคู่ชีวิต
กําหนดให้คู่ชีวิตมีอาํ นาจจัดการแทนผูเ้ สี ยหายเช่ นเดี ยวกับสามี หรื อภริ ยา (มาตรา และ ( ) และมี
อํานาจดําเนิ น คดี ต่ างผู ต้ ายต่ อ ไปเช่ น เดี ย วกับ สามี ห รื อ ภริ ย า (มาตรา วรรคหนึ ง) ตามประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญากํา หนดบทบัญ ญัติ เกี ยวกับ ทรั พ ย์สิ น ระหว่ า งคู่ ชี วิ ต โดยแบ่ ง เป็ น
ทรั พย์สินส่ วนตัว และทรัพย์สินร่ วมกันคู่ชีวิตสามารถรั บบุตรบุญธรรมได้ รวมทังคู่ชีวิตฝ่ ายหนึงจะจด
ทะเบียน รับผูเ้ ยาว์ซึงเป็ นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ ายหนึงมาเป็ นบุตรบุญธรรมของตนด้วยก็ได้ เมือ
คู่ชีวิตฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ ายหนึงมีสิทธิ และหน้าที เช่นเดี ยวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยมรดกกําหนดให้นาํ บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิ ชย์ ว่าด้วยคู่สมรส (มาตรา
) ครอบครั ว และบุ ตรบุญธรรม มาใช้บงั คับแก่ คู่ชีวิต
ด้วยโดยอนุโลม(Thanadirek, 2020)
ขณะทีร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็ นการแก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เพือให้
สอดคล้องกับร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ดังนี
.กําหนดให้ชายหรื อหญิงจะทําการสมรสในขณะทีตนมีคู่สมรสหรื อคู่ชีวิตอยูไ่ ม่ได้
.กําหนดให้เหตุฟ้องหย่า รวมถึงกรณีสามีหรื อภริ ยาอุปการะเลียงดูหรื อยกย่องผูอ้ ืนฉันคู่ชีวิต
.กําหนดให้สิทธิ รับค่าเลียงชี พในกรณี หย่าหมดไป ถ้าฝ่ ายทีรับค่าเลี ยงชีพสมรสใหม่หรื อจดทะเบียน
คู่ชีวิต
การเปลียน(ไม่ )ผ่านสู่ ความเท่ าเทียมผ่ านร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ป.พ.พ.) มาตรา
ทางส.ส. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วฒั น์ และคณะพรรคก้าวไกล ได้เสนอร่ าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา
อนุ ญาตให้บุคคลเพศเดี ยวกันทังสอง สามารถหมัน
และจด “ทะเบียนสมรส” เป็ น “คู่สมรส” มีสิทธิ หน้าที และศักดิ ศรี เท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงทัวไป
เพือการเปลียนแปลงไปสู่ ความเท่าเทียมนันต้องอาศัยความคิดเห็นจากประชาชนเป็ นสําคัญ โดยเราทุก
คนไม่ว่าจะเป็ นเพศใดก็สามารถสร้างความเปลียนแปลงให้สังคมไทยของเราเกิดความเท่าเทียมกันได้
อย่า งแท้จ ริ ง สามารถเข้าไปแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งแก้ไข ป.พ.พ.
เพื อสมรสเท่ าเที ย มได้ที
เว็บไซต์ของรัฐสภา www.parliament.go.th ซึงได้ขอ้ สรุ ปผลการรับฟังความคิดเห็นดังนี
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตังแต่ กรกฎาคม - สิ งหาคม
รวมระยะเวลา วัน
มีผเู ้ ข้าเยียมเว็บไซต์ , , ราย และมีผแู ้ สดงความคิดเห็น จํานวน , ราย
สรุ ป ประเด็ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Parliament Secretariat of Representatives Report the
results of the hearing And report the analysis, 2020)
1. ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ ว่าจะเป็ น “เพศเดี ยวกัน” และ “ต่ างเพศ” สามารถทําการหมันกันได้
หรื อไม่มีความคิดเห็ นเห็ นด้วยด้วยเหตุผลความเสมอภาค และเปิ ดกว้าง ส่ วนไม่เห็นด้วยนัน ส่ วนใหญ่
ให้เหตุผลเรื องขนบธรรมเนี ยม
2. ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ ว่าจะเป็ น “เพศเดี ยวกัน” หรื อ “ต่ างเพศ” สามารถสมรสกันได้ต าม
กฎหมายหรื อไม่.
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มีความคิดเห็ นเห็ นด้วยด้วยเหตุผลความเสมอภาค และเปิ ดกว้าง รวมถึง การดูแ ลอภิบาลกันนันทีเป็ น
ปัญหามากในปั จจุบนั และควรต้องได้รับสิ ทธิ หน้าทีเหมือนคู่สมรสชายหญิงทัวไป ส่ วนความคิดเห็ นที
ไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลเรื องความเชือ วัฒนธรรม และความผิดบาป จึงควรแยกกฎหมายเฉพาะ
3. ควรแก้ไขอายุบุคคลทีจะทําการสมรสกันได้ตอ้ งมีอายุ 18 ปี ขึนไป หรื อไม่.
มีความคิดเห็นเห็ นด้วย ด้วยเหตุผลอายุ ปี อยูใ่ นช่วงวัยเจริ ญพันธุ์ และ เลือกตังได้ สามารถตัดสิ นใจ
ด้วยตนเองได้ ส่ วนความคิ ด เห็ นทีไม่ เห็ นด้วย ให้เหตุ ผลว่ า ปี เหมาะสมอยู่แล้ว และ ไม่ เห็ นด้วย
เพราะว่า ปี เหมาะสมในการสมรสมากกว่า
4. ควรแก้ไขให้คู่สมรสทังที เป็ นเพศเดี ยวกันและต่างเพศมีสิทธิ หน้าที ความสัมพันธ์ระหว่าง
กันเหมือนสิ ทธิ หน้าที และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริ ยาหรื อไม่.
ความคิดเห็ นเห็นด้วยด้วยเหตุผลเรื องการรั บบุตรบุญธรรมร่ วมกัน และทําให้ผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศมีสิทธิ เช่น คู่สมรส สามารถดําเนิ นชีวิต และได้รับการปกป้ องจากรัฐในกฎหมาย รวมถึงทรัพย์สินที
หาร่ วมกันมาทีจะได้รับความเสมอภาคเช่ นกับคู่สมรสชายหญิง ส่ วนความเห็นทีไม่เห็นด้วย ให้เหตุผล
กลัวมิจฉาชีพอ้างจากการสมรสหาประโยชน์
ข้อสังเกตเพิมเติม
. เห็ น ชอบด้ว ยหลัก การแก้ไ ขเพิ มเติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ที ให้ ผู ้มี ค วาม
หลากหลายทางเพศสมรสกันได้ มีแนวทางและหลักการทีใกล้เคียงกับ พ.ร.บ. คู่ชีวิต ทีร่ างโดย
กระทรวงพัฒนาความมันคงของมนุษย์ กรมบัญชีกลาง และ สํานักงานยุติธรรม
. เห็ น ด้วย เพราะจะทําให้ให้บุคคลที มี ความหลากหลายทางเพศไม่ ถูกเลื อกปฏิบัติ เท่ าเทียม
และได้รับความคุม้ ครองจากกฎหมาย
. มีความเห็นว่าควรมี กฎหมายแยกเฉพาะและแก้ไขภายหลังจะกระทําได้สะดวกกว่าและไม่
กระทบสิ ทธิ ชายหญิง
. ต้องมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบทีเกียวข้อกับสิ ทธิ ของราชการ ให้ผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศสมรสกันได้
. ควรมีการตังหรื อพัฒนาให้มีสถาบัน องค์กรในการดําเนิ นการเรื องบุตรบุญธรรม
ความสอดคล้องของร่ างพระราชบัญญัติมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา บุ ค คลย่อ มเสมอกัน ในกฎหมาย มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพและได้รับ ความคุ ้ม ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน / ชายและหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน/ การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล ไม่
ว่าด้วยความแตกต่างในเรื องถินกําเนิ ด ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรื อ สุ ขภาพ สถานะ
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ของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อสั งคม ความเชื อทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ดเห็ น
ทางการเมื อ งอันไม่ ขดั ต่อ บทบัญ ญัติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อเหตุ อื นใดจะกระทํามิ ได้ /มาตรการที รั ฐ
กําหนดขึนเพือขจัดอุปสรรคหรื อส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรื อเสรี ภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน
หรื อ เพือคุม้ ครองหรื ออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ หรื อ ผูด้ ว้ ยโอกาส
บทสรุ ป
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในการให้การรั บรองสถานะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคลที มี
เพศเดียวกัน แม้จะมีรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยทีบัญญัติเรื องการรับรองศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์
สิ ทธิ เสรี ภาพสิ ทธิ ความเสมอภาคของบุคคลที แสดงให้เห็ นว่า กฎหมายไทยมี ความประสงค์ทีจะให้
ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามกฎหมายแล้วก็ตาม จึงมีการเรี ยกร้องและพยายาม
ผลักดันให้เกิดกฎหมายในการรั บรองสถานะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่ กลุ่ มทีมี ความหลากหลายทางเพศ
(LGBTQ) ขึ นมา จนในที สุ ด ความพยายามก็ประสบความสําเร็ จเมื อคณะกรรมาธิ การกฎหมายสิ ทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้มีการประชุ มหารื อและได้มีการเสนอร่ างกฎหมายทีมีชือว่า “ ร่ างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิตพ.ศ. ...” จากการวิเคราะห์ สาระสําคัญของร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... ว่าด้วยเรื องความ
เสมอภาคของพระราชบัญ ญัติคู่ชีวิตแต่ ยงั ไม่ มีความเท่ าเที ยมเหมือ นคู่ส มรสชายหญิ งจึ งนําไปสู่ การ
เปลี ยนแปลงความเท่ า เที ย มโดยประชาชนเป็ นส่ ว นสํา คัญ ในการร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ านร่ า ง
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์(ป.พ.พ.) มาตรา
หลักการความสําคัญและ
เหตุผลทีจําเป็ นต้องมีกฎหมายรับรองสถานะจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศทางเลือกแล้วนัน ก็ยงั คงมี
อุ ป สรรคปั ญ หาที สํ า คัญ คื อ “ประชาชน” เนื องด้ว ยร่ า งพระราชบัญ ญัติ คู่ ชี วิ ต ได้ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความรู ้สึกและความรับรู ้ของประชาชนในสังคมเป็ นวงกว้าง
แม้สังคมไทยปั จจุ บนั จะเป็ นสังคมทีเปิ ดกว้างให้กบั กลุ่ม LGBTQ อย่างกว้างขวาง แต่ก็ยงั คงมี
ประชาชนบางกลุ่ ม ที มองว่ า ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ คู่ ชี วิ ต ขัด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ งผูเ้ ขียนมองเห็ นว่าสังคมเรานันสามารถเปลียนแปลงได้
ตามยุคสมัย รั ฐควรมี ก ารส่ งเสริ มการสร้ า งทัศ คติ ทีดี ของประชาชนคนไทยต่ อ กลุ่ มบุ คคลที มี ความ
หลากหลายทางเพศเพือให้เกิดการยอมรั บในสิ ทธิ ต่าง ๆ สําหรับบุคคลทีเป็ นเพศเดี ยวกันหรื อต่ างเพศ
นันต้องการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันเพือตอบสนองความเสมอภาคของบุคคล และเพือเป็ นการแสดงให้เห็นถึง
การเคารพสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ คคลในสั งคมตลอดจนให้ก ารยอมรั บและผลักดันสนับ สนุ น ร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี
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บทคัดย่ อ
บทความนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City) สู่ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์ประกอบของเมืองอัจฉริ ยะ การนําเมืองอัจฉริ ยะเข้ามาเสริ มสร้าง
การดํารงชี วิตให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน และกรณี ศึกษาเมืองนําร่ อง เพือทํา
ความเข้าใจภาพรวมของการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในสภาวะการ
ตื นตระหนกของประชาชน การนํา การพัฒ นามาตรการส่ ง เสริ ม การพัฒ นาเมื อ งตามแนวคิ ด เมื อ ง
อัจฉริ ยะ (Smart City) ซึ งเป็ นอีกหนึ งทางออกในการบู รณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆทีทันสมัย
เข้ามามีส่วนร่ วมในการรับมือกับปั ญหาดังกล่าว เป็ นการพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในการดําเนินชีวิต ให้รู้สึกปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
คําสําคัญ: เมืองอัจฉริ ยะ, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การพัฒนา
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Abstract
This article aims to study the development of a smart city for people’s life and assets safety.
Smart city elements Bringing smart cities to enhance livelihoods for people to have the safety of life
and property and a case study of pilot cities to understand an overview of how to be a smart city in
life and property safety. In a state of public panic Bringing the development of urban development
promotion measures based on the Smart City concept, which is another solution in the integration of
modern innovative technologies, has been involved in dealing with such problems. It is a
development to raise the quality of life of the people in their lifestyle. To feel safe and secure in life
and property
Keywords: smart city, life and assets safety, development
บทนํา
ในสถานการณ์ปัจจุ บนั ประเทศไทยเป็ นประเทศสภาพสังคมทีมีความเป็ นอยูท่ ีทรุ ดตัวลงสภาพ
เศรษฐกิ จของไทยและสภาพเศรษฐกิจโลก เกิ ดความไม่คล่องตัวส่ งผลให้ประชาชนมีความเป็ นอยู่ที
ลําบาก ส่ งผลให้เกิดปั ญหาอัตราการว่างงานเพิมมากขึน ปั ญหาทีสําคัญยิงต่อสภาพสังคมในปั จจุบนั ก็
คือปั ญหาอาชญากรรมทีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรั พย์สิน ส่ งผลให้เกิดการก่ออาชญากรรมในบริ เวณ
ต่างๆมากมาย
จากการสํารวจของสวนดุสิตโพลได้ทาํ การสํารวจเรื องความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชนทีมีข่าวอาชญากรรมและปั ญหาต่าง ๆมากมายทีส่ งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็ นการสํารวจเพือสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ในรอบ ปี ทีผ่านมา ลงแบบสํารวจเมือวันที
มกราคม
พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่มีความวิตกกังวล เรื องโจรผูร้ ้าย จีปล้น ชิงทรัพย์ มากทีสุ ด คิด
เป็ นร้ อยละ . แสดงให้เห็ นว่าประชาชนมี ความวิตกกังวลในความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน
เป็ นอย่างมาก (Chaloeisap,
) ปั ญ หาที ก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ เชื อมันในความปลอดภัยในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนทีกล่าวมานีนับวันยิงมีความทวีรุนแรงเพิมมากขึน
อย่างไรก็ตามความรุ นแรงของปั ญหาสังคมของไทยทีส่ งผลกระทบให้ประชาชนวิตกกังวลใน
ความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ที เพิ มมากขึ นก็ ค วบคู่ ไ ปกับ เทคโนโลยี ค วามก้า วหน้ า ของ
สถานการณ์บา้ นเมื องในปั จจุ บนั ในการเชื อมโยงทุกระบบเข้าหากัน โดยใช้เทคโนโลยีบูรณาการตาม
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แนวคิดเมืองอัจฉริ ยะหรื อ smart city ทีนําเทคโนโลยีดิจิทลั ทีทันสมัยมาปรั บเข้ากับโครงสร้ างพืนฐาน
ของสั งคม คําจํากัด ความของ Smart City คื อ “รู ปแบบของเมื องอัจฉริ ยะ จึ งควรเป็ นเมื องที มี ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีทําให้คุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองๆนันดีขึน ลดผลกระทบทีมีต่อสิ งแวดล้อม
และลดการใช้พลังงานของเมืองลงอย่างยังยืน” (Sumalee, 2015) ในการบริ หารจัดการบ้านเมืองภายใต้
แนวคิ ดเมื อ งน่ าอยู่ ก่ อให้เกิ ด ประโยชน์ ต่อ การบริ การสาธารณะของสั งคม เพื อยกระดับการพัฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเหมาะสมต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน และรู ้ สึ กปลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรั พย์สิน Smart Security + Smart City = Safe City ซึ งภาครั ฐและภาคเอกชนสามารถร่ ว มมือ กันเพื อ
พัฒ นาตามนโยบายที ตังเป้ าไว้ ส่ งผลให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื อมันในความปลอดภัยในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินในการใช้ชีวิตให้กบั ประชาชนได้
บทบาทของรั ฐในการสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์ สินของประชาชน
ความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชน หมายถึ ง การที ประชาชนไม่ ต กเป็ น
อาชญากรรมพื นฐาน ได้แ ก่ ลัก ทรั พ ย์ วิ งราวทรั พ ย์ ชิ ง ทรั พ ย์ ปล้น ทรั พ ย์ ข่ ม ขื น กระทํา อนาจาร
ตลอดจนมี ค วามมั นใจในสวัส ดิ ภ าพของตนในการสั ญ จรไปมายามวิ ก าล (Soisumlee,
)
เช่ นเดี ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน เป็ นการรั กษาความมันคงปลอดภัยในชี วิต
และทรั พ ย์สิ น ของประชาชนที ดํา เนิ น การแล้ว ทํา ให้ ป ระชาชนปราศจากภัย อัน ตรายหรื อ พ้น จาก
สถานการณ์ทีไม่ ค่อยปลอดภัยที เป็ นหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อชี วิต และทรัพย์สินทังปวง และสามารถ
ดํารงชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัวใด ๆ ทังสิ นทังทางตรงและทางอ้อม (Akpornpis, 2018)
จากความหมายข้า งต้น ผูเ้ ขี ยนได้ส รุ ปได้ว่า ความปลอดภัยในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น คื อ การที
ประชาชนไม่ตกอยูใ่ นพืนทีเสี ยงภัยและตกเป็ นเหยือทางอาชญากรรมในทุกด้าน ไม่ได้รับความเสี ยหาย
ต่ อ ร่ างกาย ชี วิ ต และสิ งของมี มู ล ค่ า ไม่ รู้ สึ กตื นตระหนกในการดํา เนิ นชี วิ ต ในประจํา วั น มี
สภาพแวดล้อ มที ดี มี ความสุ ขและคุ ณภาพชี วิต ทีดี ในการใช้ชีวิต ปราศจากภัยอัน ตราย หรื อพ้นจาก
สถานการณ์ทีไม่ค่อยปลอดภัยทีเป็ นหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสํารวจของสวนดุสิตโพล พบว่า สังคมไทย ณ วันนีมีข่าวอาชญากรรมและปั ญหาสังคม
ต่ างๆเกิ ดขึนทุกวัน และนับวันยิงมีความรุ นแรงมากขึน เช่ น ข่ าวฆ่าข่มขืน จี ชิ งทรั พย์ หรื อเหตุ การณ์
ปล้นร้านทอง จ.ลพบุรี เป็ นต้น ซึ งปั ญหาต่างๆเหล่านี ชีให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในปั จ จุ บัน เป็ นอย่างมาก เพื อสะท้อนความคิ ด เห็ น ของประชาชน “สวนดุ สิ ต โพล”
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สาํ รวจความคิดเห็นของประชาชนทัวประเทศ จํานวนทังสิ น , คน ได้ผล
สรุ ปว่า
จากการสํารวจของสวนดุ สิตโพล พบว่า เมื อเปรี ยบเทียบความปลอดภัยในชี วิตและทรัพ ย์สิน
ในช่ วงนี กับเมือ ปี ที ผ่านมา ประชาชนคิดว่า ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินแย่ลง เพราะมีข่าว
ให้ เห็ นทุ กวัน เริ มรุ นแรงมากขึน มาจากสภาพเศรษฐกิ จ ตกตํา สั งคมเสื อมโทรม คนขาดคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา ได้แก่ ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินเหมื อนเดิ ม คิด
เป็ นร้ อยละ . เพราะสังคมมีปัญหามานาน แก้ไขได้ยาก ชี วิตความเป็ นอยู่ลาํ บาก ทําให้ประชาชน
ต้องดู แลระมัดระวังตัวเอง การเกิดความวิตกกังวลกับปั ญหาความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินของ
ประชาชน คิดเป็ นร้อยละ . เพราะค่อนข้างวิตกกังวล กลัวว่าจะเกิ ดขึนกับคนในครอบครัว สภาพ
เศรษฐกิ จ และสั งคมที ยําแย่ส่ งผลให้ค นมี ปัญ หามากขึ น ในกรณี ปั ญ หาความปลอดภัยในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินทีประชาชนวิตกกังวลมากทีสุ ด พร้อมแนวทางแก้ไข พบว่า ร้อยละ . คือ โจรผูร้ ้าย จีปล้น
ชิ งทรั พ ย์ แนวทางแก้ไข คือ แก้ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ส่ งเสริ มอาชี พ สร้ างรายได้ เพิ มระบบรั กษาความ
ปลอดภัย บทลงโทษรุ นแรง สิ งทีประชาชนอยากฝากบอกหน่ วยงานทีเกียวข้องในการดําเนิ นการแก้ไข
คือการตรวจสอบการทํางานของกล้องวงจรปิ ดทุ กจุ ดให้ใช้งานได้จริ ง ทุกคดี ทีเกิ ดขึนควรเร่ งติ ดตาม
จับกุมผูก้ ระทําผิดมาลงโทษโดยเร็ ว
จากข้อ มูลที กล่ าวไปทังหมดนี ผูเ้ ขี ยนสรุ ป ได้ว่ า ประชาชนมี ความวิตกกังวลเป็ นอย่า งมาก
เกี ยวกับความปลอดภัยในชี วิ ตและทรั พ ย์สิ น ซึ งเมือพิจารณาจากคําตอบแล้ว ต้องยอมรั บว่ าปั ญ หา
ดังกล่าว ส่ งผลต่อความรู ้สึกของคนในสังคม โดยเฉพาะในมิติความหวาดวิตกในด้านความปลอดภัยใน
ชี วิตและทรั พย์สินในการดํารงชีวิต ดังนันสิ งที ภาครั ฐจําเป็ นต้องรี บดําเนิ นการ นอกจากการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริ งจังแล้วการพัฒนาเสริ มสร้างการดํารงชีวิตให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินก็เป็ นสิ งทีภาครัฐต้องรี บแก้ไขและดําเนินการอย่างรวดเร็ ว
รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช
ก็ได้บัญ ญัติ เรื องหน้าทีของรั ฐไว้ใน
หมวด โดยหลักการสําคัญในการบัญญัติหมวดนี ขึนมาก็เพือกําหนดให้รัฐมีหน้าทีต้องดําเนิ นการดูแล
และจัดสวัสดิ การด้านต่าง ๆ ให้กบั ประชาชน เนื องจากบางเรื องเป็ นมาตรการพื นฐานที รั ฐควรจะทํา
ให้กบั ประชาชน จึ งต้องบัญญัติให้เป็ นหน้าทีของรั ฐโดยตรง ประกอบด้วย หน้าทีพืนฐานของรั ฐและ
หน้าทีของรั ฐในการทําให้สิทธิ ของประชาชนเป็ นสิ งที “จับต้องได้” โดยกําหนดไว้ตงแต่
ั มาตรา ถึง
มาตรา มีมาตราทีเกียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนจํานวน
มาตรา (Akpornpis, 2018)
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รัฐหรื อรัฐบาลมีบทบาทหน้าทีทีจะปฏิบตั ิจดั ทําตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญของแต่
ละรั ฐ หรื อ ปฏิ บ ัติ จ ัด ทํา นอกเหนื อ จากที กํา หนดไว้นั น แต่ ไม่ ข ัด กับ กฎหมายและขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยต่อสังคม อันเป็ นการกําหนดให้รัฐมีหน้าทีต้องดําเนิ นการดูแล
และจัดสวัสดิ การด้านต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนเป็ นหลักประกันว่ารัฐจะต้องดําเนิ นการการพัฒนาบริ การ
ให้ส วัสดิ การและประโยชน์ สุ ขแก่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ในประเทศ หรื อ กล่ าวอี ก นัยหนึ งรั ฐบาลใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยนั นจะมี บ ทบาทหน้ า ที ที จะปฏิ บั ติ ก ารตามเจตนารมณ์ ข องปวงชน ทั ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในการให้ความปลอดภัย การให้ความปลอดภัยทังด้านชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การให้บริ การและสวัสดิการ ในประเทศทีปกครองระบบประชาธิ ปไตยถือว่า
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ ทีจะได้รับความปลอดภัยการบริ การ สวัสดิ การจากรั ฐเท่าเทียมกัน แต่ในทาง
ปฏิบตั ิรัฐบาลมิอาจจะบริ การในสิ งเดียวกันได้ทวถึ
ั งเท่าเทียมกัน ทังนี ขึนอยูก่ บั ข้อจํากัดทางบประมาณที
จะไปใช้ในการบริ การ หากรัฐบาลยังไม่สามารถเสริ มสร้างในความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนแล้ว การอยูด่ ีกินดี และความผาสุ กย่อมจะไม่เกิดขึนกับประชาชนอย่างแน่นอน เมือเป็ นเช่นนี
รั ฐบาลจะต้องหาวิธีป้องกันและกําจัดภัยที จะเกิ ดขึนกับประชาชนให้จงได้ การให้ความปลอดภัยการ
บริ การ การพัฒนาสวัส ดิ การเป็ นภาระหน้าที ที รั ฐบาลจะต้อ งจัดทําให้ประชาชนในประเทศ เช่ น ใน
ปั จจุ บนั ประเทศไทยรั ฐบาลได้มอบภาระหน้าที นี แก่ กระทรวงดิ จิทลั เพือเศรษฐกิจและสั งคมในการ
วางแผน ส่ ง เสริ ม พัฒนาแนวคิ ด และดําเนิ นกิ จ การเกี ยวกับดิ จิทัลเพื อเศรษฐกิ จ และสั งคมร่ ว มกับ
หน่ ว ยงานองค์ก ารต่ าง ๆ ตลอดถึ ง ประชาชนให้ ช่ ว ยกัน ป้ อ งกัน และกํา จัด ภัยที จะเกิ ด ขึ น ในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนคํานึงถึงความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี
เมืองอัจฉริยะ หรื อ Smart City
“เมืองอัจฉริ ยะ” หมายความว่า เมื องที ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ทันสมัย
และชาญฉลาด เพือเพิมประสิ ทธิภาพของการให้บริ การและการบริ หารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการ
ใช้ทรัพ ยากรของเมืองและประชากรเป้ าหมาย โดยเน้นการออกแบบทีดี และการมี ส่วนร่ วมของภาค
ธุ รกิ จและภาคประชาชนในการพัฒ นาเมื อ ง ภายใต้แ นวคิ ด การพัฒ นา เมื อ งน่ าอยู่ เมื อ งทันสมัย ให้
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตทีดี เป็ นรู ปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทลั หรื อข้อมูลสารสนเทศ
และการสื อสารในการเพิมประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพของการบริ การชุ มชน เพือช่ วยในการลดต้นทุน
และลดการบริ โภคของประชากร โดยยังคงเพิ มประสิ ท ธิ ภาพให้ ป ระชาชนสามารถอยู่อ าศัยได้ใน
คุณภาพชีวิตทีดี ขึน Smart City เป็ นแนวคิดที หลายๆ เมืองทัวโลกพยายามพัฒนาให้เข้ากับยุค . โดย
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การเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทังด้านการขนส่ ง การใช้พลังงาน หรื อ
โครงสร้างพืนฐาน ทีจะทําให้เมืองทีสะดวกสบายเหมือนในฝั น เกิดขึนได้จริ ง ทังยังทําให้ประชาชนอยู่
ดี มี สุ ข กัน ด้ว ย แนวคิด Smart City เกิ ด ขึ นพร้ อ มๆ กับ การพัฒ นาอย่างก้า วกระโดดของเทคโนโลยี
Internet of Things(IoT)ซึ งเป็ นรากฐานในการเชื อมโยงอุปกรณ์ หรื อสิ งของรอบ ๆตัวเข้ากับโครงข่าย
การสื อสารแบบอิ นเทอร์ เน็ ต รองรับการใช้ชีวิตที สะดวกสบาย รู ปแบบการบริ หารจัดการเมื องแบบ
Smart City เป็ นการสร้างเมื องที จะมี การเติ บโตอย่างยังยืน แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ มี Smart City ที
สมบูรณ์เป็ นรู ปเป็ นร่ าง แต่ก็กาํ ลังขับเคลือนการพัฒนาตามพืนทีเป้ าหมายทีคัดเลือกเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ
(Depa, 2016)
จากคําจํากัดความของ Smart City รู ปแบบของเมื องอัจฉริ ยะ “เป็ นเมื องทีมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีทําให้ คุณภาพในการใช้ ชีวิตในเมืองๆ นันดีขึน ลดผลกระทบทีมีต่อสิ งแวดล้ อม และลดการ
ใช้ พลั ง งานของเมื อ งลงอย่ า งยั งยื น ” สรุ ป แล้ว Smart City จะต้อ งประกอบด้ว ย ปั จ จัย สํา คัญ คื อ
(Sumalee, 2015)
Efficient การใช้ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
Sustainable มีความยังยืน ทังในแง่ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและต้นทุน
Live able คุณภาพชีวิตของคนอยูอ่ าศัยต้องดี
ในความหมายและนิ ยามข้างต้นในการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะตามแนวคิด Smart City การจัดทําให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพควรกําหนดแบบแผนเป้ าหมายในการพัฒนาทัวประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละ
พืนที โดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทังประเทศไทยตามเป้าหมายทีกําหนด
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ภาพที 1 เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ
ทีมา: สํานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (2559)
แผนการขับเคลื อนการพัฒ นาเมื อ งอัจ ฉริ ยะประเทศไทย กํา หนดเป้ า หมายการพัฒ นาเมื อ ง
อัจ ฉริ ย ะ ได้แ ก่ ปี ที (พ.ศ.
) พัฒ นาเมื อ งอัจ ฉริ ย ะ พื นที ใน จัง หวัด ได้แ ก่ ภู เก็ต
ขอนแก่น เชี ยงใหม่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุ งเทพมหานคร ปี ที (พ.ศ.
) พัฒนา
เมืองอัจฉริ ยะ พืนทีใน จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุ โลก น่ าน อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย
นครพนม มุกดาหาร กระบี พังงา สงขลา ปั ตตานี นราธิ วาส สตูล นครศรี ธรรมราช และระนอง และ ปี ที
3 – (พ.ศ.
) ขยายเมื องอัจฉริ ยะผ่านการรั บสมัครเมืองอัจฉริ ยะ และคาดว่าจะครอบคลุม
การให้ บ ริ การเมื อ งอั จ ฉ ริ ยะ และระบ บ City Data Platform
พื น ที ใน จั ง ห วั ด และ
กรุ งเทพมหานคร (Depa, 2016)
องค์ประกอบสู่ การเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ
การที จะเป็ นเมื อ งอัจ ฉริ ย ะ (Smart City) สมบู ร ณ์ แ บบ จํา เป็ นต้อ งมี อ งค์ป ระกอบ อย่า ง
ดังต่อไปนี (Depa, 2016)
1. สิ งแวดล้อ มอัจ ฉริ ย ะ (Smart Environment) หมายถึ ง เมื อ งที คํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบที มี ต่ อ
สิ งแวดล้อมและสภาวะการเปลียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยบริ หารจัดการ
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อย่างเป็ น ระบบ เช่ น การจัดการนํา การดู แลสภาพอากาศ การบริ หาร จัดการของเสี ย และการเฝ้าระวัง
ภัยพิบตั ิ ตลอดจนเพิม การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เศรษฐกิจอัจฉริ ยะ (Smart Economy) หมายถึง เมืองทีใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพือสร้างมูลค่าเพิม
ในระบบเศรษฐกิจและบริ หารจัดการ ทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น เมื องเกษตรอัจฉริ ยะ เมื อ ง
ท่องเทียวอัจฉริ ยะ เป็ นต้น
3. พลังงานอัจฉริ ยะ (Smart Energy) หมายถึง เมื องที สามารถบริ ห ารจัดการด้านพลังงานได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สร้ างความสมดุ ล ระหว่ างการผลิ ตและการใช้พ ลังงานในพืนที เพือสร้ างความ
มันคงทางพลังงานและลดการพึงพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก
4. การบริ หารภาครัฐอัจฉริ ยะ (Smart Governance) หมายถึง เมืองทีพัฒนาระบบบริ การภาครัฐ
เพืออํานวยความสะดวก แก่ ประชาชนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารของภาครั ฐ โดย
มุ่ ง เน้ น ความโปร่ ง ใสและการมี ส่ ว นร่ ว ม และมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื องผ่ า นการประยุ ก ต์ใ ช้
นวัตกรรมบริ การ
5. การดํารงชี วิตอัจฉริ ยะ (Smart Living) หมายถึง เมื องทีมี การพัฒนาสิ งอํานวยความสะดวก
โดยคํานึ งถึงหลักอารยสถาปั ตย์ (Universal Design)ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชี วิตทีดี มีความ
ปลอดภัย และมีความสุ ขในการดํารงชีวิต
6. การเดินทางและขนส่ งอัจฉริ ยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองทีมุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจร
และขนส่ งอัจฉริ ยะเพือขับเคลือนประเทศ โดยเพิมประสิ ทธิ ภาพและความเชื อมโยงของระบบขนส่ ง
และการสัญจรทีหลากหลาย เพิมความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ ง รวมถึงเป็ น
มิตรกับสิงแวดล้อม
7. พลเมื อ งอั จ ฉริ ยะ (Smart People) หมายถึ ง เมื อ งที มุ่ ง พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ทั ก ษะ และ
สิ งแวดล้อม ทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ลดความเหลือมลําทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิ ดกว้าง
สําหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
จากองค์ประกอบข้างต้น การดํารงชี วิต อัจฉริ ยะ (Smart Living) ก็เป็ นอี กหนึ งองค์ประกอบ
สําคัญในการพัฒนาสังคมเพือก้าวเข้าสู่ การเป็ นเมืองอัจฉริ ยะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีดี
มีความสุ ขในการดํารงชี วิต และมีความปลอดภัยทังในชีวิตและทรั พย์สินของประชาชน ในการรั กษา
ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยการนํา Smart Security + Smart City = Safe City เมืออุปกรณ์
ในบ้านสามารถเป็ นอุปกรณ์อจั ฉริ ยะทีสามารถทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ ทังการปิ ดเปิ ดด้วยตัวเอง ส่ ง
สัญญาณเตือนได้ตลอด ชัวโมงผ่านแอพพลิเคชัน ตรวจสอบได้ไม่ว่าจะอยูท่ ีไหน เช่น กล้องวงจรปิ ด
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ระบบจดจําใบหน้า ที ช่ วยระบุ ตวั ตนผูค้ นได้ชัดเจนมากขึน ทําให้การดู แลรั กษาความปลอดภัยทําได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน เมืองอัจฉริ ยะกลายเป็ นเมืองแห่ งความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้
จากทุ กทีด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์สิน โดยส่ วนใหญ่เทคโนโลยีทีนํามาใช้
อย่า งแพร่ ห ลาย คื อ กล้อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) ซึ งเป็ นการพัฒ นาเทคโนโลยี ที กลายเป็ น
โครงสร้างพืนฐานของเมืองต่าง ๆทีเป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคทีมีกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม
อยูร่ ่ วมกัน เพือกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นอกจากนี กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด หรื อ (CCTV) จะถูกติ ดตังที สาธารณะเป็ นส่ วนใหญ่ เพือ
เป็ นเครื องมือเสริ ม ช่วยสอดส่ องดู แลรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมทังยังใช้เพือสนับสนุนการทํางานของหน่ วยงานทีทําหน้าทีรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยตรง คือ เจ้าหน้าทีตํารวจและเจ้าหน้าทีเทศกิจชุ มชน ในการดูแลความสงบเรี ยบร้อยใน
ชุมชนของพืนทีนันๆ ระบบดังกล่าวจะช่วยลดภาระงานและจํานวนเจ้าหน้าทีทีต้องปฏิบตั ิงานตรวจตรา
ความเรี ยบร้อยในบางพืนทีลงได้อย่างมีนยั สําคัญ สามารถลดจํานวนเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยและ
เพิ มประสิ ทธิ ภาพในการจับตัว อาชญากรและผูก้ ระทํา ความผิด ได้อ ย่างถู กต้องแม่ นยํา ซึ งตรงตาม
นโยบายของการเป็ น smart city เมืองอัจฉริ ยะ
กรณีศึกษาพืนทีต้ นแบบเมืองอัจฉริ ยะด้ านการดํารงชีวิตอัจฉริยะ(Smart Living)
ระบบบริหารจัดการองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ นได้นาํ แนวคิด เมื องอัจฉริ ยะ เข้ามาพัฒนาโดยจัดทําระบบ Smart
City Solution เป็ นระบบ ออลอินวัน เพือช่วยบริ หารจัดการงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน รวมไปถึง
หน่ วยงานต่ างๆ ช่ ว ยเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งาน ในการนําเทคโนโลยีที ทัน สมัยมาให้ บ ริ การแก่
ประชาชนทําให้ประชาชนรู ้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ เป็ นการร่ วมมือกันทังภาครัฐและภาคเอกชน เช่น
ระบบรั บแจ้งเหตุและขอความช่ วยเหลือฉุ กเฉิ น สามารถแจ้งเหตุด่วนต่างๆ ทังรู ปภาพ คลิปวีดีโอและ
ตําแหน่ งทีเกิ ดเหตุ ไปยังหน่ วยงานต่ างๆผ่านทาง แอพพลิ เคชันทางโทรศัพท์ และ เว็บไซต์ เพือขอ
ความช่ วยเหลือได้ทนั ท่ วงที เช่ น การเกิดไฟไหม้ งู เข้าบ้าน ท่ อประปาแตก หรื อเหตุด่วนต่างๆทีสร้ าง
ความวิ ต กกัง วลในความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ให้ กับ ประชาชน ระบบจะเป็ นตัว กลาง
ประสานงานให้กับเจ้าหน้าที และหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งในแต่ ละท้อ งที ซึ งระบบสามารถตรวจสอบ
สถานการณ์ การทํางานของเจ้าหน้าที ข้อมูลเบื องต้นของเหตุ การณ์ สถานทีเกิดเหตุ และรายละเอี ยด
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ต่างๆได้ เพือสร้างความไว้วางใจให้กบั ประชาชนในท้องถินในการดํารงชีวิตและเพิมประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานในการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาให้บริ การแก่ประชาชนในพืนที

ภาพที 2 ระบบรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือฉุ กเฉิ น
ทีมา: D.T.C. Enterprise (2563)
เมืองพัทยา
เมื องพัทยามีแผนการดําเนิ นงานด้านเมืองอัจฉริ ยะ ทีได้เริ มดําเนิ นการเองแล้วบางส่ วน ได้แก่
ด้าน การดํารงชี วิตอัจฉริ ยะ โดยได้บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) จาก , จุ ด ทัวเมือง
ให้ส่งข้อมูลมายัง Command Center คือศูนย์กลางในการควบคุม เฝ้าระวัง และบริ หารจัดการ เพือเป็ น
แหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆให้กบั ตํารวจ สํานักงานตรวจคนเข้าเมื อง รวมถึงกลุ่มธุ รกิ จท่องเที ยวและ
โรงแรม ได้นําไปใช้ประโยชน์ ทังในด้านรั กษาความปลอดภัย และการพัฒนาธุ รกิจ นอกจากนี ยังมี
แผนการปรับระบบสายไฟฟ้าและสายสื อสารลงใต้ดินซึงอยูร่ ะหว่างการหารื อกับหน่ วยงานทีเกียวข้อง
เป็ นการยกระดับการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เชื อมต่ อกันเพือลด
ภาระให้แก่ เจ้าหน้าทีในการดู แลความปลอดภัย เพิมประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและสะดวกต่ อการติดตาม
มากขึน เพราะเมืองพัทยาเป็ นสถานทีท่องเทียวและเสริ มสร้างเศรษฐกิจทีสําคัญแห่ งหนึงของประเทศมี
ทังชาวไทยและต่างชาติ การดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็ นสิ งจําเป็ นทีหน่ วยงานที
เกียวข้องต้องดูแลจัดทําพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
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ภาพที 3 กล้องวงจรปิ ด (CCTV) เมืองพัทยา
ภาพที Command Center เมืองพัทยา
ทีมา: สํานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั ( 63)
บทสรุ ป
รั ฐบาลผูม้ ี หน้าที จัดทําสวัสดิ การบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนได้นาํ การพัฒนามาตรการ
ส่งเสริ มการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City) ซึ งเป็ นอีกหนึ งทางออกในการบูรณาการ
เทคโนโลยีนวัตกรรมต่ าง ๆทีทันสมัย เข้ามามีส่วนร่ วมโดยความร่ วมมือของรั ฐและเอกชนเพือจัดทํา
บริ การสาธารณะ ให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็ นเมืองน่าอยูท่ ีสามารถเกิดขึนได้จริ ง โดยการนําร่ องทัง
7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุ งเทพมหานคร โดยตรงตาม
องค์ประกอบทัง 7 ด้านของการเป็ นเมื องอัจฉริ ยะ การดํารงชีวิตอัจฉริ ยะ (Smart Living) ก็เป็ น 1 ใน
องค์ป ระกอบทัง 7 ด้ า นของการเป็ นเมื อ งอัจ ฉริ ยะ เป็ นการพัฒ นาเพื อยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในการดํา เนิ น ชี วิ ต ที ดี รู ้ สึ ก ปลอดภัย ภัยในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ทํา ให้ สั ง คมโดยรอบรู ้ สึ ก
ปลอดภัยมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การติดตังกล้องวงจรปิ ด (CCTV) การจัดตังระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิ นในที
สาธารณะต่ า งๆทังในพื นที ชุ ม ชน สถานที สํา คัญ หรื อบริ เวณเขตบ้า นส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
หน่ วยงานรัฐและหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือดูแลความสงบเรี ยบร้อย ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที และ
เพิมความแม่นยําในหลักฐานหากประชาชนเกิดความเสี ยหายจากเหตุอาชญากรรม อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
ในการศึกษาข้างต้นผูเ้ ขียนเห็ นสมควรว่าแนวคิดเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City) นี เป็ นการริ เริ มทีดี
มีศกั ยภาพและสามารถจัดทําได้จริ งอย่างมีระบบเพือบรรลุตามเป้ าหมายในการพัฒนาประเทศไทยทัง
77 จัง หวัด ให้ เป็ นเมื อ งน่ า อยู่แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและ
เสริ มสร้ างความปลอดภัย ความก้าวหน้า พัฒนาประเทศต่ อไปได้ แต่ การทีจะพัฒนาตามแนวคิดให้มี
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ประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ ขียนยังพบปั ญหาการออกแบบและการพัฒนาเมือง จึ งต้องอาศัยความรู ้ ความเชี ยวชาญ
จากนักวิชาการหลายภาคส่ วนและบุคลากรภาครั ฐบาล บุคลากรภาคเอกชน ร่ วมกันขับเคลือนให้ไปสู่
การเป็ นเมื อ งอัจ ฉริ ย ะที มี ค วามปลอดภัยและสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที ดี ให้ ก ับ ประชาชนควบคู่ ไ ปกับ
เทคโนโลยีน วัต กรรมตามแนวความคิ ด การเป็ นเมื อ งอัจ ฉริ ย ะ (Smart City) จากกรณี ศึ กษา ผูเ้ ขี ย น
วิเคราะห์ว่าเป็ นการริ เริ มโครงการทีดี ทีส่ งเสริ มการพัฒนาตามแนวคิดเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City) ด้าน
การดํารงชี วิตในการสร้ างเสริ มความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินตลอดจนเป็ นการนําร่ องให้พืนที
และหน่ ว ยงานต่ า งๆได้เริ มกระตื อ รื อร้ น พัฒ นาให้ แ ต่ ล ะพื นที เกิ ด ศัก ยภาพการขับ เคลื อนการนํา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่ วมให้เกิดประโยชน์มากทีสุ ด เพือส่ งเสริ มและเพิมประสิ ทธิ ภาพให้กบั ทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยูท่ ีทันสมัยและปลอดภัย
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บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั ยังมีหลายๆประเทศในโลกทีต้องเผชิญกับปั ญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและหนึ งใน
ประเทศทัวโลกทีพบกับปั ญหานีก็คือประเทศไทยซึงรัฐบาลประเทศไทยได้ตระหนักความสําคัญของ
ปัญหาภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึงมีมติแนวทางและมาตรการในการแก้ไขเพือให้ได้รับรองสิ ทธิความเป็ น
คนสัญชาติไทยอย่างถูกต้องและเข้าสู่ สิทธิในสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาคคนไร้รัฐและคนไร้
สัญชาติในประเทศไทยมีอยุห่ ลากหลายกลุ่มบางกลุ่มมีฐานะยากจนไม่มีทีอยูอ่ าศัยบางกลุ่มอยูใ่ น
ประเทศไทยมานานแต่ไม่ได้รับการสํารวจบางกลุ่มเป็ นคนไทยแท้ๆแท้ๆแต่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดที
อําเภอทําให้ไม่มีเอกสารรองรับการเกิดไม่มีใบสู ติบตั รหรื อเป็ นเด็กถูกตามข้อมูลประกาศสํานักทะเบียน
กลาง กระทรวงมหาดไทย ตามหลักฐานการขึนทะเบียนราษฎร ณ วันที 31 ธ.ค. ปี 2562 ในจํานวน
ราษฎรทัวราชอาณาจักรไทยทีมีมากว่า69.43 ล้านคน มีบุคคลทีไม่ได้มีสัญชาติไทยถึง 944,778
รัฐบาลไทยได้มีความพยายามทีจะแก้ปัญหาของชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และคนต่างด้าว อย่าง
ต่อเนืองแต่กย็ งั มีอุปสรรคอันเนืองมาจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะความล้มเหลวในการนํานโยบาย
กฎหมายกฎระเบียบทีเกียวข้องไปสู่ การปฏิบตั ิซึงเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการทีไม่เป็ นระบบและ
ทัศนคติในทางลบต่อชนต่างด้าวของเจ้าหน้าทีจัดการแก้ไขปั ญหานี เป็ นไปด้วยความยากลําบาก
เนืองจากมีขนตอนต่
ั
างๆทีซับซ้อน
คําสําคัญ: คนไร้รัฐ, ไร้สัญชาติ, สิ ทธิ มนุษยชน,
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Abstract
Currently, there are still many countries in the world facing statelessness. Stateless, and one
of the countries around the world facing this problem is Thailand. The Government of Thailand
recognizes the importance of statelessness problem, which has adopted resolutions, guidelines and
corrective measures in order to ensure the legitimacy of Thai citizenship and equal access to the
welfare of the State.There are many groups of stateless and stateless people in Thailand, some of
whom are poor and homeless. Some groups have been in Thailand for a long time. But not explored
Some of them are authentic Thai people. But the parents did not report the birth to the district,
causing no documents to support the birth. No birth certificate Or was it right According to the
information from the Central Registration Office Ministry of Interior According to the evidence of
civil registration as of December 31, 2019, in the number of citizens across the Kingdom of Thailand
that is more than 69.43 million, there are 944,778 non-Thai citizens.
The Thai government has made efforts to resolve the problem of stateless people, stateless
people and aliens. But there are still obstacles due to various reasons. In particular, the failure to
adopt legal policies. Relevant regulations into action As a result of systematic management And the
negative attitude towards migrant workers to tackle this problem is difficult due to the complex
process.
Keywords: stateless people, stateless people, human rights, public welfare.
บทนํา
ปัจจุบนั ยังมีหลายๆประเทศในโลกทีต้องเผชิญกับปั ญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติและหนึ งใน
ประเทศทัวโลกทีพบกับปั ญหานีก็คือประเทศไทยซึงรัฐบาลประเทศไทยได้ตระหนักความสําคัญของ
ปัญหาภาวะไร้รัฐสัญชาติ ซึงมีมติแนวทางและมาตรการในการแก้ไขเพือให้ได้รับรองสิ ทธิความเป็ นคน
สัญชาติไทยอย่างถูกต้องและเข้าสู่ สิทธิในสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาคคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติ
ในประเทศไทยมีอยุห่ ลากหลายกลุ่มบางกลุ่มมีฐานะยากจนไม่มีทีอยูอ่ าศัย บางกลุ่มอยูใ่ นประเทศไทย
มานาน แต่ไม่ได้รับการสํารวจ ซึงอาจเป็ นเพราะว่าอยูใ่ นพืนทีห่ างไกล มีขอ้ จํากัดในด้านภาษาไทย ไม่มี
เอกสารการเกิด ไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย จึงทําให้เป็ นกลุ่มคนตกหล่น บางกลุ่มเป็ นคนไทยแท้ๆ แต่พ่อ
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แม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดทีอําเภอทําให้ไม่มีเอกสารรองรับการเกิด ไม่มีใบสู ติบตั ร หรื อเป็ นเด็กถูกทอดทิง
คนไร้สัญชาตินนยั
ั งมีขอ้ จํากัดอีกหลากหลาย ตามข้อมูลประกาศสํานักทะเบียนกลาง
กระทรวงมหาดไทย ตามหลักฐานการขึนทะเบียนราษฎร ณ วันที ธ.ค. ปี
ในจํานวนราษฎรทัว
ราชอาณาจักรไทยทีมีมากว่า . ล้านคน มีบุคคลทีไม่ได้มีสัญชาติไทยถึง ,778 (ประกาศสํานัก
ทะเบียนกลาง, 2019)
ปัญหาคนไร้สัญชาตินนยั
ั งส่ งผลกระทบต่อการได้สิทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขันพืนฐาน การ
ขาดโอกาสได้รับสิ ทธิ ทางสังคม เช่น ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และการคุม้ ครองด้าน
สาธารณะสุ ขระบบประกันสุ ขภาพซึ งนโยบายและการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าทีกับบุคคลไร้สัญชาตินนั
สามารถรักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้แต่ตอ้ งจ่ายค่ารักษาเองถึงแม้ในปั จจุบนั บุคคลไร้สัญชาติทีขึน
ทะเบียนบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียนเรี ยบร้อยแล้วจะได้รับสิ ทธิจากกองทุนคืนสิ ทธิตาม ครม.
แต่การคุม้ ครอง โรคร้ายได้แก่โรคไต โรคเอดส์ โรคหัวใจและโรคมะเร็ ง ซึงกองทุนคืนสิ ทธิจะไม่มี
งบนีโดยตรงต่างจากระบบหลักประกันสุ ขภาพทีดูแลครอบคลุมทัง โรค หรื อเรี ยกว่าบัตรทอง อีกทัง
สิ ทธิ ในฐานะทีเป็ นคนไทย
คําว่า ไร้ รัฐ ไร้ สัญชาติ
แยกคําดังกล่าวออกเป็ นสองคําและกําหนดนิยามคําว่า “คนไร้รัฐ” หรื อ Stateless persons
หมายถึง คนทีไม่ถูกบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก ส่ วนคําว่า “คนไร้
สัญชาติ” หรื อ Nationalityless persons หมายถึง คนทีไม่ได้รับการบันทึกในสถานะคนถือสัญชาติของ
รัฐใดเลยบนโลกนี กล่าวคือ ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นคนชาติของรัฐ (phan thip – kanjana jittra –
saisunthon, 2015)
บุคคลทีไม่สามารถระบุได้ว่า เป็ นผูม้ ีสถานะทีเป็ นสมาชิกของประเทศใด หรื อไม่มีประเทศใด
รับว่าเป็ นสมาชิกหรื อเคยเป็ นสมาชิกของประเทศ ซึ งอาจจะมีทงคนต่
ั
างด้าวจริ งๆ และผูท้ ีมีฐานะทาง
กฎหมายทีเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย เพียงแต่ยงั ไม่มีการพิสูจน์ หรื อไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรื อไม่มี
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ ซึงถือว่าเป็ นการริ ดรอนสิ ทธิ ความเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย ทําให้เสี ยสิ ทธิ ต่างๆ
อย่างมาก (UNHCR, 2016)
คําว่า ไร้ หมายถึง ไม่มี
คําว่า สัญชาติ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างปั จเจกชนคนหนึ งกับรัฐรัฐ
หนึ งในลักษณะทีปัจเจกชนตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอธิปไตยในทางบุคคลของรัฐนัน สัญชาติจึงเป็ นนิติ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนทีก่อให้เกิดสถานภาพ “คนชาติ” แก่บุคคลทีเป็ นคู่กรณี ในนิติสัมพันธ์
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ดังนัน เราสามารถตีความหมายคําว่าไร้สัญชาติได้อย่างตรงตัว คือไร้สัญชาติ หมายถึงการไม่มีสัญชาติ
นันเอง การจัดกลุ่มสถานภาพบุคคลของสมาชิกในสังคมไม่วา่ จะเป็ นของประเทศไทยหรื อประเทศอืนๆ
ต่างมีหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยแผนกคดีบุคคลเป็ นหลัก คนไร้สัญชาติ ก็เป็ น
มนุษย์คนหนึงทีต้องได้รับสิ ทธิ ตามหลักการสิ ทธิ มนุ ษยชน การแบ่งสมาชิกในสังคมตามสถานะของ
บุคคล แบ่งได้เป็ น (Wikipedia, 2016)
. คนชาติ (National) หมายถึง พลเมืองทีประเทศนันให้การรับรองว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นการควบคุม
ของประเทศนันๆ ได้แก่ ผูม้ ีสัญชาติของประเทศนัน คนต่างด้าวผูท้ ีได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศนัน
อย่างถาวร
. คนต่างด้าว (Aliens) หมายถึง บุคคลทียังไม่มีสัญชาติของประเทศนันหรื อคนต่างด้าวผูท้ ี
ได้รับอนุ ญาตให้อยูใ่ นประเทศนันแบบชัวคราว
. คนไร้สัญชาติ (Statelessperson) หมายถึง บุคคลทีไม่สามารถระบุได้ว่า เป็ นผูม้ ีสถานะที
เป็ นสมาชิกของประเทศใด หรื อไม่มีประเทศใดรับว่าเป็ นสมาชิกหรื อเคยเป็ นสมาชิกของประเทศ ซึง
อาจจะมีทงคนต่
ั
างด้าวจริ งๆ และผูท้ ีมีฐานะทางกฎหมายทีเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย เพียงแต่ยงั ไม่มีการ
พิสูจน์ หรื อไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรื อไม่มีพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ซึงถือว่าเป็ นการริ ดรอนสิ ทธิ ความ
เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยทําให้เสี ยโอกาสใช้สิทธิต่างๆ อย่างมาก (วิกิพเี ดีย สารานุกรมเสรี )
นักวิชาการด้านกฎหมายสัญชาติ จําแนกสาเหตุความไร้สัญชาติในประเทศไทยไว้ ลักษณะ
คือ ) ความไร้สัญชาติเพียงด้านข้อเท็จจริ ง (De facto Stateless) และ ) ความไร้สัญชาติทงด้
ั านข้อ
กฎหมาย (De Jure Stateless) และ ความไร้สัญชาติโดยข้อเท็จจริ ง
ความไร้สัญชาติดา้ นข้อกฎหมายนัน พอเข้าใจ หมายถึงความจํากัด ว่า “ไม่มีกฎหมายใดเลย
กําหนดกระบวนการ หรื อวิธีให้สัญชาติแก่บุคคล” แต่ ความไร้สัญชาติดา้ นข้อเท็จจริ ง ซึงมีสาเหตุ
รู ปแบบ ทีเป็ นข้อบกพร่ องทังผูป้ กครอง คือ พ่อแม่และในระบบราชการไทย ผลักให้เด็กไทยทีมีสิทธิอยู่
แล้วตามกฎหมาย กลายเป็ นคนชายขอบ โดยเฉพาะเด็กๆทีเกิดและเติบโตในประเทศไทย ซึงเห็นได้วา่
กลไกราชการนี เองทีมีส่วนร่ วมในการละเมิดสิ ทธิ ประชาชนและสิ ทธิ มนุ ษยชน สาเหตุ รู ปแบบใน
ทีนี คือ ) ไร้สัญชาติเกิดจากความไม่รู้ ไม่สามารถพิสูจน์ตนเองว่า ตนเองกําเนิดและเกียวพันกับรัฐได้
อย่างไร ซึ งมีอยูห่ ลายครอบครัว และ ) รู ้และบุคคลนันเชือ พร้อมทัง อ้างได้ว่า มีขอ้ เท็จจริ งและพิสูจน์
ตนเองได้ แต่เจ้าหน้าทีรัฐไม่เชือ (โดยเฉพาะฝ่ ายปกครองและฝ่ ายความมันคง) เช่น กรณี ชาวบ้านแม่
อาย ทีถูกนายอําเภอถอนสัญชาติ นับว่ารุ นแรงทีสุ ด ละเมิดสิ ทธิประชาชนมากทีสุ ด ซึ งกระทําการใน
นามของรัฐ (wilailak kairat, 2018)
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ปัจจุบนั นี บทบาทของรัฐและกฎหมายการให้สัญชาติ กลายเป็ นกระบวนการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนพอๆ กับคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน เพราะประชาชนคนไทยทีซึงยังไม่ถูกรับรองสิ ทธิความเป็ น
พลเมืองนันง่ายมากต่อการถูกกระทํา หรื อละเว้นไม่กระทําการ อย่างใดหนึง เพือให้เกิดการคุม้ ครอง
เนืองจากโดยสถานภาพแล้วไม่สามารถอ้างสิ ทธิใดๆ ได้เลย ยิงกว่านันไม่ได้รับแม้กระทัง ทรัพยากร
เพือการพัฒนาตนเองพืนฐาน อาทิ การศึกษา สาธารณสุ ข เป็ นต้น
การทีบุคคลตกอยูใ่ นสภาพคนไร้รัฐหรื อถูกคนทีไม่มีสถานะทางทะเบียนย่อมทําให้บุคคลนัน
ตกอยูใ่ นสภาพคนไร้สัญชาติและคนไร้สิทธิ มนุ ษยชนด้วยโดยปริ ยายเพราะสัญชาติของบุคคลเป็ นเรื อง
ของนามธรรมกล่าวอ้างได้แต่จบั ต้องไม่ได้เว้นแต่จะได้รับการบันทึกให้ปรากฏในเอกสารราชการโดย
เอกสารประเภทแรกทีใช้ในการจดบันทึกรายการบุคคลตังแต่เกิดตามกฎหมายของไทย ได้แก่ สู ติบตั ร
หรื อทะเบียนการเกิดนอกจากนียังมีทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติซึงเป็ นเอกสารทีบ่งบอกถึงสถานะ
ของบุคคลเป็ นรายครอบครัวทังนี ไม่จาํ เป็ นว่าบุคคลทีอยูใ่ นครอบครัวเดียวกันทะเบียนบ้านหลังเดียวกัน
จะต้องมีสถานะเหมือนกันเพราะสถานะของบุคคลโดยเฉพาะเรื องสัญชาติและสิ ทธิอาศัยย่อมเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (phan thip kanjana jittra
saisunthon, 2015)
ไร้ รัฐ ไร้ สัญชาติ สถานการ์ ณและปัญหาทางข้ อกฎหมาย
รัฐบาลไทยได้มีความพยายามทีจะแก้ปัญหาของชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และคนต่างด้าว อย่าง
ต่อเนืองแต่กย็ งั มีอุปสรรคอันเนืองมาจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะความล้มเหลวในการนํานโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้องไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึงเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการทีไม่เป็ นระบบ และ
ทัศนคติในทางลบต่อชนต่างด้าวของเจ้าหน้าที มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที มกราคม
ได้ให้ความ
เห็นชอบนโยบายการปฏิบตั ิ ต่อชนต่างด้าวทีเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย บนพืนฐานของความเคารพใน
สิ ทธิ มนุษยชนและ ความเป็ นเอกภาพของชาติไทย โดยมีนโยบายในการแปลงหรื อให้สัญชาติไทยแก่
บุคคลทีอพยพ เข้ามาในประเทศไทยและบุคคลทีไร้รากเหง้ากลุ่มต่างๆดังนี (phan thip kanjana jittra
saisunthon, 2013)
1. แปลงสัญชาติเป็ นไทยให้แก่ผทู ้ ีมีเชือสายไทยทีมีชืออยูใ่ นระบบทะเบียน และไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทางได้ ตามหลักเกณฑ์ทีทางราชการกําหนด
.ให้สัญชาติไทยแก่บุตรทีเกิดในประเทศไทยของบุคคลตามข้อ ทีได้รับ การแปลงสัญชาติ
เป็ นไทยและพิสูจน์ได้วา่ เป็ นผูส้ ื บสายโลหิ ตของบุคคลดังกล่าว
543

.ให้สัญชาติไทยแก่เด็กต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติทีถูกบุพการี ทอดทิงตังแต่ เยาว์วยั และมีชือ
อยูใ่ นระบบทะเบียนของทางราชการและอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานาน อย่างน้อย ปี จน
กลมกลืนกลับสังคมไทยและมีคุณสมบัติอืนๆตามหลักเกณฑ์ทีราชการกําหนด
.ให้สัญชาติไทยแก่เด็กทีบุพการี ทอดทิงทีได้รับสถานะตามคําสังศาลให้เป็ นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลทีมีสัญชาติไทย
.ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลทีเกิดหรื ออาศัยอยูใ่ นประเทศไทยและจบการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
. ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลซึ งมีผลงาน หรื อความรู ้ความเชียวชาญทีเป็ นประโยชน์ ในการ
พัฒนาประเทศ ในด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา รวมทังด้านอืนๆ ตามที
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาไทยเห็นสมควร
นโยบายทีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ขา้ งต้นก็ได้กาํ หนดมาตรการ ป้องกันมิให้ชน
ตังชาติอพยพเข้ามาใหม่ดว้ ย โดยมีมาตรการในการประสานกับประเทศเพือนบ้าน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพือให้ความช่วยเหลือและความร่ มมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สภาวะแวดล้อมแก่
ประชาชนและชุมชนชายแดนในประเทศต้นทาง เพือให้คนเหล่านีดํารงชีวิต อยูใ่ นพืนที ถินกาเนิด โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องอพยพเข้ามาในประเทศไทย ควบคู่กบั การใช้มาตรการ ทีเข้มงวด โดยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริ งจังกับผูห้ ลบหนีเข้าเมืองทีอพยพเข้ามาใหม่และ ขบวนการนําพาคนเหล่านีเข้าเมือง
มาตรการดังกล่าวย่อมมีส่วนทําให้ผอู ้ พยพและบุตรหลานของ คนเหล่านี หลีกเลียงไม่ไปลงทะเบียนกับ
ทางการและรับบริ การพืนฐานต่างๆ รวมทังบริ การทาง การศึกษา เพราะกลัวว่าจะถูกจับกุมโดย
เจ้าหน้าทีรัฐ
รัฐบาลไทยได้กาํ หนดนโยบายในการจัดการแก้ไขปั ญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมอบหมายสํานักงานสภาความมันคงแห่ งชาติ และกระทรวงมหาดไทย สํารวจจัดทํา
ทะเบียนประวัติกลุ่มผูอ้ พยพหรื อผูห้ ลบหนี เข้าเมืองทุกกลุ่มทีเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย รวมถึงการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพือรองรับการจัดทําทะเบียนราษฎรและกําหนดเลขประจําตัว
สําหรับคนต่างด้าว และการนําระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึกจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลตามเงือนไขทีกําหนดได้อย่างรวดเร็ ว
ปัญหานีมีหลายด้านหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็ นความมันคงและ มนุษยธรรม และกฎหมายระหว่าง
ประเทศอีกด้วย ทําให้มีบุคคลทีหลากวงการเข้ามาเกียวข้อง ดังนัน การทีจะปรับวิธีคิดในการแก่ปัญหา
จึงเป็ นเรื องยากทีสําคัญ "ในส่ วนของเด็กผมเชือมันว่าการให้โอกาสทางการศึกษาสามารถช่วยแก้ไขได้
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การศึกษาสามารถปรับระดับความเข้าใจและ ทัศนคติ ตลอดจนพัฒนาให้เด็กเป้นผูน้ าํ ได้ เมือมีการ
ส่งกลับเขาสามารถทีจะเข้าใจท้องถินของเขา และสามารถพัฒนาท้องถิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แต่
หากเด็กไร้สัญชาติหลุดออกจากระบบ การศึกษาก็จะมีโอกาสกลายเป็ นเด็กเร่ ร่อน หรื อเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์ได้ (sompong jidradab, 2010)
ยังมีบุคคลเป็ นจํานวนมากในประเทศไทยที ยังไม่ได้รับสิ ทธิเนื องจากไม่มีสัญชาติไทย ไม่มี
บัตรประจําตัวประชาชนปั ญหาคนไร้สัญชาตินนยั
ั งส่ งผลกระทบต่อการได้สิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพ
ขันพืนฐานเช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุ ข ด้านการประกอบอาชีพ และการคุม้ ครองต่างๆรวมไป
ถึงสิ ทธิ ในฐานะทีเป็ นคนไทย การกําหนดความมีสัญชาติของประเทศไทยนัน โดยหลักจะกําหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึงนับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายดังกล่าว ฉบับ (ไม่นบั รวม
ฉบับแก้ไขเปลียนแปลงและกฎหมายจารี ตประเพณี ) คือ
. มูลนิติธรรมประเพณี (กฎหมายจารี ตประเพณี)
. พระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ศ. พ.ศ.
. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
บังคับใช้ เมษายน พ.ศ.
. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
บังคับใช้ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
- พระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้ กุมภาพันธ์พ.ศ.
- พระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
- พระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
บังคับใช้ สิ งหาคม พ.ศ.
- ประกาศคณะปฏิบตั ิ ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้ ธันวาคม พ.ศ.
- พระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
- พระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้ เมษายน พ.ศ.
- พระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
- พระราชบัญญัติสัญชาติ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที พ.ศ.
บังคับใช้ มีนาคม พ.ศ.
การได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทยพ.ศ. การได้สัญชาติตามกฎหมายไทยมีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และทฤษฎีสากลคือ
1. การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
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บุคคลทีได้สัญชาติ ไทยโดยการเกิดจะต้องมีขอ้ เท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ งเกียวกับประเทศไทยกล่าวคือ
มารดาเป็ นไทย หรื อ บิดาชอบด้วยกฎหมายเป็ นไทย หรื อ เกิดในประเทศไทยซึงถือว่าอยูก่ บั บุคคลนัน
ตังแต่เกิดจึงถือว่าเป็ นประเภทสัญชาติโดยการเกิด โดยถือเป็ นสัญชาติโดยอัตโนมัติ
2. การได้สัญชาติไทยโดยเจตนาของเอกสารภายหลังการเกิด
สัญชาติไทยทีรัฐให้แก่บุคคลภายหลังการเกิดบุคคลนันย่อมเป็ นคนต่างด้าวโดยการเกิดไม่มีจุดเกาะเกียว
อะไรกับประเทศไทยในการเกิดแต่ภายหลังมีขอ้ เท็จจริ งทีแสดงความสัมพันธ์กบั ประเทศภายหลังซึ งใน
กรณี ของกฎหมายสัญชาติให้สัญชาติไทยในกรณี . หญิงต่างด้าวสมรสกับคนสัญชาติไทยและประสงค์
จะได้สัญชาติไทย .คนต่างด้าวขอแปลงสัญชาติไทย
ซึงกฎหมายทีเกียวข้องกับเรื องสถานะบุคคลของไทย ประกอบด้วยกฎหมาย ฉบับ ได้แก่
กฎหมายการทะเบียนราษฎร กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายสัญชาติ โดยคนไร้รัฐไร้สัญชาติที
ประสบปั ญหาสิ ทธิสถานะบุคคล ได้แก่
) กลุ่มทีไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็ นคนของรัฐใด โดยมีแนวทางแก้ไข เช่น การแจ้งเกิด การ
เพิมชือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
) กลุ่มคนทีไม่มีสิทธิ ในการอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายคนเข้าเมืองให้
การอนุญาต
3) กลุ่มทีลีภัยเข้ามายังราชอาณาจักรไทยมาเป็ นเวลานานโดยรัฐไทยผ่อนผันให้อยูไ่ ด้ชวคราว
ั
เป็ นกรณี พิเศษ เช่น กรณี การหนี ภยั สงครามของกลุ่มเวียดนามอพยพ ซึ งรัฐไทยไม่สามารถส่ งกลับได้
นอกจากนียังมีกรณี ปัญหาของเด็กทีเกิดในราชอาจักรไทย แต่บิดามารดาไม่ใช่คนไทยจึงทําให้ไม่ได้รับ
สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี กฎหมายทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั มีหลักเกณฑ์ทีเปิ ดโอกาสให้คนทีเกิดในประเทศไทย
ได้เข้าถึงกลไกการได้สัญชาติไทยแล้ว ทังนียอมรับว่าการพิจารณาให้สถานะบุคคลกับคนกลุ่มใดของรัฐ
ไทยขึนอยูก่ บั การพิจารณาเรื องสถานการณ์ความมันคงในประเทศด้วย (venus sisuk, 2017)
รัฐบาลได้สนองพระปณิธานโดยการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายทีก้าวหน้าในการพัฒนา
สถานะบุคคลและสวัสดิการ แต่ยงั มีปัญหาในระดับปฏิบตั ิ เจ้าหน้าทีบางส่ วนไม่เข้าใจกฎหมาย มีการ
ใช้ดุลยพินิจทีสร้างภาระแก่ชาวบ้าน หรื อชาวบ้านให้ขอ้ มูลทีเป็ นเท็จ มีการร่ วมมือกันทุจริ ต และบาง
พืนทีมีการอพยพเข้ามาเพิมเติมอย่างต่อเนือง ทําให้มีคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติหลงเหลืออยู่ จําเป็ นต้องมีการ
ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายทังหมดทีเกียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว และมติ
คณะรัฐมนตรี ทีเกียวข้องต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างทัวถึง สามารถแก้ปัญหาคน
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ไร้รัฐ ไร้สัญชาติได้อย่างเป็ นธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพระเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายทีมุ่งแก้ปัญหา
ความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อย่างต่อเนื อง โดยกฎหมายกําหนดให้รัฐไทยต้องรับรองความเป็ นบุคคลแก่
บุคคลทุกคนทีมีจุดเกาะเกียวกับประเทศไทย กล่าวคือ หากบุคคลนันเกิดในประเทศไทย (ให้ดาํ เนินการ
จดทะเบียนการเกิด) อาศัยอยู่ (ให้จดทะเบียนบ้าน หรื อทะเบียนประวัติ) หรื อเสี ยชีวติ (ให้ออกใบมรณะ
บัตร) อย่างไรก็ดีในทางปฏิบตั ิยงั ประสบปั ญหา เช่น ในบางพืนทีเจ้าหน้าทียังคงปฏิเสธการจดทะเบียน
เกิดให้แก่บุคคลทีเกิดในรัฐไทย ยังมีคนไร้รัฐซึ งไม่ทราบจํานวน บางกรณีแม้บุคคลจะไม่ไร้รัฐ แต่ก็ไม่มี
สิ ทธิ อาศัยหรื อได้รับอนุญาตให้อาศัยในรัฐไทย นอกจากนี ยังปั ญหามีการระงับการเคลือนไหวทาง
ทะเบียนราษฎร หรื อการจําหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎรโดยไม่มีการแจ้งหรื อ
เปิ ดโอกาสให้บุคคลเป้าหมายได้ชีแจง ส่ งผลอย่างต่อการดําเนิ นชีวติ ประจําวันนับตังแต่การแจ้งเกิดบุตร
การทํานิติกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ (Tarnjai deetes, 2017)
บทสรุ ป
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า คนไร้สัญชาติในประเทศไทยมีอยุห่ ลากหลายกลุ่ม บางกลุ่มอยูใ่ นประเทศ
ไทยมานาน แต่ไม่ได้รับการสํารวจ ซึงอาจเป็ นเพราะว่าอยูใ่ นพืนทีห่ างไกล มีขอ้ จํากัดในด้านภาษาไทย
ไม่มีเอกสารการเกิด ไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย จึงทําให้เป็ นกลุ่มคนตกหล่น บางกลุ่มเป็ นคนไทยแท้ๆ แต่
พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดทีอําเภอทําให้ไม่มีเอกสารรองรับการเกิด ไม่มีใบสู ติบตั ร หรื อเป็ นเด็กถูกทอดทิง
คนไร้สัญชาตินนยั
ั งมีขอ้ จํากัดอีกหลากหลายด้าน ด้านการออกนอกพืนที เช่น การทํางาน ด้านสิ ทธิ
การศึกษา) การไม่มีบตั รประจําตัวประชาชนก็จะถูกกําจัดสิ ทธิในต่าง ๆทีควรจะได้รับในฐานะคนไทย
ซึงข้อมูลประกาศสํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ตามหลักฐานการขึนทะเบียนราษฎร ณ วันที
31 ธ.ค. ปี 2562 ในจํานวนราษฎรทัวราชอาณาจักรไทยทีมีมากว่า69.43 ล้านคน มีบุคคลทีไม่ได้มี
สัญชาติไทยถึง 944,778 ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนทีมีภูมิลาํ เนาแถบชายแดนระหว่างประเทศซึ งเคยมีการ
เปลียนแปลงด้านเขตแดน ทําให้มีปัญหาการพิจารณาเรื องสัญชาติ เช่น กลุ่มชาติพนั ธุ์เผ่าต่างๆ ใน
ละแวกภูเขาแนวชายแดนติดกับประเทศเพือนบ้าน
ซึงมีกฎหมายเกียวข้องกับเรื องสถานะบุคคลของไทย ประกอบด้วยกฎหมาย ฉบับ ได้แก่
กฎหมายการทะเบียนราษฎร กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายสัญชาติ โดยคนไร้รัฐไร้สัญชาติที
ประสบปั ญหาสิ ทธิสถานะบุคคล ได้แก่
) กลุ่มทีไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็ นคนของรัฐใด โดยมีแนวทางแก้ไข เช่น การแจ้งเกิด การ
เพิมชือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
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) กลุ่มคนทีไม่มีสิทธิ ในการอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายคนเข้าเมืองให้
การอนุญาต
) กลุ่มทีลีภัยเข้ามายังราชอาณาจักรไทยมาเป็ นเวลานานโดยรัฐไทยผ่อนผันให้อยู่ได้ชวคราว
ั
เป็ นกรณี พิเศษ เช่น กรณี การหนี ภยั สงครามของกลุ่มเวียดนามอพยพ ซึ งรัฐไทยไม่สามารถส่ งกลับได้
นอกจากนียังมีกรณี ปัญหาของเด็กทีเกิดในราชอาจักรไทย แต่บิดามารดาไม่ใช่คนไทยจึงทําให้ไม่ได้รับ
สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี กฎหมายทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั มีหลักเกณฑ์ทีเปิ ดโอกาสให้คนทีเกิดในประเทศไทย
ได้เข้าถึงกลไกการได้สัญชาติไทยแล้ว ทังนียอมรับว่าการพิจารณาให้สถานะบุคคลกับคนกลุ่มใดของรัฐ
ไทยขึนอยูก่ บั การพิจารณาเรื องสถานการณ์ความมันคงในประเทศด้วย (venus sisuk, 2017)
ถึงแม้วา่ UNHCR จะชืนชมความก้าวหน้าในการแก้ไขปั ญหาเรื อง คนไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่
ภายในหลายปี ทีผ่านมายังคงมีบุคคลไร้สัญชาติเพิมจํานวนขึน ซึ งเป็ นเพราะยังมีปัญหาในระดับปฏิบตั ิ
เจ้าหน้าทีบางส่ วนไม่เข้าใจกฎหมาย มีการใช้ดุลยพินิจทีสร้างภาระแก่ชาวบ้าน หรื อชาวบ้านให้ขอ้ มูลที
เป็ นเท็จ มีการร่ วมมือกันทุจริ ต และบางพืนทีมีการอพยพเข้ามาเพิมเติมอย่างต่อเนื อง ทําให้มีคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติหลงเหลืออยู่ รวมถึงเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเพราะขาดความรู ้ความ
เข้าใจ ขาดการใช้ดุลยพินิจทีถูกต้อง หรื อแม้กระทังการไม่กล้าปฏิบตั ิตามกฎหมายเพราะต้องรอการสัง
การจากผูบ้ งั คับบัญชาการก่อน จําเป็ นต้องมีการทบทวนการบังคับใช้กฎหมายทังหมดทีเกียวข้อง ได้แก่
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว และมติคณะรัฐมนตรี ทีเกียวข้องต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย
อย่างทัวถึง สามารถแก้ปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติได้อย่างเป็ นธรรมมีประสิ ทธิ ภาพ และให้มีการทํา
ความเข้าใจกับเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยร่ วมมือกับภาคประชาสังคมในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
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Abstract
Article on Tossapitrajathama: Ethics that affect the performance of executives. It describes
the key elements of ethics that affect the performance of executives, by applying the
Tossapitrajathama to be applied in the work in order to foster an executive who has good behavior,
both physically, verbally and mentally. Having appropriate behavior in self- managing, people managing and task - managing. Executives must know the roles and duties as well as the working
principles to ensure quality work. Efficiency and maximum benefit to the organization.
Keywords: Tossapitrajdhamma, ethics that affect performance, eexecutives.
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บทนํา
ในองค์การใดก็ตามทีมีจุดมุ่งหมายเพือความสําเร็ จภายใต้ทรัพยากรการบริ หารทีประกอบด้วย
คน เงิ น วัสดุ อุปกรณ์ขนตอนหรื
ั
อวิธีการดําเนิ นงาน การนําพาองค์การไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ทีตังไว้นัน ผูข้ บั เคลือนนําพาองค์การคือนักบริ หาร ซึ งนักบริ หารทีดี นนต้
ั องเป็ นทังผูม้ ีศาสตร์ และศิลป์
กล่าวคือ มีความรู ้ ในเชิงบริ หารและศิลปะในการใช้คนให้เหมาะกับงาน โดยหวังความสําเร็ จของงาน
เป็ นสําคัญ ผู บ้ ริ หารจึ ง ถือ ได้ว่ าเป็ นผูน้ ําหน่ วยงานและองค์การทังโดยตําแหน่ งและโดยชอบธรรม
ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารจึงมีมากมายนานัปการซึ งขึนอยูก่ บั ขนาดขององค์การซึ งกู
ลิ ค และเออร์ วิ ค (Gulick & Urwick,1937:13) ได้ อ ธิ บ ายว่ า ผู ้บ ริ หารขององค์ ก ารจะมี บ ทบาท
ภาระหน้า ทีและความรั บ ผิด ชอบเกี ยวกับ การวางแผน (Planning) การจัดองค์ก าร (Organizing) การ
บริ หารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน
ผลการดําเนิ นงาน (Reporting) และวิ ธีการบริ ห ารงาบประมาณ (Budgeting) ซึ งบทบาทภาระความ
รับผิดชอบที ด้านนี รวมเรี ยกกันสันๆ ว่า POSDCORB โดยใช้ตวั แรกของคําภาษาอังกฤษ มาร้อยเรี ยง
เพื อเป็ นประโยชน์ ในการจํา ผู บ้ ริ ห ารที ปรารถนาจะเป็ นผู น้ ํา อย่า งสมบู ร ณ์ แ บบจึ ง ควรที จะศึ ก ษา
คุณลักษณะเชิงจริ ยธรรมที เกียวกับผูบ้ ริ หารซึ งได้แก่ทศพิธราชธรรมอันเป็ นธรรมสําหรับนักปกครอง
หรื อ นักบริ หารขององค์ก ารโดยเป็ นบทบาทเชิ ง จริ ยธรรมทังในด้า นการมี พ ระเดชและพระคุ ณ ต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือร่ วมงาน เพือสร้างความสุ ขและความพึงพอใจแก่บุคลากรทุกฝ่ ายขององค์การ
บทความวิชาการนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ วิเคราะห์ การนําหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้
สําหรับการบริ หารงานเพือก่อให้เกิดคุณภาพที ดีในการปฏิบตั ิหน้าทีของผูบ้ ริ หาร โดยใช้วิธีศึกษาจาก
ปรากฏการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, 2014: 49-51) จากนั นค้น หาเนื อหาสาระด้ ว ยวิ ธี ก ารที
หลากหลาย ได้แก่วิธีคิดเชิงเหตุผลและการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องเพือหาความลงตัวของเนือหา
สาระและตรวจสอบความน่ าเชื อถื อของเนื อหาสาระโดยวิธีการบู รณาการระเบี ยบวิธีทีหลากหลาย
(Kenaphoom, 2013: 169-185) จากการดํา เนิ น การดั ง กล่ า ว ผู ้เขี ย นจึ ง ขอเสนอเชิ ง พรรณนาความ
ดังต่อไปนี
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ความหมายของการบริ หาร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 609) ได้ให้
ความหมายของ การบริ หาร ไว้ว่า หมายถึง การปกครอง เช่น การบริ หารส่ วนท้องถิน ดําเนินการจัดการ
เช่น การจัดการธุรกิจ
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต,
: - ) ได้ให้ความหมายของการบริ หารไว้ว่า การ
บริ หารหมายถึง ศิลปะการทํางานให้สาํ เร็ จโดยอาศัยผูอ้ ืน นักบริ หารมีหน้าทีในการวางแผน จัดองค์การ
อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืนๆให้ดาํ เนินไปในทิศทางเดียวกันเพือบรรลุ
เป้าหมายทีวางเอาไว้
สมคิด บางโม (2545 : 61) ได้ให้ความหมายของการบริ หารว่า หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมือกล่าวโดยสรุ ปแล้วการบริ หารจึงหมายถึงกระบวนการของศาสตร์ และศิลป์ ในการใช้
ทรัพยากรทีมีอยูเ่ พือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ามายขององค์การทีได้ตงไว้
ั
ความสําคัญของการบริหาร
การบริ หารเป็ นเรื องทีมีความสําคัญและมีความจําเป็ นอย่างยิงต่อการดําเนินงานของต่อองค์การ
เพราะเป็ นเครื องมือสําคัญในอันจะชีให้เห็นถึงความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว ความมีประสิ ทธิภาพหรื อ
ความไร้ ประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยงาน การบริ หารเป็ นเครื องบ่ งชี ให้ทราบถึ งความเจริ ญก้าวหน้า การ
บริ หารเป็ นลักษณะของการทํางานร่ วมกันของกลุ่ มบุคคลในองค์การ มีลกั ษณะการวินิจฉัยสังการ นัก
บริ หารจะต้อ งคํานึ ง ถึ งปั จ จัยแวดล้อ มต่ าง ๆ เพราะการวิ นิจฉั ยสั งการเป็ นเครื องแสดงให้ ทราบถึ ง
ความสามารถของนักบริ หาร และการเจริ ญเติบโตของของการบริ หาร ชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ไม่ว่าใน
ครอบครั วองค์การใด ย่อมเกี ยวข้อ งกับการบริ หารเสมอ ดังนันการบริ หารจึ งเป็ นเรื องน่ าสนใจ และ
จําเป็ นต่อการทีจะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม และการบริ หาร จึงเป็ นการใช้ศาสตร์ และศิลป์ นําเอา
ทรั พ ยากรบริ ห าร มาประกอบเป็ นกระบวนการบริ ห าร ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที กําหนดไว้อ ย่างมี
ประสิทธิ ภาพ
เสนาะ ติเยาว์ (2544 : 1-2) ได้กล่าวถึง หลักสําคัญของการบริ หาร 5 ลักษณะ คือ
1. การบริ หารเป็ นการทํางานกับคนโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริ หารเป็ นกระบวนการ
ทางสั ง คม คื อ อาศัย กลุ่ ม คนที รวมกัน ทํา งานเพื อบรรลุ เป้ า หมายขององค์ ก าร นั ก บริ ห ารจะต้อ ง
รั บผิดชอบให้สําเร็ จโดยอาศัยความร่ วมมือของบุ คคลอืน มิฉะนันจะทํางานไม่สําเร็ จ สาระสําคัญของ
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การบริ หารในข้อ นี แสดงให้ เห็ น ว่ านักบริ หารที ประสบความสํา เร็ จ จะต้อ งมี สิ งต่ า ง ๆเหล่ า นี คื อ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีดี มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถทํางานเป็ นทีมได้ มีความสามารถในการ
ปรั บเปลียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลียนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถทีจะ
ทํางานให้บรรลุเป้าหมายได้
2. การบริ หารทําให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ เป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ขององค์การ ต้อง
อาศัยความร่ วมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําให้สาํ เร็ จลงได้ เป้ าหมายเป็ นสิ งทีทําให้นกั บริ หารจะต้องทํา
ให้บรรลุได้นันจะต้องมีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ ประการแรก คือ เป้ าหมายต้องสู งแล้วสามารถทําให้
สําเร็ จ เป้ าหมายสู งเกินไปก็ทาํ ให้สาํ เร็ จไม่ได้ เป้ าหมายตําไปก็ไม่ทา้ ทายไม่มีคุณค่า ประการทีสอง การ
จะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานทีดี มีแผนงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ ประการสุ ดท้าย จะต้องระบุเวลาที
จะทําให้บรรลุเป้าหมายนัน
3. การบริ หารเป็ นการสมดุลกันระหว่างประสิ ทธิ ผลกับประสิ ทธิภาพ ซึงคําว่า ประสิ ทธิผล
หมายความว่า ทํางานบรรลุผลสําเร็ จตามทีกําหนด ส่ วนคําว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายความว่า ทํางานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หรื อเสี ยค่าใช้จ่ายตําสุ ด การทํางานให้สาํ เร็ จอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้อง
คํานึงถึงค่าใช้จ่ายทีประหยัดอีกด้วย การทําให้ได้ทงสองอย่
ั
างคือ งานบรรลุผลตามทีต้องการและการใช้
ทรัพยากรตําสุ ด จึงเป็ นความสมดุลระหว่างประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
4. การบริ หารเป็ นการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นทีรู ้กนั
โดยทัวไปว่า เราอาศัยในโลกนีทีมีทรัพยากรจํากัด การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อใหญ่ๆ
คือ เมือใช้ทรัพยากรใดไปแล้ว ทรัพยากรนันจะหมดสิ นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้สินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนัน การบริ หารกับเศรษฐศาสตร์
จึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็ นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่
จํากัดอย่างไร ส่ วนนักบริ หารในองค์การจะต้องผลิตสิ นค้าและบริ หารให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
5. การบริ หารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป นักบริ หารทีประสบความสําเร็ จ
จะต้องสามารถคาดคะเนการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการ
เปลียนแปลงนัน
ดังนันความสําคัญของการบริ หารจึงเป็ นการดําเนินการเพือทําให้เกิดความสมดุลระหว่างคน
และทรัพยากรอืน ๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพภายใต้บริ บทสภาพแวดล้อม
ทีเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย
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ในยุคสมัยปั จจุบนั ทีมี ความเปลียนแปลงเป็ นไปอย่างรอบด้าน ทําให้นักบริ หารจําเป็ นต้องมี
คุณลักษณะที เหมาะสมกับการบริ หารงานโดยจะต้องมีคุณลักษะทางการบริ หาร ได้แก่ (สถาพร วิชยั
รั มย์, 2556 : 43) การปรั บตัวให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลง มีความยืดหยุ่นในการบริ หาร และมี
ความสามารถในการสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนโดยการสร้างความไว้วางใจให้
ความเคารพ การให้เกียรติผูอ้ ืนและมีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีในการทํางานร่ วมกัน รวมทังการมีจริ ยธรรมเป็ น
แนวทางในการบริ หารงานอีกด้วย
คุณลักษณะผู้บริ หารทีดี
คุ ณ ลักษณะของผูบ้ ริ หารที ดี เป็ นลักษณะนิ สั ยของบุ คคลที แสดงออกทางกายภาพและการ
ตอบสนองต่ อสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หลักจริ ยธรรมทางพระพุท ธศาสนาซึ งผูเ้ ขียนได้
ยกตัวอย่างคุ ณ ลัก ษณะนักบริ ห ารที ดี ในแบบธรรมราชาซึ ง ปรี ชา ช้างขวัญ ยืน (2557 : 208-212) ได้
อธิ บายไว้ว่า หลักธรรมราชาทีจะนํามาใช้ในการปกครองระบอบต่ าง ๆ นันเป็ นหลักซึ งมุ่งสร้า งและ
ตรวจสอบตัว บุ ค คลในฝ่ ายบริ ห ารให้ ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ อ ัน ชอบธรรมที จะเป็ นนั ก บริ ห าร การเป็ น
ผูป้ กครองที มี คุ ณ สมบัติ เพี ยบพร้ อ มในทุ กระดับ ไม่ ว่ า จะเป็ นประมุ ข แห่ ง รั ฐ คณะนักบริ ห าร หรื อ
ข้าราชการในฝ่ ายในระดับต่ าง ๆ ก็ตาม จักต้องถื อหลักคุ ณวุฒิและคุณธรรมเป็ นสําคัญ ธรรมราชาแม้
เป็ นสิ งทีเกิดขึนในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ แต่ เป็ นของที สามารถปรั บใช้ได้ในทุกระบอบการ
ปกครอง เพราะเจตนาในการปกครองไม่ ว่าจะเป็ นระบอบใดล้วนแต่ตอ้ งการผูม้ ีธรรมในการปกครอง
ทังสิ น ลักษณะของผูป้ กครองทีดี มีดงั นี
1. ผู ป้ กครอง (นั ก บริ ห าร) ต้อ งมี ความรู ้ สมัยโบราณคื อ รู ้ ราชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศิ ลปะ
วิทยาการ ศิลปะศาสตร์ 18 ประการ และพระเวท ในศาสนาพุทธ คือ รู ้พระไตรปิ ฎก รู ้คมั ภีร์ต่าง ๆ ส่ วน
ในสมัยปั จจุ บนั ก็ตอ้ งรอบรู ้ ในวิชาต่าง ๆ ทีจําเป็ นแก่การเข้าใจสภาพการณ์ของโลก และใช้ความรู ้ นัน
ในการแก้ปัญหาของประชาชนและของรัฐ
2. ผูป้ กครองต้องเป็ นคนดี คือ ปกครองตนได้ก่อนจึงจะปกครองผูอ้ ืน ธรรมราชาตามความคิด
ไทยเป็ นคนดี โดยการถื อศีล 5 ศี ล 8 ทําตามหลักราชธรรมและอรรถศาสตร์ ละอบายมุ ข และควบคุม
อารมณ์ของตนเป็ นหลักในการควบคุมตนให้เป็ นคนดี
3. ผูป้ กครองจะต้องอุทิศตน คือ เสี ยสละตนเพือผูใ้ ต้ปกครอง เป็ นผูป้ กครองแล้วต้องลําบาก
กว่าคนธรรมดา ต้องเหน็ดเหนือยกว่าคนธรรมดา ไม่ทอดธุระ ไม่ทิงเวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ ทํางาน
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มากจนแทบไม่ มี เวลาสนุ ก สนานบัน เทิ ง การทํา งานของผู ้ป กครองเป็ นการสร้ า งความสุ ข ให้ แ ก่
ประชาชน ผูป้ กครองมีความสุ ขทีเห็นประชาชนมีความสุ ข
4. การปกครองมี จุด หมายเพื อผูใ้ ต้ปกครองทุ กหมู่เหล่ า ผูป้ กครองทีดี ก็ปกครองเพือให้ผูใ้ ต้
ปกครองมีความสุ ข ผลประโยชน์ตอ้ งตกแก่ผูใ้ ต้ปกครอง ผูป้ กครองต้องไม่เอาผลประโยชน์เสี ยเอง หา
ไม่แล้วจะเป็ นเครื องแสดงว่าจะไม่ใช่ผูป้ กครองทีดี
5. การปกครองทีดีตอ้ งเป็ นธรรม ผูป้ กครองทีดีส่งเสริ มคนดี ส่ งเสริ มทังสิ งทีถูกต้อง ตัดสิ นโดย
ถือหลักธรรมาธิปไตย ผูป้ กครองคนใดทีส่ งเสริ มพรรคพวก แม้รู้ว่าเป็ นคนไม่ดี สนับสนุ นสิ งทีไม่ดี เช่น
อบายมุข ความฟุ่ มเฟื อยต่าง ๆ ถือว่าไม่ถูกธรรม ทําตามแรงบังคับทีไม่เป็ นธรรม ไม่ดูแลผูเ้ สี ยเปรี ยบซึ ง
เป็ นฝ่ ายถูก ผูป้ กครอง ที เป็ นเช่ นนี เป็ นผูป้ กครองทีไม่เป็ นธรรม ผูป้ กครองที เป็ นธรรมจะต้องคบคนดี
ส่งเสริ มคนดี
6. ผูป้ กครองทีดี จะต้องเป็ นคนงาม คือ ต้องเป็ นคนควบคุมอารมณ์ได้ ไม่โกรธง่าย ไม่ กา้ วร้ าว
ไม่ ห ยาบคาย มี ความสุ ภาพเรี ยบร้ อ ย อ่ อ นน้อ มถ่ อ มตน รู ้ จักมองโลกและมองผู อ้ ื นในแง่ ดี มีจิ ต ใจ
สมําเสมอมันคง และไตร่ ตรองโดยรอบคอบในทุกสถานการณ์
7. ผูป้ กครองต้องส่ งเสริ มความดีงาม ความดีงามเป็ นจุดหมายสําคัญของคนดี ในแง่พุทธศาสนา
ความดีงามเกิดขึนได้ดว้ ยการส่ งเสริ มให้คนทําความดี ละกิเลสต่าง ๆ จุดมุ่งหมายของรัฐต้องส่ งเสริ มให้
มนุ ษ ย์ทาํ ความดี โดยอํานวยความสะดวกและให้ความรู ้ แ ละความเข้าใจ ธรรมราชาจึ งต้องส่ งเสริ ม
ศีลธรรมให้เกิดในบ้านในเมือง
8. ผูป้ กครองต้องสร้าง และแผ่ความร่ มเย็นเป็ นสุ ข คือพิพากษาคดีต่าง ๆ โดยเป็ นธรรม คนผิด
ต้องถูกลงโทษ คนดี ตอ้ งได้รางวัล ทุ กคนมีความมันคงในชี วิตมันใจว่าจะไม่ ถูกผูใ้ ดรั งแกและไม่ถูก
อํานาจรัฐรังแก นีคือความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ความร่ มเย็นเป็ นสุ ขนี ผูป้ กครองต้องแผ่ไปสู่ คนทุกหมู่เหล่า
9. ผูป้ กครองต้องรักษารัฐไว้ไม่ ให้ตกอยู่ในอํานาจของคนต่ างชาติ ปั จจุ บนั ลัทธิ ล่าอาณานิ คม
ไม่ได้ใช้กาํ ลัง แต่ใช้ความได้เปรี ยบทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมทังอํานาจทางการเมืองในระดับโลก
ผูป้ กครองต้องมีความสามารถในการปรับตัว
10. หลัก การมี ค วามห่ วงใยใกล้ชิด ประชาชน คุ ณ ลักษณะข้อ นี กฎในราชธรรม คื อ พระเจ้า
แผ่น ดิ น ต้อ งเสด็ จ ประพาสไปในที ต่ า ง ๆ จุ ด ประสงค์คือ เพื อให้ ได้ใกล้ชิ ดและได้เห็ น ปั ญ หาของ
ประชาชน เป็ นโอกาสทีประชาชนจะได้แจ้งทุกข์ร้อนต่าง ๆ ซึ งข้าราชการอาจจะไม่ได้ดูแลตามหน้าที
อย่างเพียงพอ
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ความเป็ นธรรมราชานี ในความหมายโดยตรงเป็ นเรื องของพระเจ้าแผ่นดิ น แต่ ในความหมาย
โดยกว้าง ข้าราชการซึ งดู แลราชการต่ างพระเนตรพระกรรณก็ตอ้ งทําหน้าทีดังกล่าวในฐานะทีได้รับ
มอบหมายเป็ นผูแ้ ทนพระองค์ แม้ในระบอบทีไม่มีพระเจ้าแผ่นดิน หัวหน้ารัฐบาลก็ตอ้ งทําหน้าทีนีหรื อ
แบ่งและมอบหมายให้ขา้ ราชการอืน ๆ ทําเป็ นส่ วน ๆ แต่ละฝ่ ายแต่ละส่ วนก็ตอ้ งนําเอาคุณลักษณะของ
ธรรมราชาไปใช้ นอกเหนื อ จากนี ผูเ้ ขี ย นเห็ น ว่า นั ก บริ ห ารหรื อ ผูน้ ํา องค์ก ารก็ ส ามารถประยุกต์ ใช้
หลักธรรมราชาในการบริ หารองค์การให้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพได้เช่นเดียวกัน
ความจําเป็ นทีผู้บริ หารจะต้ องมีคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นมโนสํานึ กของความดีและความงามในจิตใจซึ งส่ งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล ผูม้ ี คุณ ธรรมและจริ ยธรรมจึงมักเป็ นคนทีประพฤติดี ปฏิ บตั ิชอบ เป็ นปั จจัยที มีความสําคัญต่ อ
บุคลากรทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิงผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานทังภาครั ฐและเอกชน ทีจะมีบทบาท
หน้าทีทีเกียวข้องกับคนและงาน ซึ งถือว่าเป็ นภาระรั บผิดชอบทีหลากหลาย รวมถึงลักษณะทางจิตใจที
อาจมีสิงต่าง ๆ เข้ามากระทบกระทังอาจทําให้เกิดความวุ่นวาย ดังนัน ผูบ้ ริ หารจึ งต้องมีความจําเป็ นที
จะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการกํากับจิตใจ และการแสดงออกถึงพฤติกรรมทีดีงามซึ ง ธี รรัตน์ กิจจา
รักษ์ (2542 : 24-26) ได้อธิบายถึงความจําเป็ นทีนักบริ หารจะต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม ไว้ดงั นี
1. คุ ณธรรมจริ ยธรรม เป็ นหัวใจของนักบริ หาร เพราะนักบริ หารเป็ นผูป้ กครอง เป็ นผูน้ าํ คน
จําต้องประพฤติตนให้สมกับทีคนทัวไปยกย่อง ยอมรับนับถือ เพือจะได้เป็ นแบบอย่างทีดี สําหรั บผูอ้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชาและสังคมทัวไป หากนักบริ หารขาดคุ ณธรรมจริ ยธรรม องค์การนันก็จะปั นป่ วนขาด
ความสงบสุ ข คนดี จะท้อแท้ ขาดขวัญกําลังใจ สิ นหวัง มีผลกระทบต่อหน่ วยงาน และชาติบา้ นเมืองใน
ทีสุ ด ฉะนันการเป็ นนักบริ หารทีดี จะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมประจําใจและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตน
2. นักบริ หารมี ภารกิ จและบทบาทหน้าที มากมาย จึ งจําเป็ นต้องมีการพบปะเกียวข้องสัมพันธ์
กับคนอืน หรื อสิ งแวดล้อมหลากหลาย ลักษณะของความสัมพันธ์หรื ออันตรกิริยา ระหว่างนักบริ หาร
กับสิ งแวดล้อ มหรื อคนอื นนัน หากนักบริ ห ารเป็ นผูม้ ี คุณ ธรรมจริ ยธรรม ก็จ ะเกิ ด สั นติ สุ ข และการ
สร้างสรรค์งานก็จะดําเนิ นไปด้วยความรวดเร็ ว เรี ยบร้ อยและราบรื น ในทางตรงกันข้ามหากนักบริ หาร
ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม ก็จะได้รับผลลัพธ์ทีตรงกันข้าม คือ ผลลัพธ์ในทางลบ เช่น ความขัดแย้ง ปั ญหา
ด้านภาพลักษณ์ ความน่าเชือถือ เป็ นต้น
3. นักบริ หารมี หน้าทีส่ งเสริ มระเบี ยบวินัยของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นักบริ หารจึ งต้องมีคุณธรรม
จริ ยธรรม และต้องมีมากกกว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย คุณธรรมจริ ยธรรม นอกจากจะเป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม
ความสงบสุ ขและความเจริ ญแก่บุคคลเป็ นส่ วนตัวและประเทศชาติส่วนรวมแล้ว คุณธรรมจริ ยธรรมยัง
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เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มวินยั อีกด้วย กล่าวคือ คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มวินยั คน เช่นเดียวกับธรรม
เป็ นเครื องส่ งเสริ มศี ลในทางศาสนา วินัยเป็ นมาตรการบังคับภายนอก ไม่มีอาํ นาจบังคับภายในจิ ตใจ
ส่ ว นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมเป็ นคุ ณ ลัก ษณะ ที เกิ ด ขึ นภายในจิ ต ใจที ส่ ง ผลต่ อ การกระทํา คนเราหากมี
คุ ณธรรมจริ ยธรรมจะมี จิต ใจงดงาม มี มารยาทที สํารวมหรื อควบคุมทางวาจาด้วยศีล ควบคุมจิ ตด้วย
สมาธิ และควบคุมความเห็ นด้วยปั ญญา แล้วก็จะมีวินยั ดี คือ ไม่ประพฤติผิด ล่วงเกินสิ ทธิ และหน้าที ที
พึงมีพึงได้ ไม่ลบหลู่ดูหมินผูอ้ ืน ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ืนด้วยความเทียงธรรม ซื อสัตย์สุจริ ต บริ สุทธิยุติธรรม นัก
บริ หารมีหน้าทีเสริ มสร้างและพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีวินยั เช่น ในภาครัฐมีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 32) มาตรา 87 ทีว่า “ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที
เสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินยั และป้ องกันมิให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินัย...”
จึงเห็นได้ว่านักบริ หารจําเป็ นต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมมากกว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพราะนัก
บริ หารต้องเป็ นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผูอ้ ืนอีกด้วย
4. นักบริ หารที มี คุณธรรมจริ ยธรรมจะเป็ นแบบอย่างทีดี แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้เกิดความรั ก
เคารพ ยกย่อ งนับ ถื อ รวมทังให้ ความร่ ว มมื อ ในการอุ ทิ ศตนต่ อ การทํา งานที รั บ ผิ ด ชอบอย่างเต็ม ที
รวมทังจะเป็ นแรงจูงใจให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีจิตสํานึ กทีดีทีจะประพฤติตนเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม
ด้วย
สลิลทิพย์ ชู ชาติ (2556 : 39) กล่าวว่า คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นเรื องสําคัญของนักบริ หาร เพราะ
เป็ นสิ งกํา กับ ควบคุ ม และสร้ า งสํ านึ ก ในการปฏิ บัติ ต นให้ อ ยู่ในกรอบของกฎกติ ก า กฎหมายและ
ศี ลธรรมขององค์กรหรื อสั งคม เป็ นเครื องมือให้คนเคารพตนเองและผูอ้ ื น ทําสิ งที เป็ นประโยชน์ แก่
ตนเองและผูอ้ ืน หากเมือใดทีนักบริ หารขาดคุณธรรมจริ ยธรรม การละเมิดกติกากฎหมายและศีลธรรม
ย่อ มเกิ ด ขึ นได้ซึ งเมื อเกิ ด ขึ นแล้ว ย่อ มจะสร้ า งความสู ญ เสี ยแก่ ส ถาบัน หรื อ องค์ก าร คนที จะได้รั บ
ผลกระทบมากทีสุ ดคือสมาชิกขององค์การนันเอง
กรณี สํ า หรั บ ประเทศไทย ได้ ก ําหนดให้ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมเป็ นหลั ก ในการเสริ มสร้ า ง
พฤติ กรรมที ดี งามของนักการเมือง ข้าราชการ ดังปรากฏในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 (ราชกิจจานุ เบกษา, 2540 : 16) ทีได้กาํ หนดให้คุณธรรมเป็ นสาระสําคัญในการพัฒนาคุณภาพด้าน
จิ ตใจของนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที รั ฐทุกระดับ ดังปรากฏในมาตรา 77 ทีบัญญัติว่า “รั ฐ
ต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทาง
การเมือง ข้าราชการ และพนักงาน หรื อลูกจ้างอืนของรัฐ เพือป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที”
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จากทีกล่าวมาจะพบว่า ในการบริ หารองค์การหรื อหน่วยงานต่าง ๆ จะประสบผลสําเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นักบริ หารจะต้องเพียบพร้ อมด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง กล่ าวคือมีความรู ้ ความเข้าใจมี
ทักษะ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและมีคุณสมบัติทีดีของนักบริ หาร ซึ งคุณสมบัติเหล่านีคือสมรรถนะของนัก
บริ หารนันเอง
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักบริ หาร นับได้ว่าเป็ นส่ วนสําคัญยิงส่ วนหนึ งของสมรรถนะในการ
ปฏิ บัติง าน และเป็ นพื นฐานของระเบี ยบคําสั ง จรรยาบรรณที วิช าชี พ ต่ าง ๆ ได้ยึด เป็ นหลัก ในการ
ประพฤติ และพัฒนาวิชาชี พของตน รวมทังเป็ นเครื องมื อสร้ างอันตรกิ ริยาระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอีกด้วย
นอกจากนี ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริ ยธรรมกับนักบริ หารจึงหมายความได้ว่า คุณธรรม
จริ ยธรรมจะมี ส่ วนเกื อหนุ นให้นักบริ ห ารได้มีบทบาทในการบริ หารงานในองค์การอย่างมี คุณ ภาพ
เพราะบทบาทของนักบริ หารทีเกี ยวกับองค์การนัน มีลกั ษณะของการเกียวข้องกับตนเอง คน และงาน
กล่าวคือนักบริ หารจะต้องทําหน้าทีในการครองตน ครองคนและครองงานซึงมีลกั ษณะ ดังนี
การครองตนเป็ นลักษณะการดํารงตนเองให้มีภาพลักษณ์ทีดีซึง นิ ยม ผาโสภา (2543 : 50) ได้
อธิ บายว่า การครองตน คือ บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดี มีคุณภาพ เป็ นตัวอย่างทีดี เป็ น
แบบอย่างทีดี แก่สมาชิ กในองค์การ การครองตนเพืออยู่ร่วมกับคนจํานวนมากจะต้องใช้ผลงานซึ งเป็ น
สิ งทีนักบริ หารหรื อหน่ วยงานจะต้องนํามาใช้ยดึ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิตนโดยเฉพาะนักบริ หารจะต้อง
แสดงตนต่อผูร้ ่ วมงาน และบุคคลอืน ๆ อยูเ่ สมอ พฤติกรรมทุกอย่างของนักบริ หารจะเป็ นเป้ าสายตาแก่
ผูพ้ บเห็น และภาพทีปรากฏแก่สายตาจะทําให้เกิ ดความทรงจํา ข้อคิดและข้อวินิจฉัยทังทางดี และไม่ดี
ตลอดจนการติชมของผูพ้ บเห็น
การครองคน คือ บทบาทของนักบริ หารทีมีฐานะผูบ้ งั คับบัญชาบุคลากรในองค์การซึ ง วิภาดา
ธาราศรี สุ ทธิ และวิบู ลย์ โตวณะบุ ตร (2542 : 100) ได้อ ธิ บ ายว่ า การครองคน เป็ นการปฏิ บัติ ในการ
ดําเนิ นชีวิต และการทํางาน รู ้จิ ตใจคน รู ้ จริ ตของเพือนร่ วมงานเพือใช้งานให้เหมาะสม รู ้ ภาวะของคน
ความต้องการของคน รู ้จกั ใช้มนุ ษยสัมพันธ์เป็ นแนวทางครองใจคน สร้างนําใจในการทํางาน ตระหนัก
ในการนําความคิด และการปฏิบตั ิเพือแก้ปัญหา และพัฒนาเสริ มสร้างภูมิธรรมภูมิปัญญา
การครองงาน คื อ บทบาทหน้า ที ที ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งความรั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การให้ ป ระสบ
ผลสําเร็ จ ซึ ง วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2544 : 60) ได้อธิ บายว่า การครองงาน ได้แก่ ทักษะความรู ้ ในการ
บริ หารผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และความสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถเข้ากับผูอ้ ื นได้ มอบหมายงานให้
ตรงกับทักษะความรู ้ ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ ละคน การให้รางวัล ติดตามผลการปฏิ บตั ิ งาน
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นอกจากนี นักบริ หารจะต้องมีความสามารถในการวางแผน จัด องค์การ แต่ งตังบุ คลากร อํานวยการ
และการควบคุม เพือให้บงั เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลแก่งาน
ทศพิธราชธรรม : จริยธรรมทีส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการทํางานของนักบริ หาร
ทศพิธราชธรรมเป็ นธรรมสําหรั บพระเจ้าแผ่นดิ นหรื อราชาผูป้ กครองประเทศอย่างไรก็ตาม
หลักธรรมในข้อนีสามารถนํามาอนุ โลมและประยุกต์ใช้กบั นักบริ หารองค์การหรื อผูน้ าํ ทุกระดับเพือให้
เกิดกิจการงานทีดีมีความเป็ นธรรมมีความเจริ ญก้าวหน้าและเกิดความสวัสดีในสังคมเพราะมีผปู ้ กครอง
ทีทรงคุณธรรมจริ ยธรรมนันเอง
ทศพิ ธ ราชธรรมเป็ นหลักการสําคัญ ในการกล่ อ มเกลาอารมณ์ หรื อ เป็ นธรรมที หล่ อ เลี ยง
อารมณ์ ของคนที เป็ นผูน้ ําเพื อให้ผูน้ ําสามารถกํากับ และควบคุมอารมณ์ ของผูน้ าํ ให้ส ามารถบริ หาร
จัดการอารมณ์ และความรู ้ สึ กของตัวเองให้มีสุ ขภาพจิ ตดี คุณภาพจิ ตดี และสมรรถภาพจิ ตดี ทศพิ ศ
ราชธรรม เป็ นหลักปฏิ บัติ สําหรั บกล่ อ มเกลาจิ ต ใจเพือให้สามารถปรั บใจให้ส อดรั บกับวิกฤติ การณ์
ต่ า งๆ ที เข้า มากระทบ และทดสอบจิ ต ใจ และสามารถตัด สิ น ใจได้อ ย่า งถูก ต้อ ง ไม่ มี อ คติ และมุ่ ง
ประโยชน์ส่วนรวมทีจะเกิดขึนแก่สังคมเป็ นสําคัญ (หรรษา ธมฺ มหาโส,
: 7) ทศพิธราชธรรมเป็ น
ธรรม ประการดังนี
1. ทาน คือการให้ นักบริ หารหรื อนักปกครองต้องรู ้จกั บําเพ็ญตนเป็ นผูใ้ ห้ เป็ นนักเสี ยสละ โดย
มุ่งปกครองหรื อทํางานเพือให้เขาได้รู้จกั เอาใจใส่ ดูแลจัดสรรสงเคราะห์อนุ เคราะห์ให้ประชาชนหรื อ
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับประโยชน์สุขได้รับความสะดวกปลอดภัยตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้
เดื อดร้ อนและให้การสนับสนุ นแก่ ผูบ้ าํ เพ็ญคุ ณงามความดี (พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺ มวาที ),
2552: 17) การทีผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ กครองจะสร้างการยอมรับนับถือแก่บุคคลอืน ๆ สิ งแรกทีผูบ้ ริ หารต้อง
ทําคือการสร้างความเชือมัน เพราะความเชือมันจะนําไปสู่ ความสัมพันธ์ทีดี ระหว่างผูน้ าํ และผูต้ าม และ
ปัจจัยสําคัญของการสร้างความน่ าเชื อถือคือ “การให้” การให้จึงเป็ นประตูบานแรกของการสร้างความ
รักความสามัคคีและความไว้วางใจซึงกันและกัน (หรรษา ธมฺ มหาโส,
: 11)
2. ศี ล คือประพฤติดีงามทังกายวาจา ผูป้ กครองหรื อนักบริ หารต้องมีความประพฤติดีงามรู ้ จกั
รักษาความซื อสัตย์สุจริ ตรั กษาเกียรติคุณประพฤติตนให้เป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นที เคารพนับถือของ
ประชาชน (ธี รรั ตน์ กิจจารักษ์,
: 204) ดังนันศี ลจึ งเป็ นหลักปฏิ บตั ิ ทีสามารถยืนยันคุณค่าของตัว
ผูน้ าํ เองว่า มีคุณลักษณะทีทําให้สังคมเกิดความไว้วางใจในผูบ้ ริ หารอันเกิดจากพฤติกรรมในการรั กษา
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กาย วาจาให้เรี ยบร้ อย โดยเฉพาะศีล ซึ งเป็ นเครื องหมายเบืองต้นในการยืนยันคุ ณสมบัติทีดี ของการ
เป็ นผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หาร
รวมความว่าเมื อผูป้ กครองหรื อ นักบริ หารมี ศีลเป็ นเครื องกํากับพฤติ กรรมทางกายวาจาแล้ว
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จกั ไม่นาํ ความเสี ยหายมาให้แก่ตนทังผูน้ าํ และผูต้ าม
3. ปริ จจาคะ คือการบริ จาคหรื อความเสี ยสละ ได้แก่ สามารถเสี ยสละความสุ ขความสําราญ
ทรัพย์สินส่ วนตน เพือประโยชน์สุขส่ วนรวมและความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง (ธี รรัตน์ กิจจารั กษ์,
2542: 205) นักบริ หารหรื อนักปกครองนันหากมี ความเสี ยสละ มี จาคะธรรม ก็ย่อมสามารถที จะเป็ น
ผู น้ ํา ที บัน ดาลประโยชน์ สุ ข ให้ เกิ ด ขึ นได้อ ย่า งไพศาล โดยที ผู ้นํา ที แท้จ ริ ง นั นสามารถเสี ยสละได้
แม้กระทังชี วิตตามหลักพระพุทธนาทีว่า “ พึงเสี ยสละทรั พย์เพือรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพือรั กษา
ชีวิต พึงเสี ยสละชี วิตเพือรักษาธรรม” (หรรษา ธมฺ มหาโส,
: 15) เพราะการเป็ นผูน้ าํ ทีดี นนั จะต้อง
เริ มต้นด้วยการเตรี ยมตัวให้พร้อมทีจะเป็ นทัง “ผูเ้ สี ย” และ “ผูส้ ละ”ความสุ ขส่ วนตัวเพือทําหน้าทีอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เกือกูลและความสุ ขแก่คนทัวไป
4. อาชชวะ คือการปฏิบตั ิภาระด้วยความซื อตรงไม่คดไม่โกงไม่กอบโกยไม่เสแสร้งแกล้งมายา
หาผลประโยชน์ ในทางมิ ช อบ แต่ ป ฏิ บัติ โดยสุ จ ริ ต การงานหน้ า ที มี แต่ ความสะอาดโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้มีความจริ งใจต่อประชาชนและประเทศชาติ (พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺ มวฒฺ โน),
2552: ) ความซื อสั ตย์ซือตรงที นักบริ หารทุ กระดับชันพึงระวังและปฏิบตั ิ โดยเคร่ งครั ดนัน เช่ น 1)
ซือตรงต่อบุคคล ได้แก่ ไม่คิดทรยศต่อมิตรและผูม้ ีพระคุณ 2) ซื อตรงต่อเวลา ได้แก่ การทํางานตรงต่อ
เวลาที กําหนด ไม่ เบี ยดเบี ยนเวลาโดยใช้เวลาราชการไปเป็ นประโยชน์ข องตน 3) ซื อตรงต่ อ หน้า ที
ได้แก่ ตังใจทํางานตามทีได้รับมอบหมายให้เกิ ดผลไม่ละทิ งเสี ยกลางคัน เป็ นต้น (ธี รรั ตน์ กิจจารั กษ์,
2542: 206)
นักบริ หารทีมีความซื อตรงย่อมได้รับความไว้วางใจจากมวลชนหรื อประชาชนซึ งจะส่ งผลต่อ
ความสัมพันธ์ (Relationship) ทีแน่นแฟ้นมากยิงขึนระหว่าผูบ้ ริ หารกับบุคคลต่างๆ ในสังคม
5. มัททวะ คือการแสดงความสุ ภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมเป็ นคนไม่แข็งกระด้างปราศจากมานะ
ทิฐิมีอธั ยาศัยไม่เย่อหยิงหรื อหยาบคายเอาแต่ใจตัวลบหลู่ดูถูกผูอ้ ืน (ธี รรัตน์ กิจจารักษ์,
: 206 ) การ
ทีผูบ้ ริ หารมีกิริยามารยาททีอ่อนโยน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็ นเสน่ ห์ทีทรงพลังในการสร้างความ
เคารพศรั ท ธาเลื อมใสและผู ก ใจไมตรี ต่ อ เพื อนร่ ว มงานและผู ้ใต้บัง คับ บัญ ชา (สถาพร วิ ชัย รั ม ย์,
2559:113)
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6. ตปะ คือ การใช้ความเพียรเพื อเผากิ เลสตัณหามิ ให้เข้ามาครอบงําจิ ต ส่ งผลให้เห็ นผิดเป็ น
ชอบ (ธี รรัตน์ กิจจารักษ์,
: 206) รู ้จักระงับยับยังชังใจตนเองได้ ไม่หลงใหลได้ปลืมหมกมุ่นอยูใ่ น
ความสําราญและการปรนเปรอ ไม่มวั เมาในอํานาจ จนนําไปสู่ การใช้อาํ นาจโดยปราศจากความยังคิด
(สถาพร วิ ชัยรั มย์,
: ) ธรรมข้อนี เป็ นเครื องเติ มเต็มจิ ตใจนักบริ ห ารมิ ให้ลืม ตัว และหลงผิด
ดังนันนักบริ หารทีดีจึงต้องเพียรพยายามฝึ กฝนสร้างกําลังใจทีจะผลาญความชัวมัวเมาทีเกิดขึนจากการมี
อํานาจ
7. อักโกธะ คือความไม่กริ วโกรธไม่ ลุอาํ นาจของความโกรธ ได้แก่ การรู ้ จกั ใช้เหตุ ผล ไม่ ใช้
อารมณ์เกรี ยวกราดปราศจากเหตุผลไม่วินิจฉัยความและกระทําการด้วยอํานาจความโกรธ (อมรา เล็ก
เริ งสิ นธุ์,
:148) มีเมตตาประจําใจรู ้จกั ระงับความขุ่นเคืองแห่ งจิตมีการกระทําการต่าง ๆ ด้วยจิตอัน
สุ ขุมรอบคอบเยือกเย็น (พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺ มวฒฺ โน),
: ) เพราะเมื อใดทีผูน้ าํ เกิด
ความโกรธ เกลียดหรื อชิงชังจะทําให้ความรักไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที ความสามารถระงับความ
โกรธของผูน้ าํ จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ หารเริ มต้นทีจะรักผูอ้ ืนมากยิงขึน ความไม่กริ วโกรธจึงเป็ น
สิ งที จะนํามาซึ งความรั กความศรั ทธาจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและส่ งเสริ มให้นกั บริ หารมี บุคลิกภาพที น่ า
เลือมใสอีกด้วย
8. อวิหิงสา คือความเป็ นผูไ้ ม่หลงระเริ งในอํานาจไม่เบียดเบียนบีบคันข่มขี หาเหตุเบียดเบียน
ลงโทษด้วยอาชญาแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อประชาราษฎร์ ดว้ ยความอาฆาตเกลียดชังไม่ใช้อาํ นาจในทาง
ทีผิดไม่ ใช้อภิสิทธิ ส่ วนตนไปข่มเหงเบี ยดเบี ยนผูท้ ีด้อยกว่า(ธี รรั ตน์ กิ จจารั กษ์,
: 207 ) ทังนี การ
เบี ยดเบียนอาจมี นัยที เกิ ด ขึ นจากตัว ผูน้ ําเข้าไปเบี ยดเบี ยนโดยตรงหรื อเปิ ดโอกาสให้บุคคลผูใ้ กล้ชิด
ผูบ้ ริ หารได้ใช้อาํ นาจหน้าที เข้าไปเบียดเบียนผูอ้ ืนโดยมิ ชอบ ดังนันธรรมข้อนี จะสร้างความเคารพรั ก
ใคร่ นบั ถือจากเพือร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ
9. ขันติ คือความอดทนเข้มแข็งไม่ทอ้ ถอย การอดทนต่องานทีตรากตรํา (พระพรหมคุณาภรณ์,
ป.อ. ปยุตฺโต,
: 808) ได้แก่ ความเป็ นผูอ้ ดทนต่อกระแสอกุศลทีมากระทบ ตลอดถึงความอดทนต่อ
งานทีตรากตรําต่อความเหนื อยยากถึงลําบากกาย น่ าเหนื อยหน่ ายเพียงไรก็ไม่ทอ้ แท้หมดกําลังใจไม่ละ
ทิงงานกิจกรรมทีทําโดยชอบธรรม ความอดทนจึ งเป็ นคุณสมบัติประการหนึ งของผูบ้ ริ หาร ธรรมนี จะ
ส่ งเสริ มให้ผูป้ กครองหรื อนักบริ หารมีความงดงามในเส้นทางของการดํารงตําแหน่ งหน้าที เป็ นความดี
ทีเป็ นเกราะป้ องกันอุปสรรคทีมากระทบกระทังในบางครังบางโอกาส
10. อวิโรธนะ คือการวางใจให้หนักแน่ นในธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์, ป.อ. ปยุตฺโต,
:
141) ได้แก่ ความไม่ประพฤติผิดพลาดความไม่คลาดธรรมหรื อแปลความอีกนัยหนึ งคือความไม่เป็ นผู ้
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ประพฤติ ทีผิดทํานองคลองธรรมทางศีลธรรมกฎหมายระเบี ยบวินยั ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดี งาม
ของบ้านเมื องถือประโยชน์สุขความดี งามของรั ฐและประชาราษฎร์ เป็ นทีตังสถิ ตมันในธรรมทังส่ วน
ยุติธรรมคือความเทียงธรรมก็ดีไม่ประพฤติให้พลาดไม่ปฏิบตั ิให้เคลือนจนกลายเป็ นวิปริ ตผิดเพียนไป
(ธี รรั ต น์ กิ จจารั กษ์,
: 208) ธรรมข้อ นี มี ความสําคัญเป็ นหลักการทีรวมความเป็ นคุ ณสมบัติของ
ผูป้ กครองผูน้ าํ และนักบริ หารทังหมดทีจะใช้อาํ นาจด้วยความหนักแน่ นเทียงธรรม และพร้ อมจะหยิบ
ยืนความยุติธรรมให้แก่กลุ่มคนต่างๆ ซึ งจะส่ งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริ มให้องค์การมีความเข้มแข็ง
ทศพิธราชธรรม หรื อ ราชธรรม คือจริ ยวัตร ประการทีพระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็ น
หลักธรรม ประจําพระองค์ หรื อเป็ นคุณธรรมประจําตนของผูป้ กครองบ้านเมือง ให้มีความเป็ นไปโดย
ธรรมและยังคงประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชืนชมยินดี ซึ งความจริ งแล้วไม่ได้จาํ เพาะ
เจาะจงสําหรับพระเจ้าแผ่นดิ นหรื อผูป้ กครองแผ่นดินเท่านัน บุคคลธรรมดาทีเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งใน
ทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี คุณธรรมทัง 10 ประการนันสามารถแก้ไขปั ญหาความขาดแคลน
และความหวาดวิต กได้ โดยผูเ้ ขี ยนได้ท าํ การวิ เคราะห์ โดยกําหนดบทบาทหน้าที ผูบ้ ริ หารที เกี ยวกับ
ทศพิธราชธรรมในส่ วนที เป็ นจริ ยธรรมฝ่ ายพระเดชและพระคุ ณโดยประยุกต์จากผลงานของ ธี รรัต น์
กิจจารักษ์ (2542:209) ดังนี
จริยธรรมฝ่ ายพระคุณ
จริยธรรมฝ่ ายพระเดช
1. ทาน แก้ไขปั ญหาความขาดแคลนในปั จจัยสี
1. ตปะ แก้ไขปั ญหาความหวาดกลัวคนพาลเกเร
2. ศีล แก้ไขปั ญหาความขาดแคลนความปลอดภัย 2. อักโกธะ แก้ไขปั ญ หาความหวาดกลัวอารมณ์
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ฉุนเฉี ยวเกรี ยวกราด
3. ปริ จ จาคะ แก้ไขปั ญ หาความขาดแคลนความ 3. อวิหิงสา แก้ไขปั ญหาความหวาดกลัวการกลัน
ลําบาก ความเชือมัน ศรัทธาในหมู่คณะ
แกล้งจากผูบ้ งั คับบัญชา
4. อาชชวะ แก้ไ ขปั ญ หาความขาดแคลนบุ ค คล 4. ขันติ แก้ไขปั ญหาความหวาดกลัวความอ่อนแอ
แบบอย่างของความซื อตรง
ของผูบ้ งั คับบัญชา
5. มั ท ทวะ แก้ ไ ขปั ญหาความขาดแคลนความ 5. อวิ โรธธะ แก้ไ ขปั ญ หาความหวาดกลัว ความ
อบอุ่นใจเมือได้ใกล้ชิดกัน
ลําเอียงของผูบ้ ริ หารและการขาดหลักการ
ทีมา: ปรับปรุ งจาก ธี รรัตน์ กิจจารักษ์ (2542:209)
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จากแผนภูมิดงั กล่าว อธิบายได้ว่า จริ ยธรรม5ประการแรก เป็ นจริ ยธรรมฝ่ ายพระคุณมีลกั ษณะ
เกียวกับการแก้ไขปั ญหาความขาดแคลน หากใครได้ประพฤติปฏิบตั ิกจ็ ะพบแต่ความสงบสุ ข ความ
ปลอดภัย ความอุ่นใจ จริ ยธรรม5ประการหลัง เป็ นจริ ยธรรมฝ่ ายพระเดช เป็ นเรื องของการใช้อาํ นาจ
แก้ไขปั ญหาความหวาดกลัว ความหวาดระแวง ใครประพฤติปฏิบตั ิได้กจ็ ะมีอาํ นาจฤทธิเดชทําให้คนชัว
เกรงกลัว จึงก่อให้เกิดพระเดช รวมความแล้วจะพบว่าทังพระเดชและพระคุณ เป็ นสิ งทีผูบ้ ริ หารจะต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์จะทําให้บุคลากรในหน่ วยงานหรื อองค์การเป็ นอันหนึ งอัน
เดียวกันและนําความเจริ ญก้าวหน้ามาสู่ องค์กร
สรุ ปได้ว่าหลักทศพิธราชธรรม ประการเป็ นหลักปฏิบตั ิของพระราชาผูป้ กครองนักบริ หาร
รวมทังผูน้ าํ ระดับต่างๆซึงเมือได้ประพฤติปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดแล้วย่อมนํามาซึงความเจริ ญรุ่ งเรื องความ
สงบสุ ขและย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทงส่
ั วนรวมและส่ วนตนรวมทังเป็ นธรรมทีส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หาร
เป็ นบุคคลทีได้รับการยอมรับนับถือ น่ายกย่องเชิดชูในองค์กรอีกด้วย
สรุ ป
องค์ ก ารทังหลายไม่ ว่ า จะขนาดเล็ ก หรื อขนาดใหญ่ ต่ า งก็ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์สํ า คัญ คื อ การ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด ด้วยเหตุนีองค์การแต่ละแห่ งจึง
ต้องมี ผูบ้ ริ หารที มี ความสามารถทีดี มี ความเป็ นมืออาชี พมาบริ หารองค์การ สิ งสําคัญอย่างยิงอันเป็ น
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารคือจําเป็ นต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมอันเป็ นหลักประกันของความสําเร็ จในการ
บริ หารงานอย่างมีมาตรฐานทางจริ ยธรรมทีเกียวข้องกับมิติดา้ นการครองตน ครองคนและการครองงาน
การปฏิบตั ิตามหลักทศพิธราชธรรม คือหลักในการทีผูบ้ ริ หารจะต้องมีไว้ในตนเอง นันคือการ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม เพือให้เกิดการพัฒนาทังในด้านพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา การเป็ นผูใ้ ห้ เป็ นผู ้
มีความประพฤติ เรี ยบร้ อยดี งามทังกายวาจาและจิ ตใจ มี การเสี ยสละหรื อบริ จาคสิ งของต่ างๆ มีความ
ซื อตรง คือความซื อสัต ย์ปฏิ บัติ ภารกิ จ หน้าที ด้ว ยความสุ จ ริ ต มี ความจริ งใจมี อ ธั ยาศัยไมตรี มี ความ
อ่อนโยนไม่เย้อหยิงในตนและในงาน เป็ นผูท้ ีมีความหนักแน่ นในการฝึ กตนเผากิเลสตันหามิให้เข้ามา
ครอบงําจิ ตใจ และยับยังรู ้ จกั ผิดชอบชัวดี โดยการใช้เมตตาธรรม คือความไม่โกรธ ไม่เบียดเบี ยน ให้
อภัยต่อบุคคลอืน เป็ นผูท้ ีมีความอดทนในหน้าทีการงาน อดทนต่อคํากล่าวติเตียนของผูอ้ ืนและคนรอบ
ข้าง ผูบ้ ริ หารทีหนักแน่ นในคุณธรรมจริ ยธรรมไม่มีความเอนเอียง ยึดมันในหลักการทีถูกต้องดี งาม จะ
ทําให้การบริ หารงานในองค์กรเกิดประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ทงส่
ั วนตนและส่ วนรวม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาความคิดเห็นทีส่ งผลต่อการปรั บตัวด้านการสื อสาร และ
วัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวเมียนมาในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ) ปั จจัยส่ วน
บุคคลมีผลต่อการปรั บตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานต่างด้าว ในตําบลท่าทราย อําเภอ
เมื อง จัง หวัดสมุ ทรสาคร โดยเก็บรวบรวมข้อ มู ลจากกลุ่มตัวอย่างชาวเมี ยนมาในเขตตําบลท่าทราย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน คน เครื องมื อที ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติ เชิ งพรรณนาที
นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลีย ร้อยละ และค่าส่ วนเบียงเบนมาตราฐาน สถิติวิเคราะห์เชิงอนุ มาน ใช้ Ttest และวิเคราะห์ ความแปรปรวน(Analysis of Variance : ANOVA) หรื อ F-test หากพบว่ ามี ค่าความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี ยจะทํา การเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี ยรายคู่ (Multiple Comparison) ด้ ว ยวิ ธี LeastSignificant different (LSD) และ Dunnett’s T3
ผลการวิ จัย ปรากฏว่ า กลุ่ มตัว อย่า งส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี บุ ต ร อายุอ ยู่ในช่ ว ง - ปี มี
สถานะสมรส รายได้ช่วง , - , บาท นับถือศาสนาพุทธ มีเชือชาติมอญ ระยะเวลาในการทํางาน
ในพืนทีช่วง - ปี และโดยปั จจัยทีส่ งผลต่อการปรับตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรม มี 4 ด้าน ทุกด้าน
มีความเห็ นอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี ยสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ด้านการสื อสารและวัฒนธรรม 2) ด้าน
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วัฒนธรรมทีเชือมโยงกับการสื อสาร 3) ด้านการปรับตัวในการทํางาน ส่ วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อการปรับตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรมได้แก่ เพศ รายได้ ศาสนา เชือชาติ
ระยะเวลาในการทํางานในพืนที ที แตกต่างกันจะมีความคิดเห็ นที แตกต่างกันในการปรั บตัวของชาว
เมียนมา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสําคัญ: แรงงานต่างด้าว, การสื อสาร, วัฒนธรรม, ตําบลท่าทราย
Abstract
Objective of this research: 1) To study the opinions affecting communication adaptation. And
culture of Myanmar migrant workers in Tha Sai Sub-district, Mueang District, Samut Sakhon
Province 2) Personal factors influencing communication and cultural adaptation. Of foreign workers
In Tambon Tha Sai, Amphur Muang, Samut Sakhon Province Data were collected from a sample of
397 Burmese people in Tha Sai Sub-district, Muang District, Samut Sakhon Province. The tool used
was a descriptive statistical questionnaire that was analyzed as mean, percentage and standard
deviation. Inferential analytical statistics used T-test and Analysis of Variance (ANOVA) or F-test, if
found that there was a difference of the mean, the multiple comparison was performed by LeastSignificant method. different (LSD) and Dunnett's T3
The results showed that the majority of the sample were male with children, aged between
31-40 years, married status, income range of 5,001-10,000 baht, and were Buddhists. Mon ethnic The
duration of work in the area ranges from 1-3 years and there are 4 factors affecting communication
and cultural adaptation. All aspects are of good opinion. The top 3 average values were 1)
communication and culture 2) culture linked to communication 3) adjustment in work The hypothesis
testing found that Personal factors influencing communication and cultural adaptation were gender,
income, religion, ethnicity, length of time working in the area. There was a statistically significant
difference in opinion on the adaptation of the Myanmar Mara at 0.05 level.
Keywords: foreign workers, cultural communication, Tha Sai subdistrict
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บทนํา
เนื องจากปั จจุ บนั ในประเทศไทยมี แ รงงานต่ างด้าวอพยพเข้ามาหาอาชี พทําในประเทศไทย
จํานวนมากและมีหลายสัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จํานวน 3,034,298 คน (สํานัก
บริ หารแรงงานต่ างด้าว กรมการจัดหางาน,2562) และทีได้รับอนุ ุาตทํางาน ตามมาตรา 59 มี จาํ นวน
ทังสิ นจํานวน 2,753,561คน แรงงานต่ างด้า วที เข้ามาทํางานในประเทศไทยมี การประกอบอาชี พ ที
หลากหลายหลังจากการเปิ ดกว้างของ Asean ในปี 2559 ทีเปิ ดอย่างเป็ นทางการให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว
ได้เข้ามาทํางานหรื อมี การประกอบอาชี พ ที เสรี มากขึน กลุ่มแรงงานต่ างด้าวมี ความหลากหลายทาง
สัญชาติ และกระจายไปทัวทุ กส่ วนภูมิภาค และทัวทุกจังหวัดในประเทศไทย (วารสารสถิติจาํ นวนคน
ต่างด้าวทีได้รับอนุ ญาตทํางาน คงเหลือทัวราชอาณาจักรประจําปี 2558) มีกลุ่มแรงงานทีอพยพเข้ามาหา
งานทํา ในประเทศไทย ในภู มิภาคปริ มณฑลจํา นวนมากที สุ ด ได้แก่ จัง หวัด สมุ ท รปราการ จํา นวน
56,661 คน จังหวัดนนทบุรี จํานวน 62,223 คน จังหวัดปทุมธานี จํานวน 138,373 คน จังหวัดนครปฐม
จํานวน 53,058 คน และจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 147,296 คน จังหวัดที จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
มากทีสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร ชลบุรี และสมุทรสาคร (อดิศกั ดิ ศรี สม, 2558)
วัฒนธรรมของประเทศพม่าได้รับอิทธิ พลทังจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ยังสะท้อนให้
เห็ น ในด้า นภาษา ดนตรี และอาหาร ในปั จ จุ บัน วัฒ นธรรมพม่ า ยัง ได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากประเทศทาง
ตะวันตกมากขึน ซึ งเห็นได้ชดั จากเขตชนบทของประเทศในด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทังหญิงและชาย
นิ ยมนุ่ งโสร่ ง เรี ยกว่า ลองยี และยังคงสื บทอดงานประเพณี สิบสองเดือนไว้ แต่ก็มีการเปลียนแปลงไป
จากเดิมบ้าง สิ งทีควรปฏิบตั ิของคนพม่าทีเข้าวัดทําบุญ มีดงั นี คือ 1) เครื องแต่งกาย ในศาสนสถานของ
พม่าทุกแห่ ง ห้ามสวมกางเกงขาสันหรื อกระโปรงสันเข้าไป สุ ภาพสตรี สวมกางเกงขายาวได้ บางแห่ ง
จะมีบริ การเช่ าผ้าถุ งหรื อโสร่ ง สวมทับกางเกงขาสันหรื อกระโปรงสัน รวมทังยังต้องถอดหมวก ถอด
แว่นดําก่อนทีจะเข้าไปด้วย 2) รองเท้า ทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิ ดก่อนเข้าเขต ศาสนสถาน ตังแต่รัว
ด้านนอก ถุงเท้า ถุงน่ องก็ห้ามใส่ เข้าไป ต้องเดิ นเท้าเปล่า และเป็ นธรรมเนี ยมทีเคร่ งครัดมากตังแต่สมัย
โบราณ หากฝ่ าฝื นชาวพม่าจะเข้ามาตักเตือนด้วยความไม่พอใจ 3) การถ่ายรู ป วีดีโอ บางแห่ งจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียม บางแห่ งห้ามถ่าย เช่น พิพิธภัณฑ์ยา่ งกุง้ ต้องฝากกล้องเอาไว้กบั เจ้าหน้าทีก่อนจะเข้าไป 4)
ศาสนสถานบางแห่ งอาจห้ามสุ ภาพสตรี เข้าไปในเขตหวงห้าม เช่น ห้ามขึนไปปิ ดทองทีองค์พระมหา
มุนี มัณฑะเลย์ หรื อทีองค์พระธาตุอินทร์ แขวน (ไจก์ทิโย) หรื อทีเขตห้ามเข้าองค์พระมหาเจดี ยช์ เวดา
กอง และองค์พระเจดียช์ เวซิ กอง
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วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นชาติทีเก่ าแก่ และมีวฒ
ั นธรรมประจําชาติทีเกิดจากภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษและพัฒนาหล่อหลอมขึนในสังคมไทย จนมีความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง คนไทยได้มี
การยอมรับนําเอาวัฒนธรรมของชาติอืนเข้ามาผสมผสาน โดยการนํามาดัดแปลงผสมผสานกันได้อย่าง
กลมกลื น จนเกิ ด เป็ นวัฒ นธรรมของสั ง คมไทยที มี เอกลัก ษณ์ วัฒ นธรรมไทยมี ที มาจากหลาย
แหล่งกําเนิดด้วยกัน
วัฒนธรรมของคนไทยกับวัฒนธรรมของคนพม่ามีความคล้ายกันและต่างกันคือ กลุ่มแรงงาน
พม่ามีวฒั นธรรมทีคล้ายกับไทยหลายด้าน เช่น การนับถือศาสนาพุทธจํานวนมาก และนิ ยมเข้าวัดทําบุญ
และมีความแตกต่างกันในด้านการแต่งกายในการเข้าวัดไปทําบุญ คนไทยมักจะใส่ เสื อผ้าธรรมดาและ
รองเท้าในการเข้าวัดไปทําบุญหรื อบางคนอาจมีการใส่ เสื อเชิตและสวมใส่ ผา้ ถุงแทนการใส่ กางเกง แต่
ตรงกันข้ามกับกลุ่มคนพม่าทีมีวฒั นธรรมทีต่างจากเราคือการเข้าวัดต้องใส่ ชุดสุ ภาพถ้าเป็ นเพศหญิงต้อง
ใส่ ชุดทีขายาวไม่เห็นหัวเข่าหรื อกระโปรงคลุมเข่าลงมาและใส่ เสื อสุ ภาพไม่เปิ ดโชว์แบบของคนไทยใน
บางคน และยังต้องถอดหมวก ถอดแว่นตาและถอดรองเท้าในการเข้าวัด ในการเข้าวัดของประเทศพม่า
บางสถานทีมักมีการเสี ยค่าธรรมเนียมในการเข้าวัดทําบุญ แต่ต่างกับของไทย ประเทศไทยมักจะให้เข้า
ไปทําบุญในวัดได้ฟรี ไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยมใด ๆ
ในปั จจุบนั อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมีจาํ นวนประชากรชาวเมียนมาทีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่
ในแต่ ละตําบลของจังหวัดสมุ ทรสาครมากที สุ ด 4 อันดับ คือ 1. ตําบลท่าทรายมีจาํ นวน 45,120 คน 2.
ตําบลนาดี มีจาํ นวน 27,584 คน 3. ตําบลโคกขามมีจาํ นวน 14,712 คน 4. ตําบลมหาชัยมีจาํ นวน 11,094
คน (สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2562)
ตําบลท่าทรายเป็ นตําบลที มีบริ บทของความเป็ นเมืองอุตสาหกรรมคือการก่ อตังของโรงงาน
ต่าง ๆ และ บริ บทของเมืองเกษตรกรรม ซึ งเป็ นพืนที ของการทําสวนผลไม้ เช่น ฝรั ง มะพร้าว มะม่วง
เป็ นต้น แรงงานต่างด้าวมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสื อสารผ่านการซึ มซับจากเพือนร่ วมงาน
และนายจ้า ง เพื อที จะได้ ใ ช้เป็ นการสื อสารระหว่ า งกัน ได้ง่ า ยยิงขึ น และมี ก ารปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ
วัฒนธรรมในพื นที แรงงานต่างด้าวที เข้ามาทํางานในตําบลท่ าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ส่ ว นมากมี การสื อสารระหว่ างกันเป็ นภาษาไทย สื บ เนื องมาจากการที เข้ามาทํางานที ตําบลท่ าทราย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นเวลานาน แต่ก็ยงั คงมีบางส่ วนใช้การสื อสารเป็ นภาษาไทยจํานวน
น้อยเนื องจากคนกลุ่มนันเข้ามาทํางานในพืนทีได้ไม่นานจึ งยังไม่มีการซึ มซับภาษาไทยทีมากพอแบบ
กลุ่มแรงงานต่ างด้าวที อพยพเข้ามาทํางานในพืนที หลายปี โดยกลุ่ มแรงงานที สื อสารเป็ นภาไทยในที
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ทํางานมักจะมีการปรับตัวไปในทางทีดีและเข้ากับคนในทีทํางานได้อย่างกลมกลืนกว่าคนทียังปรับตัว
ไม่ค่อยได้ในทีทํางาน
ด้วยเหตุ ผลนี ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ นปั ญหาของการปรั บตัวด้านวัฒนธรรมและการสื อสารของกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวว่ามีการปรั บตัวให้เข้ากับสังคมในที ทํางานได้อย่างไร และมีการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างไร
เนื องจากวัฒนธรรมทีมีความแตกต่างกันหลายด้าน และมีการปรับตัวอย่างไรให้ตนเองสามารถดํารงอยู่
ในสั งคมได้อย่างราบรื นและสงบสุ ข จากที กล่าวมาข้างต้นนี ประกอบด้วยเรื องการปรั บตัว ของกลุ่ ม
แรงงานชาวเมี ยนมาในการใช้ชีวิต ในสั งคมที มี ความแตกต่ างกัน จากทีได้กล่ าวไว้คือ ตําบลท่ าทราย
อําเภอเมือ ง จัง หวัด สมุ ทรสาคร เพื อเป็ นประโยชน์ ต่ อ การอยู่ร่ว มกันกับคนอื นในที ทํางานได้อ ย่า ง
ราบรื นและการอยูร่ ่ วมกันระหว่างวัฒนธรรมทีแตกต่างกันของกลุ่มแรงงานชาวเมียนมากับกลุ่มคนในที
ทํางาน
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาความคิดเห็นทีส่ งผลต่อการปรับตัวด้านการสื อสาร และวัฒนธรรมของแรงงานต่าง
ด้าวเมียนมา ในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
2. ปั จจัยส่ วนบุ คคลมีผลต่ อ การปรั บตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานต่ างด้าว
เมียนมา ในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการสื บค้นข้อมูลผูว้ ิจยั ได้แบ่งกรอบแนวคิดการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน คือ ตัวแปรต้น และตัวแปร
ตาม ดังต่อไปนี
1. ตัวแปรต้น สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่ วน คือ
1.1 ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.สถานะ 4.รายได้ 5.ศาสนา 6.เชื อชาติ (มอญ ยะ
ไข่ กะเหรี ยง คะฉิน ไต(ไทใหญ่) ชิน) 7.ระยะเวลาในการทํางานในพืนที 8.บุตร
1.2 ปั จจัยทีส่ งผลต่อการปรับตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวเมียนมาใน
ตําบลท่าทรายอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ .ด้านการสื อสารและวัฒนธรรม (พิมพ์ใจ สุ
ริ น ทรเสรี ,2534) .ด้า นวัฒ นธรรมที เชื อมโยงกับ การสื อสาร (จุ ฑ าทิ พ ย์ บุ ญ รอด,2545) .ด้า นการ
ปรับตัวในการทํางาน(ศรี สมพร สุ ขวงศา,2551) . ด้านสภาพแวดล้อม(กนกพร มโนรัตนา,2540)
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2. ตัวแปรตาม
2.1 การปรับตัวของการสื อสารและวัฒนธรรมของแรงงานเมียนมา ได้แก่ . ด้านการแก้ปัญหา
และเผชิญกับสถานการณ์ทีมีปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื อสาร(จุฑาทิพย์ บุญรอด, 2545)
. ด้านการปรับตัวโดยการใช้วฒั นธรรมในการสื อสารและทําความเข้าใจซึ งกันและกันกับวัฒนธรรม
ของอี กฝ่ ายหนึ ง(ศรี สมพร สุ ขวงศา, 2551) . ด้านการปรับตัวของกลุ่มแรงงานเมียนมาในการสื อสาร
โดยใช้ภาษาไทย(ธานิษฎ์ กองแก้ว, 2544) . ด้านการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและสังคมในสถานที
ใหม่(จิด เศรษฐบุตร, 2479)
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การคํานวนกลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษาครั งนี ใช้สู ต รการคํา นวณแบบทาโร่ ย ามาเน่ ในกลุ่ ม
ประชากรของแรงงานชาวเมี ยนมาทีอาศัยอยู่ในตําบลท่ าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุ ทรสาคร จํานวน
, คน (สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, ) โดยกําหนดระดับ ความเชื อมัน
ขึนที % ได้จาํ นวน คน
เครื องมือวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามแบบปิ ดและแบบเปิ ด (Close-Ended and OpenEnded) มีคาํ ถามทังหมด ข้อ แบ่งออกเป็ น ส่ วนดังนี ส่ วนที คําถามเกียวข้องกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที ปั จจัยที ส่ งผลต่ อการปรั บตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวในตําบลท่ า
ทรายอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ส่ วนที ผลทีได้จากการปรั บตัวของการสื อสารและวัฒนธรรม
ของแรงงานเมียนมา และส่ วนที ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามใน ส่ วนเป็ นข้อคําถามแบบประเมินค่า
(Rating Scale) ระดับโดยวิธีการของ Likert Scale ในแบบสอบถามมีการแปลภาษาเป็ นภาษาพม่าจาก
ผูเ้ ชียวชาญในด้านภาษาพม่า
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ลในครั งนี จะรวบรวมข้อมู ลที เกียวข้องทังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี
1. ข้อมูลปฐมภูมิเก็บข้อมูลแบบสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)เนื องจากไม่พบข้อมูล
ของชาวเมียนมาทีอาศัยอยู่ในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครในแต่ละหมู่บา้ นจึ งทําการ
เก็บแบบสอบถามจากชาวเมียนมาทีอาศัยในพืนทีโดยตรง
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2. ข้อ มู ลทุ ติยภู มิโดยการศึ กษาค้นคว้าข้อ มู ลจากเอกสารต่ าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการศึ กษา เช่ น
ข้อมูล หรื อบทความทางเศรษฐกิจ จากหนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต ตําราเรี ยน เอกสารประกอบการเรี ยน
รวมถึงงานวิจยั ภายในประเทศและงานวิจยั ในต่างประเทศ ตลอดจนวิทยานิพนธ์ทีเกียวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลมี การใช้ส ถิ ติวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) มา
ใช้บรรยายคุ ณลักษณะของข้อ มูล และสถิติวิเคราะห์ เชิ งอนุ มาน (Inferential Analysis Statistics) เป็ น
สถิ ติทีใช้วิเคราะห์ถึงลักษณะของตัวแปรต้นทีมี ผลต่อตัวแปรตามโดยใช้ขอ้ มู ลจากกลุ่ มตัวอย่างและ
วิธีการวิ เคราะห์ ค่ าเฉลี ยกลุ่ ม ตัว อย่าง (T-test) และวิ เคราะห์ ความแปรปรวน(Analysis of Variance :
ANOVA) หรื อ (F-test) หากพบว่ามี ค่าความแตกต่ างของค่าเฉลี ยจะทําการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี ยรายคู่
(Multiple Comparison) ด้วยวิธี Least-Significant different (LSD) และ Dunnett’s T3
ผลการวิจัย
4.1 การวิ เคราะห์ ปั จ จัยส่ ว นบุ ค คลของชาวเมี ย นมาในตํา บลท่ า ทราย อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
สมุทรสาคร
ปั จจัยส่ วนบุ คคลส่ วนใหญ่พ บว่ามี เพศชายจํานวน ร้ อยละ . ,อายุช่วง - ปี จํานวน
ร้อยละ . ,สถานะสมรสจํานวน ร้อยละ . ,รายได้ช่วง , -10, บาทจํานวน ร้อย
ละ . ,ศาสนาพุทธ จํานวน ร้อยละ . ,เชือชาติมอญ จํานวน ร้อยละ . ,ระยะเวลาในการ
ทํางานในพืนทีช่วง ปี - ปี จาํ นวน ร้อยละ . และมีบุตร จํานวน ร้อยละ . ดังตารางที 1
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ตารางที
ปั จจัยส่ วนบุคคลของชาวเมียนมาในตําบลท่ าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจัยส่วนบุคคล
จํานวน
ร้อยละ
เพศชาย
257
64.7
อายุช่วง - ปี
176
44.3
สถานะสมรส
234
58.9
รายได้ช่วง ,001-10,000 บาท
186
46.9
ศาสนาพุทธ
350
88.2
เชือชาติมอญ
251
63.2
ระยะเวลาในการทํางานในพืนทีช่วง ปี - ปี
175
44.1
มีบุตร
243
61.2
4.2 เพือศึกษาความคิดเห็นทีส่ งผลต่อการปรั บตัวด้านการสื อสาร และวัฒนธรรมของแรงงาน
ต่างด้าวในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ด้า นการสื อสารและวัฒ นธรรมมี ค่ า เฉลี ยมากที สุ ด คื อ 3.19 อยู่ใ นระดั บ ดี รองมาคื อ ด้ า น
วัฒนธรรมที เชื อมโยงกับการสื อสารมีค่าเฉลี ยคื อ3.11 อยู่ในระดับดี ด้านการปรั บตัวในการทํางานมี
ค่ าเฉลี ยคื อ2.84 อยู่ในระดับ ดี แต่ ในแบบสอบถามข้อ ย่อยของด้านการปรั บ ตัว ในการทํางานพบว่ า
แรงงานชาวเมียนมามีความคิดเห็นเกียวกับความสัมพันธ์ทีลึกซึ งกับคนไทยในระดับน้อยมีค่าเฉลียอยู่ที
2.48 และด้านสภาพแวดล้อมมีคา่ เฉลียคือ2.81 อยูใ่ นระดับดี
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ตารางที 2
ความคิ ด เห็ นที ส่ งผลต่ อการปรั บตัวด้ านการสื อสาร และวัฒนธรรมของแรงงานต่ างด้ าวเมียนมา ใน
ตําบลท่ าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ความคิดเห็นทีส่ งผลต่อการปรับตัวด้านการ
ที สื อสาร และวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวใน
S.D.
ระดับ
ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
1 ด้านการสื อสารและวัฒนธรรม
3.19
0.794
ดี
2 ด้านวัฒนธรรมทีเชือมโยงกับการสื อสาร
3.11
0.720
ดี
3 ด้านการปรับตัวในการทํางาน
2.84
0.749
ดี
4 ด้านสภาพแวดล้อม
2.81
0.807
ดี
รวม
2.98
0.648
ดี
4.3 ปั จจัยส่ วนบุ คคลมีผลต่อการปรั บตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานต่างด้าว
ในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปั จจัยส่ วนบุ คคลมีผลต่ อการปรั บตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานต่ างด้าว ใน
ตํา บลท่ า ทราย อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด สมุ ท รสาคร ทั ง 4 ด้ า น คื อ 1.ด้า นการแก้ปั ญ หาและเผชิ ญ กับ
สถานการณ์ทีมีปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื อสาร มีผลต่อเพศ รายได้ ศาสนา เชือชาติ 2.ด้านการปรับตัวโดย
การใช้วฒั นธรรมในการสื อสารและทําความเข้าใจซึ งกันและกันกับวัฒนธรรมของอีกฝ่ ายหนึงมีผลต่อ
รายได้ เชื อชาติ ระยะเวลาในการทํางานในพื นที 3. ด้านการปรั บตัวของกลุ่ มแรงงานเมียนมารในการ
สื อสารโดยใช้ภาษาไทย มีผลต่อเพศ รายได้ ศาสนา ระยะเวลาในการทํางานในพืนที 4. ด้านการปรับตัว
ให้เข้ากับวัฒนธรรมและสังคมในสถานทีใหม่ มีผลต่อรายได้ ระยะเวลาในการทํางานในพืนที ดังตาราง
ที 3
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ตารางที 3
ปั จจั ยส่ วนบุคคลมีผลต่ อการปรั บตัวด้ านการสื อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานต่ างด้ าว ในตําบลท่ า
ทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

t-test
การปรับตัวของการ
สื อสารและวัฒนธรรม
ของแรงงานเมียนมา

เพศ

f-test

อายุ

1. ด้านการแก้ปัญหาและ
เผชิญกับสถานการณ์ทีมี 0.000* 0.133
ปัญหาต่าง ๆ ผ่านการ
สือสาร
2. ด้านการปรับตัวโดย
การใช้วฒั นธรรมในการ
สือสารและทําความ
0.207 0.289
เข้าใจซึงกันและกันกับ
วัฒนธรรมของอีกฝ่ าย
หนึ ง
3. ด้านการปรับตัวของ
กลุ่มแรงงานเมียนมาใน 0.022* 0.648
การสื อสารโดยใช้
ภาษาไทย
4. ด้านการปรับตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมและสังคม 0.362 0.248
ในสถานทีใหม่
หมายเหตุ * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

สถานะ

รายได้

ศาสนา

เชือชาติ

ระยะเวลา
ในการ
ทํางานใน
พืนที

บุตร

0.938 0.002* 0.026* 0.000*

0.120

0.424

0.417 0.000* 0.147 0.006*

0.000*

0.248

0.961 0.000* 0.032* 0.076

0.033*

0.451

0.893 0.000* 0.119

0.000*

0.491

0.136
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครังนี พบว่า การปรั บตัวด้านการสื อสารและวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวใน
ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยูใ่ นระดับดี และมีการสื อสารแลกเปลียนวัฒนธรรมซึ ง
กันและกัน ซึ งสอดคล้องกับ กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา อ้างในบทวิจยั ของธานิ ษฏ์ กองแก้ว (2544) ทีมี
การกล่าวไว้ว่า ผูแ้ ปลกหน้าทีเข้าไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใหม่จะใช้การสื อสารทังเชิงการใช้วจั นะกับอ
วัจนะภาษา เป็ นเครื องมือทีใช้ในการควบคุ มและจัดการสิ งต่ าง ๆ ในสิ งแวดล้อมใหม่ เกิดการเรี ยนรู ้
และเผชิ ญกับสถานการณ์ ทีมี ปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื อสาร ระหว่างระดับบุคคลและระดับสื อมวลชน
นอกจากนี พบว่ามีการกลื นกลายทางวัฒนธรรมเป็ นลักษณะทีต้องใช้ระยะเวลาในการกลื นกลายทาง
วัฒนธรรมที ยาวนานโดยสามารถเห็ นผลของการกลืนกลายได้จากคนรุ่ นหลัง ๆ ซึ งสอดคลองกับของ
จุฑาพรรธ์ ผดุงชี วิต ( ) เรื องการกลืนกลายทางวัฒนธรรม คือ การทิงเอกลักษณ์ การทิงวัฒนธรรม
เดิ ม และยอมรั บวัฒ นธรรมใหม่ อย่างเต็มตัว ซึ งกระบวนการนี จะเป็ นลักษณะระยะยาว นอกจากนี
ผลการวิจยั พบว่าแรงงานชาวเมียนมามีการปรั บตัวให้เข้ากับทีทํางานหรื อมีการร่ วมงานกันระหว่างคน
ไทยกับชาวเมียนมา
เมือพิจารณาผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์พบว่า 1. ระดับของปั จจัยทีส่ งผลต่อการปรั บตัวด้าน
การสื อสาร และวัฒนธรรมของแรงงานต่ างด้าวในตําบลท่าทราย อําเภอเมื อง จังหวัดสมุ ทรสาคร มี 4
ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการสื อสารและวัฒนธรรม, ด้านวัฒนธรรมทีเชื อมโยงกับการสื อสาร, ด้าน
การปรับตัวในการทํางาน, ด้านสภาพแวดล้อมโดยทังสี ด้านพบว่ามีค่าเฉลียอยู่ในระดับดี เมือพิจารณา
คําถามย่อยพบว่ามีผลทีน่ าสนใจคือแรงงานชาวเมียนมามีความคิดเห็นเกียวกับความสัมพันธ์ทีลึกซึ งกับ
คนไทยอยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการปรั บตัวด้านการ
สื อสารและวัฒนธรรม ของแรงงานเมี ยนมาในตําบลท่ าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี 1.
ด้านการแก้ปัญหาและเผชิญกับสถานการณ์ทีมีปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื อสาร มีผลต่อเพศ รายได้ ศาสนา
เชื อชาติ 2.ด้านการปรั บตัวโดยการใช้ว ฒ
ั นธรรมในการสื อสารและทําความเข้าใจซึ งกัน และกันกับ
วัฒนธรรมของอีกฝ่ ายหนึ งมีผลต่อรายได้ เชือชาติ ระยะเวลาในการทํางานในพืนที 3. ด้านการปรับตัว
ของกลุ่มแรงงานเมียนมาในการสื อสารโดยใช้ภาษาไทย มีผลต่อเพศ รายได้ ศาสนา และระยะเวลาใน
การทํางานในพื นที 4. ด้านการปรั บตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและสังคมในสถานที ใหม่ มี ผลต่อรายได้
ระยะเวลาในการทํางานในพืนที
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สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคลของชาวเมียนมาในตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีเพศ
ชายเป็ นส่ วนใหญ่ อายุอยู่ในวัยกลางคน มีสถานะสมรสและมีบุตร นับถือศาสนาพุทธ เชือชาติมอญ มี
รายได้ , - , บาท เข้ามาทํางานอยูใ่ นพืนที - ปี
ปั จจัยส่ วนบุ คคลของชาวเมี ยนมามี ผลต่ อการปรั บตัวให้เข้ากับสั งคม วัฒนธรรม และความ
เป็ นอยู่ของกลุ่มคนทีอยูใ่ นพืนที โดยมีปัจจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อการปรับตัวในทัง4ด้าน คือ 1.ด้านการ
แก้ปัญ หาและเผชิ ญ กับสถานการณ์ ที มี ปั ญ หาต่ าง ๆ ผ่ านการสื อสาร 2.ด้านการปรั บ ตัว โดยการใช้
วัฒนธรรมในการสื อสารและทําความเข้าใจซึ งกันและกันกับวัฒนธรรมของอี กฝ่ ายหนึ ง 3. ด้านการ
ปรั บ ตัว ของกลุ่ ม แรงงานเมี ย นมาร์ ใ นการสื อสารโดยใช้ ภ าษาไทย 4. ด้า นการปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ
วัฒนธรรมและสังคมในสถานที ใหม่ จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ มแรงงานชาวเมียนมาที อยู่ใน
พืนทีตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ข้ อเสนอแนะ
7.1 คนไทยและคนเมียนมาควรมีการสานความสัมพันธ์ทีดี ต่อกัน เช่ น คนไทยเป็ นเพือนกับคน
เมี ยนมา หรื อมีการร่ วมกันทํากิ จกรรมด้วยกัน เนื องจากในการเก็บแบบสอบถามพบว่า
ชาว
เมียนมายังมีความคิดเห็นเกียวกับการสานสัมพันธ์กบั คนไทยอยูร่ ะดับน้อย
7.2 คนไทยและคนเมียนมาควรศึกษาภาษาของกันและกันมากขึนเพือสะดวกต่ อการสื อสาร
ระหว่างกันได้ง่ายขึน
7.3 ควรมีการศึกษาต่ อในด้านอืน ๆ อีกเพือคนไทยและคนเมียนมาทีอาศัยในพืนที อืนหรื อใน
พืนทีทีทําการศึกษาสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างราบรื น
เอกสารอ้ างอิง
กนกพร มโนรัตนา. (2540). สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทํางาน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีวัตถุประสงค์ คือ ) เพือศึกษาระดับส่ งเสริ มปั จจัยทีทําให้ใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) เพือศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที แตกต่างกัน
ส่ งผลกระทบต่อความคิดเห็ นในแนวทางการป้ องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ 3) เพื อศึ ก ษาแนวทางการป้ อ งกัน การใช้บุห รี ไฟฟ้ าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จํานวน 387 คน เครื องมือ
ทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจัยสร้ างขึนโดยมีค่าความเชื อมันเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาทีนํามาวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติ
วิเคราะห์เชิงอนุ มาน ได้แก่ t-test และ One- Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ระดับส่ งเสริ มปั จจัยทีทําให้ใช้บุหรี ไฟฟ้ าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางพิจารณาตามรายด้านพบว่าด้านอยาก
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ลอง คือ อันดับ 1. โดยมี ค่าเฉลีย 3.24 รองลงมาด้านความเครี ยด มี ค่าเฉลี ย 2.91 สําหรั บปั จจัยส่ ว น
บุคคลทีส่ งผลต่อนักศึกษา พบว่า ชันปี กับคณะทีต่างกันมีความคิดเห็นต่อแนวทางป้ องกันทีแตกต่างกัน
อย่างน้อยหนึ งปั จจัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ 0.05 ในส่ วนแนวทางการป้ องการใช้บุหรี ไฟฟ้ า
ของนักศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า นโยบายด้านการสื อสาร คือ
อันดับที 1. โดยมีคา่ เฉลีย 3.99 รองลงมานโยบายด้านกฎระเบียบ มีค่าเฉลีย 3.87
คําสําคัญ: บุหรี ไฟฟ้า, แนวทางการป้องกัน, นักศึกษา

Abstract
Objective of this research is 1) to study the level of promoting factors that make e-cigarettes
use of Student Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 2) to study different
personal factors affecting opinions on the prevention of e-cigarette use among students of Valaya
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 3) to A Study of Guidelines on the
Prevention of e-cigarettes Use of Students of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage By collecting data on samples of students in valaya Alongkorn Rajabhat University under
Royal Patronage, amount 387 people The research tool was a statistical questionnaire. Descriptive
field To analyze: percentage, mean Standard deviation Statistical analysis statistics Inferred t-test and
F-test
The research results were found that Level promoting factors that The use of e-cigarettes of
the students of the Royal University. Valaya Alongkorn under Royal Patronage was at a moderate
level. Considered by individual aspects, it was found that the aspect of wanting to try is number 1
with an average of 3.24 Followed by stress had an average of 2.91. Personal factors affecting students
were found that different years with different faculties had opinions on the approach. At least one
different protection factor was statistically significant at a level of 0.05 in the cross section. to prevent
the use of e-cigarettes among students. Overall, it was at the very agree level, considering each
aspect. Found that the computer meeting was the first to be the first with a value of 3.99, followed by
cleaning up the mess. Worth a cow 3.87
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บทนํา
ประเทศไทยในอดีตและปั จจุ บนั มีวฒั นธรรมการสู บบุหรี อย่างมาก ไม่ว่าเป็ นการสู บบุหรี แบบ
ม้วนกระดาษหรื อใบจากแล้วพัฒนาเป็ นแบบม้วนเป็ นซองถึงจากนันพัฒนามาเป็ นบุ หรี ไฟฟ้ าตามยุค
สมัยทีเปลียนแปลงไปซึ งกลายเป็ นทางเลือกใหม่ของวัยรุ่ นในปั จจุบนั ซึ งทําให้เห็นว่าการสู บบุหรี ไม่ใช่
เรื องใหม่สาํ หรั บคนไทยแต่เป็ นค่านิ ยมทีมีมาตังแต่รุ่นสู่ รุ่นโดยเป็ นการเรี ยนแบบจากคนในครอบครั ว
รวมไปทังเพือน แต่ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าแทรกแซง ซึ งทําให้มีบุหรี ไฟฟ้าในยุคปั จจุ บนั มี
การมีการเปลียนสังคมมากมายไม่ว่าจะทางการเมืองวัฒนธรรมหรื อแม้กระทังในชีวิตประจําวัน ในสมัย
อดี ตประเทศไทยเริ มมี การสู บบุหรี แบบม้วนกระดาษหรื อใบจากแล้วพัฒนาเป็ นแบบม้วนเป็ นซองถึ ง
จากนันพัฒนามาเป็ นบุหรี ไฟฟ้าตามยุคสมัยทีเปลียนแปลงไป ซึ งกลายเป็ นทางเลื อกใหม่ของวัยรุ่ นใน
ปั จจุ บนั การสู บบุหรี นันส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพ และพบว่าความสู ญเสี ยจากค่ารั กษาพยาบาล
อันเนื องมาจากความเจ็บป่ วย พิการ หรื อเสี ยชีวิต โดยโรคทีเกิดมาจากการสู บบุหรี ได้แก่โรคหัวใจขาด
เลื อ ด มะเร็ ง ปวดและโรคถุ ง ลมโป่ งพอง จากผู ้ป่ วยที มารั ก ษาในโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุ ข ในส่ วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2538 มี มูลค่าถึ ง 7,086 ล้านบาท การสู บบุหรี นอกจากจะทําให้
เกิ ดปั ญหาโดยตรงต่ อสุ ขภาพแล้ว ยังก่ อให้เกิ ดปั ญหาทาง สังคม และสิ งแวดล้อม เนื องจากควันของ
บุหรี ทําให้ผูค้ นทีเดินผ่านไปผ่านมามีกลินของบุหรี ติดตัว นอกจากนันยังส่ งผลกระทบไปยังมลพิษทาง
อากาศอีกด้วย (นิตยาภรณ์ ด้วงเรื อง. 2540 : 1)
จากการสํารวจพบว่าปริ มาณการสู บบุหรี ไฟฟ้ามีมากขึนโดยผูส้ ู บส่ วนใหญ่มีความเชือว่าบุหรี
ไฟฟ้าปลอดภัยมากกว่าและสามารถช่วยเลิกการสู บบุหรี ธรรมดาได้ อย่างไรก็ตามบุหรี ไฟฟ้ าเป็ นสิ นค้า
ควบคุ มและบัง คับใช้ในพระราชบัญ ญัติ ควบคุ มผลิ ต ภัณ ฑ์ ยาสู บ พ.ศ. 2560 แทนที พระราชบัญ ญัติ
ควบคุ มยาสู บ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญ ญัติ คุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่ สู บ บุ หรี พ.ศ. 2535 การเผยแพร่
ข้อ มู ล ในเรื องความเสี ยงและอัน ตรายจากการใช้บุ ห รี ไฟฟ้ า มี ส ารนิ โ คติ น และทํา งานด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ งประกอบด้วย แบตเตอรี อุปกรณ์ทีทําให้เกิดความร้อน เพือเปลียนนํายาให้เป็ นละออง
ไอถังบรรจุนายาหรื
ํ
อลํากล้อง และก้นกรอง โดยส่ วนผสมทีพบมากในนํายา ได้แก่ นิ โคติน โพรโพลีน
ไกลคอล กลีเซอรี น อาจจะเป็ นอันตรายอย่างเฉี ยบพลันและระยะยาว จากการสู ดดมไอระเหย ซึ งวัยรุ่ น
ในกลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจกับบุหรี ไฟฟ้ าเพราะเป็ นกระแสสังคม ปั จจัยทีสําคัญคือนํายาของบุ หรี
ไฟฟ้ามีหลายกลินให้เลือกได้ตามใจชอบ ตัวอย่างเช่น กลินองุ่นยาว กลินแตงโม กลินผลไม้รวม กลินว
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นิ ลา กลิ นสตอเบอร์ รี กลินนม กลิ นช็อ คโกแลต กลิ นมะม่ วง และกลิ นที เป็ นที นิ ยมที สุ ดคื อ องุ่ นยาว
เพราะกลินนีทําให้มีผลข้างเคียงคือ อาการมึนเมา
การศึกษาของ โช, ชิน และมูน (Cho, Shin, & Moon,
: - ) ได้ศึกษาแหล่งข้อมูลและ
ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บุหรี ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาเกาหลี จํานวน คน โดยพบว่า แหล่งข้อมูลมาจาก
อินเทอร์ เน็ต ร้อยละ . จากเพือนร้อยละ . โดยบุคคลทีมีอิทธิ พลมากทีสุ ดคือ เพือนเป็ นแรงกดดัน
และปั จจัยสําคัญที ทําให้วยั รุ่ นเข้าไปยุ่งเกี ยวกับการสู บบุหรี ไฟฟ้ า นอกจากนี โช, ชิ น และมู น (Cho,
Shin, & Moon, 2011 : 544- ) ได้ศึกษานักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา จํานวน ,
คน พบว่า ปั จ จัยที เกี ยวข้อ งคื อ เพศ การยอมรั บของกลุ่ มเพือน ความไม่ พอใจของชี วิ ตในโรงเรี ยน/
มหาวิทยาลัย มี ส มาชิ กในครอบครั วสู บบุ หรี และเคยสู บบุ หรี มาก่ อน ทังหมดเป็ นปั จจัยเร่ งให้วยั รุ่ น
อยากทดลองใช้บุหรี ไฟฟ้ า วัยรุ่ นเป็ นวัยทีเข้าสู่ เทคโนโลยีได้ง่ายเนื องจากบุหรี ไฟฟ้าเป็ นอีกผลิตภัณฑ์
หนึ งทีมี จาํ หน่ ายบนโลกออนไลน์ และมี ว างจําหน่ ายในห้ างสรรพสิ นค้าทัวไป (Grana. 2013 : 135)
กลวิธีทางการตลาดใช้คนดังในสังคมในการส่ งเสริ มการขาย การออกแบบรู ปลักษณ์ สี และกลิ น เป็ น
สิ งดึงดูดวัยรุ่ นให้มีมุมมองทีดี ต่อสิ นค้า และทําให้วยั รุ่ นรับรู ้ ว่าสามารถใช้บุหรี ไฟฟ้าในทีสาธารณะได้
โดยที วัยรุ่ น ไม่ ได้ตระหนักเลยว่ าจะทําให้เขาติ ด นิ โคติ นได้ (Pepper.,et al. 2013 : 147, Sutfin., et al.
2013 : 220)
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึ กษาการซื อขายบุ หรี ไฟฟ้ าของกลุ่มนัก ศึ กษาในมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสัมภาษณ์เฉลียแล้ว พบว่า นักศึกษาซื อผ่านทางระบบออนไลน์
และราคาโดยเฉลียจะอยู่ที 1,500 – 3,500 บาท ขึนอยู่กบั ขนาดของบุ หรี ไฟฟ้ าหรื อยีห้อของบุ หรี ไฟฟ้ า
เช่ น ยีห้อเทสล่า ราคาจะอยู่ทีปริ มาณ 1,590 บาท ยีห้อสโมแอนชาลอน 2,350 บาท และยีห้อวีก็อตโปร
3,250 บาท ทังนี ผูว้ ิจยั ยังได้สาํ รวจอีกว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะสู บบุหรี ไฟฟ้ าในช่วงพักเบรก ช่วง
พักกลางวัน บริ เวณใต้อาคารเรี ยน 100 ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ และบริ เวณลานจอดรถ
ดั ง นั นผู ้วิ จ ั ย จึ ง มี ค วามสนใจที จะศึ ก ษาแนวทางการป้ องกั น การใช้ บุ ห รี ไฟฟ้ า ของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื องจากผูว้ ิจยั
ศึ กษาอยู่ที มหาวิ ทยาลัยดังกล่ า ว และเพื อเป็ นแนวทางในการป้ อ งกันการใช้บุ หรี ไฟฟ้ าในกลุ่ มของ
นักศึกษา
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย ที ส่ ง เสริ ม ทํา ให้ ใช้บุ ห รี ไฟฟ้ า ของนัก ศึ กษามหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพือศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลทีแตกต่างกันส่ งผลกระทบต่อความคิดเห็นในแนวทางการป้ องกันการ
ใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เพือศึกษาแนวทางการป้ องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้ าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึ ก ษาแนวทางป้ อ งกัน การใช้บุ ห รี ไฟฟ้ า ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา กรณี :
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผูว้ ิจยั พบว่ามีแนวคิดทฤษฎีทีเกียวกับวัยรุ่ น
รุ่ งรัตน์ ศรี สุริยเวศ์ (2539) ได้พูดถึงวัยรุ่ นไว้ว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยเจริ ญเติบโตพร้อมเข้าสู่ ภาวะการเป็ นผูใ้ หญ่
โดยยึดความพร้ อมทางร่ างกายเป็ นตัวตัดสิ น วัยนี เป็ นวัยทีเจริ ญเติบโตทางด้านร่ างกายอย่างรวดเร็ ว
พร้ อมทังทางรางกายและจิตใจและความรู ้ สึกนึ กคิด โดยอาศัยความผิดพลาดด้วยตัวเองมากกว่าที จะ
เรี ยนรู ้ จากคําสังสอนการตัด สิ นใจแก้ปัญหามี กจะวู่วาม และมักแสดงออกทางอารมณ์ ทีชัดเจน และ
รุ นแรงซึ งสอดคล้องกับทฤษฎีจิตสังคมของ (psychosocial theory ) อีริคสัน(Erikson, 2537) ซึ งเป็ นลูก
ศิษย์ของฟรอยด์ ได้สร้ างทฤษฎีขึนในแนวความคิดของฟรอยด์ แต่ได้เน้นความสําคัญทางด้านสังคม
วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อม ด้านจิตใจ ว่ามีบทบาทในการพัฒนาบุคลิกภาพมากอีริคสันต่างกับฟรอยด์
หลายประการ อาชิ เช่ น การพัฒนาของคนไม่ได้จบแค่วยั รุ่ น แต่ ต่อไปจนกระทังวาระสุ ดท้ายของชี วิต
ซึ งจิ ตสังคม สรุ ปได้ว่าความสั มพัน ธ์กบั ผูค้ นในสภาพแวดล้อมของแต่ละบุ คลประกอบด้วย พ่ อ แม่
โรงเรี ยนเพือน เป็ นต้นอยู่ในสภาพทีสับสนมีปัญหากับสมาชิ กในครอบครั ว ไปโรงเรี ยนก็มีปัญหากับ
เพือน ซึ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้หากลุ่ มใหม่ทีมีสภาวะเดี ยวกันซึ งสาเหตุเหล่ านี เป็ นปั จจัยสําคัญทําให้วยั รุ่ น
หันมาลองสู บบุ หรี ไฟฟ้ า โดยสอดคล้องกับสํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ. ได้
เขียนไว้ว่า ความอยากลอง ตามเพือน เลี ยนแบบคนในบ้าน เข้าสังคม ความเครี ยด เป็ นปั จจัยทีทําให้มี
การสู บบุหรี ซึ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาหาข้อมูลเกียวกับความหมายของบุหรี ไฟฟ้ า เป็ นอุปกรณ์ทีใช้พลัง
จากแบตเตอร์ รีในการผลิตปริ มาณสารนิโคตินทีสู บดมโดยใช้ไอระเหย โดยบุหรี ไฟฟ้าจะใช้แบตเตอร์ รี
ที สามารถชาตใหม่ ไ ด้ เป็ นตั ว จ่ า ยไฟความร้ อ นให้ ค อยล์ บุ ห รี ไฟฟ้ า (coil)เมื อมี นํ ายาไฟฟ้ า (eliquid)สัมผัส กับขวดที ระเหยออกมา นอกจากนี ผูว้ ิ จัยได้ศึกษาหาข้อมู ลเพิ มเติ มเกียวกับสาระสําคัญ
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พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ เมือปี พ.ศ. 2560 โดยมีการป้ องกันจากภาครัฐ ประกาศให้บุหรี
ไฟฟ้ าเป็ นสิ นค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตังแต่ ปี 2557 ซึ งสอดคล้องกับนโยบายทีช่ วยในการ
ป้ อ งกันการใช้บุหรี ไฟฟ้ า บุ ญชัย พิ ริยกิจกําจร (2561) ได้คิดนโยบายที ช่ วยเบี ยงเบนความสนใจของ
นักศึกษาออกจากบุหรี ไฟฟ้า 5นโยบายดังนี 1.นโยบายสิ งจูงใจ 2.นโยบายด้านกฎระเบียบ 3.นโยบาย
การร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 4.นโยบายด้านการสื อสาร 5.นโยบายด้านข้อมูล
กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติ ฐ านการวิจัย : ปั จ จัยส่ วนบุ คคลทีแตกต่ า งกัน ส่ ง ผลกระทบต่ อความคิ ด เห็ น ในแนวทางการ
ป้ อ งกัน การใช้บุ ห รี ไฟฟ้ า ของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากร: ประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษาครั งนี เป็ นนั ก ศึ ก ษา ทั งชายและหญิ ง ซึ งเป็ นนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จํานวน 7339 คน ปี 1 - ปี 4
กลุ่มตัวอย่ าง: กลุ่มตัวอย่างที ใช้การวิจัยครั งนี คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชู ป ถัมภ์ ตังแต่ อ ายุ 18-22 ปี หรื อ ปี 1-4 โดยใช้สู ต รกรณี ท ราบจํา นวนนประชากร เพื อ
ประมาณค่าสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคํานวณของ ยามาเน ( Yamane, 1970) โดยกําหนดค่า
ความเชื อมันที 95% และได้ทาํ การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิแบบเป็ นสัดส่ วน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็ น 6 กลุ่ มจาก 8 คณะ ตามสั ด ส่ ว นของประชากรแต่ ละคณะ ซึ งสู ต รในการคํานวณที ใช้ใน
การศึกษาครังนี คือ
สูตรคํานวณ

n=
N = ขนาดของประชากรทังหมด
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลือนของการสุ่ มตัวอย่างทีระดับ .05
แทนค่า
n=

2

n = 387 คน
การแบ่งชันภูมิแบบเป็ นสัดส่ วน
n=
ในขณะที
= ขนาดตัวอย่างในชันภูมิที
= ขนาดตัวอย่าง
= ขนาดของประชากรในชันภูมิที
= ขนาดของประชากร
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แทนค่า
=
= 93
ตารางที
จํานวนของนักศึ กษาทังหมดของมหาวิ ทยาลัยจําแนกตามคณะ
คณะ / วิทยาลัย
1. คณะครุ ศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
รวม

ประชากร
1,769
1,663
1,909
1057

กลุ่ม
ตัวอย่ าง
93
87
101
56

499
442
7339

26
24
387

เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย: การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เครื องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็ น
แบบสอบถามสําหรับจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีทงหมด
ั
387 คน ซึ งแบบสอบถามนี แบ่งออกเป็ น ส่วน
ดังนี
ส่ วนที ข้อมูลทัวไป เป็ นแบบสอบถามทีใช้เก็บข้อมูลทัวไป ของนักศึกษาปี 1-4 ทีอาศัยอยูใ่ น
เขตมหาลัยวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตงแต่
ั อายุ -22 ปี ขึนไป โดยสอบถาม
ข้อมูล เกียวกับ เพศ อายุ ชันปี และ รายได้
ส่ วนที ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับปั จจัยที ส่ งเสริ มให้มีการเริ มสู บบุหรี ไฟฟ้ าของนักศึกษา
โดย ลักษณะคําตอบในแบบสอบถามส่ วนนี มี ตัวเลือก คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีสุ ด โดยให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 15 ข้อ
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ส่ วนที 3 ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับแนวทางป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้า โดย ลักษณะคําตอบใน
แบบสอบถามส่ ว นนี มี ตัวเลื อ ก คื อ มากที สุ ด มาก ปานกลาง น้อ ย และน้ อยที สุ ด โดยให้ ผูต้ อบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน 15 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล: การวิเคราะห์ ข้อมู ล ผูว้ ิจัยใช้ส ถิติ เชิ งพรรณนา (Description Statistics Analysis)
และสถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ผูว้ ิจัยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Description Statistics Analysis) และสถิ ติ เชิ งอนุ มาน
(Inferential Statistics Analysis)
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Description Statistics) เพื ออธิ บ ายปั จ จั ย พื นฐาน โดยนํ า เสนอใน
รู ปแบบ ตาราง ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิ ติ เชิ ง สรุ ปอ้ า งอิ ง ใช้ สํ า หรั บ การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เพื อทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการ
เปรี ยบเทียบ ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง (T-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance
: ANOVA หรื อ F-test) หากพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลียจะทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียคู่ (Multiple
Comparison) ด้วย วิธี Least-Significant different (LSD)
3. การประมวลผลข้อมูล ผูว้ ิจยั นําคําตอบทีได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตาม ประเภท
ของ การวัดตัวแปร และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรั บการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS for Window)
ผลการวิจัย
ผลลัพธ์สามารถอธิ บายได้ดงั นี
จากข้ อ มู ล บุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาพบว่ า ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง(65.9 เปอร์ เซ็ น ต์ ) ผู ้ต อบ
แบ บ ส อ บ ถาม ชั น ปี 4 (31.8 เป อ ร์ เซ็ น ต์ ) ส่ ว น ให ญ่ มี รายได้ ต่ อ เดื อ น 3,000 – 5,000 บ าท
(41.9เปอร์ เซ็ นต์) นอกจากนี ยังพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นคณะวิ ทยาการจัด การและ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (26.4 เปอร์ เซ็นต์)
นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยทีส่ งเสริ มให้มีการเริ มสู บบุหรี ของนักศึกษาอยู่
ในระดับสู ง 1 ประการได้แก่ ด้านความอยากลอง มีค่าเฉลีย 3.24 (ตารางที2)
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ตารางที 2
จํานวนและร้ อยยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จาํ แนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคลเพศ,ชันปี ,รายได้ ต่อเดือน, คณะ (ทีสําคัญ)
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยวไลย
จํานวน เปอร์ เซ็นต์
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพศหญิง
255
65.9
ชันปี 4
123
31.8
รายได้เฉลีย 3,000 – 5,000 บาท
162
41.9
คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
102
26.4
ตารางที 3
ค่ าเฉลียและค่ าเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยทีส่ งเสริ มให้ มีการเริ มสู บบุหรี ไฟฟ้าของนักศึ กษา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจัยทีส่ งเสริ มให้มีการเริ มสู บบุหรี ไฟฟ้าของ
S.D.
ความหมาย
นักศึกษา
ด้านความอยากลอง
3.24
1.086
เห็นด้วยมาก
ด้านทําตามเพือน
2.83
1.138 เห็นด้วยปานกลาง
ด้านเลียนแบบคนในบ้าน
2.86
1.222 เห็นด้วยปานกลาง
ด้านเข้าสังคม
2.72
1.186 เห็นด้วยปานกลาง
ด้านความเครี ยด
2.91
1.294 เห็นด้วยปานกลาง
ภาพรวม
เห็นด้วยปานกลาง
3. นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกียวกับเกียวกับแนวป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษาอยูใ่ น
ระดับสู งโดยมีปัจจัยด้านนโยบายคะแนนเฉลียสู งสุ ด 5 ประการ ได้แก่ นโยบายด้านการสื อสาร เป็ น
อันดับแรก มีค่าเฉลีย 3.99 รองลงมาเป็ นนโยบายด้านกฎระเบียบ มีค่าเฉลีย 3.87 นโยบายด้านข้อมูล มี
ค่าเฉลีย 3.85 นโยบายด้านความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีค่าเฉลีย 3.83 และนโยบาย
สิงจูงใจ มีคา่ เฉลีย 3.75 ตามลําดับ (ตารางที 3)
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ตารางที 4
ค่ าเฉลียและค่ าเบียงเบนมาตรฐานของแนวป้ องกันการใช้ บุหรี ไฟฟ้าของนักศึ กษา
แนวป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษา
S.D.
ความหมาย
นโยบายด้านการสื อสาร
3.99
.882
เห็นด้วยมาก
นโยบายด้านกฎระเบียบ
3.87
.904
เห็นด้วยมาก
นโยบายด้านข้อมูล
3.85
.917
เห็นด้วยมาก
นโยบายด้านความร่ วมมือกันระหว่างหน่ วยงาน
3.83
.921
เห็นด้วยมาก
ต่าง ๆ
นโยบายสิ งจูงใจ
3.75
.870
เห็นด้วยมาก
ภาพรวม
เห็นด้วยมาก
4. นักศึกษาทีต่างกันระหว่างชันปี และคณะทีต่างกันมีผลเกียวกับแนวทางการป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้ า
ของนักศึกษา คือ 1. ชันปี กับนโยบายด้านความร่ วมมือกันระหว่างหน่ วยงานต่ าง ๆ นโยบายด้านการ
สื อสารและนโยบายด้านข้อ มู ล(.013,.001,.001)ตามลําดับ 2.คณะกับ นโยบายกฎหมายนโยบายการ
ร่ วมมือและนโยบายสื อสาร (.007,.001,.001)
ตารางที 5
ผลการเปรี ยบเทียบระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลกับนโยบายทีช่ วยการป้องกันการใช้ บุหรี ไฟฟ้าของ
นักศึ กษา
แนวทางการป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้าของ
นักศึกษา
-นโยบายสิ งจูงใจ
-นโยบายด้านกฎระเบียบ
-นโยบายด้านความร่ วมมือกันระหว่างหน่ วยงาน
ต่าง ๆ
-นโยบายด้านการสื อสาร
-นโยบายด้านข้อมูล
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

t = test

F = test

เพศ
.689
.631
.832

ชันปี
.968
.103
.013*

รายได้
.809
.232
.252

คณะ
.177
.007*
.001*

.374
.948

.001*
.001*

.194
.587

.001*
.000
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การอภิปรายและข้ อสรุ ป
จากการวิเคราะห์ระดับปั จจัยทีส่ งเสริ มทําให้มีการใช้บุหรี ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สามารถอธิ ปรายได้ดังนี ส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลางมี
เพียง ด้านทีนักศึกษาเห็ นด้วยมากนันคือ ด้านการอยากลอง นักศึกษามองว่า การลองสู บบุหรี ไฟฟ้าไฟ
เป็ นเรื องทีไม่ดี อีกทังยังมีในเรื องของกลินนํายาบุหรี ไฟฟ้าค่อนข้างหลากหลายกลินหอมนํายาของบุหรี
ไฟฟ้าจึงเป็ นปั จจัยหลักทีส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาอยากลอง ซึ งตรงกับสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ ได้พูดถึงการอยากลองไว้วา่ การอยากลองเป็ นธรรมชาติของวัยรุ่ น ทีอยากลองเป็ นนิงทีท้า
ทายน่าตืนเต้น สนุกถึงแม้จะทราบว่าเป็ นสิ งทีไม่ทีไม่ดีต่อสุ ขภาพก็ตาม
นอกจากนี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึ กษาได้แก่ ชันปี และคณะทีต่ างกัน มีความคิดเห็ น
เกียวกับแนวทางแก้ปัญหาการใช้บุหรี ทีต่างกัน คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ให้แนวทางแก้ปัญหาการใช้บุหรี ไฟฟ้ า คือนโยบายด้านการสื อสารหมายความว่าการนําโปสเตอร์ มา
ประชาสัมพันธ์ตามจุ ดต่าง ๆ เพือให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี ไฟฟ้าว่ามีผลเสี ยต่อร่ างกาย
อย่างไร ซึ งสอดคล้องกับพฤติ กรรมการสู บบุหรี ไฟฟ้ าของวัยรุ่ นของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพ (2561)โดยมีการศึกษาปั จจัยทีทําให้อยากลองสู บบุหรี ไฟฟ้ า คือ เพศอายุ และรายได้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าชันปี อายุมีความคล้ายกัน
สําหรั บแนวทางการป้ องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้ านโยบายทางด้านการสื อสาร มหาวิทยาลัยควร
สื อสารข้อ มู ลหลาย ๆ ทางเช่ น เว็บ ไซต์,เพจ Facebook หรื อ จัด ทํา ป้ า ยห้ า มสู บ บุ ห รี ให้ จัด เจน และ
สื อสารให้นกั ศึกษาเข้าใจ ซึ งตรงกับ บุญชัย พิริยกิจกําจร (2561) ได้กล่าวว่านักศึกษาควรทราบช่องทาง
ในการให้ขอ้ มูลแก่เยาวชน และรณรงค์ให้เกิดกระแสมากขึน ตลอดจนใช้สังคมในโลกออนไลน์เป็ นสื อ
ในการแก้ไขปั ญ หาในเยาวชนโดนเอากลุ่ มคนในออนไลน์ม าร่ ว มมื อกันให้ข ้อมู ลแก่ ว ยั รุ่ นเพื อเกิ ด
ตระหนักและทราบพิษภัยของการสู บบุหรี ไฟฟ้า
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับ สนุ นการจัด นิ ทรรศการเกี ยวกับผลเสี ยของบุ หรี ไฟฟ้ าและเปิ ดพื นที ให้ได้พู ดคุ ยถึ ง
ผลกระทบสําหรับผูอ้ ยากทดลอง
2. มหาวิทยาลัยควรมีกฎระเบียบทีชัดเจนเกียวกับการห้ามสู บบุหรี ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย
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ข้ อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมหรื อให้ความรู ้เกียวกับโทษของบุหรี ไฟฟ้าโดยคํานึ งถึงคณะ
และชันปี เป็ นหลัก เนืองจากคณะและชันปี มีผลต่อแนวทางการป้องกันการใช้บุหรี ไฟฟ้า
2. มหาวิ ท ยาลัย ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ รื องโทษของบุ ห รี ไฟฟ้ า ตามสื อต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์,เพจ Facebook และการแจกแผ่นพับรวมไปถึงการแปะโปสเตอร์ ตามสถานที
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
1. วิจยั ครังนีเป็ นการเก็บรวบรวมแค่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
เพือให้ได้ความรู ้รอบด้านและควรมีการเก็บมหาวิทยาลัยอืนด้วย
2. วิ จยั นี มี วิธีการศึ กษาแบบเชิ งปริ มาณเพื อให้ได้ความรู ้ รอบด้านควรมี การทําควบคู่กบั เชิ ง
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1)เพื อศึ ก ษาระดับ การเตรี ยมความพร้ อ มรั บ มื อ กับ AI ของ
พนักงาน ในนิ คมอุ ตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 2)เพือศึกษาระดับความรู ้เกียวกับคุณสมบัติ
ของ AI ทํา ให้ ม นุ ษ ย์ต้อ งปรั บ ตัว 3)เพื อศึ ก ษาปั จ จัย ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเตรี ยมตัว รั บ มื อ กับ AI
พนักงาน ในนิ คมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
พนักงาน จํานวน 389 คน เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึน โดยมีค่า
ความเชื อมันเท่ ากับ 0.95 วิ เคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้ส ถิติเชิ งพรรณนาที นํามาวิเคราะห์ ได้แ ก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA
ผลการวิ จัยพบว่ า ระดับ การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กับ AI ของพนักงาน โดยรวมอยู่ใ น
ระดับสู ง เมือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการรั บรู ้ และการ ตอบสนองที ซับซ้อน เป็ นอันดับ 1 มี
ค่าเฉลีย 3.87 รองลงมาด้านทักษะทางสั ง คม มี ค่าเฉลี ย 3.72 และด้านความคิ ด สร้ างสรรค์ มี ค่าเฉลี ย
3.59 ระดับ ความรู ้ เกี ยวกับคุ ณ สมบัติ ของ AI ทํา ให้ มนุ ษ ย์ตอ้ งปรั บ ตัว โดยรวมอยู่ในระดับสู ง เมื อ
พิ จ ารณาตามรายด้า น พบว่ า ด้า นเวลา เป็ นอัน ดับ ที 1 มี ค่ าเฉลี ย 4.18 รองลงมาคื อ ด้า นข้อ มู ล มี
ค่าเฉลีย 4.10 และด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลีย 4.6 ส่ วนปั จจัยทีส่ งผลกระทบต่อการเตรี ยมตัวรับมือกับ AI
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ของพนักงาน อายุ วุฒิการศึ กษา สถานภาพทางการเงิ น และรายได้ทีต่ างกันจะมี ความคิด เห็ นต่ อการ
เตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับ AI ทีแตกต่ างกันอย่างน้อ ยหนึ งปั จจัย อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05
คําสําคัญ: การเตรี ยมความพร้อม, ปั ญญาประดิษฐ์, อุตสาหกรรมบางกะดี
Abstract
The objective of this research is 1) to study the level of AI preparedness of employees in
Bangkadi Industrial Estate. Pathumthani Province 2) To study the level of knowledge about the
properties of AI, causing humans to adapt. 3) To study the factors affecting the preparation for AI
employees in Bangkadi Industrial Estate. Pathumthani Province Data were collected from a sample of
389 employees. The research instrument was a questionnaire of descriptive statistics that were
analyzed as percentage, mean, standard deviation. Inferential analytical statistics include t-test and Ftest.
The research results were found that The overall level of employee AI preparedness is high.
When considering each aspect, it was found that the awareness and The complex response was
number 1 with an average of 3.87, followed by social skills with an average of 3.72 and creativity
with an average of 3.59. Overall is high When considering each aspect, it was found that time was the
number 1, the average was 4.18, followed by the data area with an average of 4.10 and technology at
4.6. Education background, financial status And different incomes will have at least one factor of
differing opinions on AI preparedness. Statistically significant at a level of 0.05.
Keywords: preparation, artificial intelligence, Bangkadi Industrial Estate
บทนํา
ปั จจุ บนั โลกมีการเปลียนไปอย่างรวดเร็ ว การซื อขายในสมัยนี มีการพัฒนาและเติบโตไปอย่าง
มากคนส่ วนใหญ่ นิ ยมซื อขายกั น โดยผ่ า นแอพพลิ เคชั น(Application)ซึ งในยุ ค นี แอพพลิ เคชั น
(Application)ถือว่าเป็ นอุ ปกรณ์ทีทันสมัย ส่ วนทางด้านแอพพลิ เคชัน(Application)เริ มเข้ามามีบทบาท
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อย่างแพร่ หลายจนกระทังกลายเป็ นปั จจัยที สําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ ยกตัวอย่างเช่ น
การสื อสารผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ โทรศัพท์มือถือ(สมาร์ ทโฟน) คอมพิวเตอร์ ซึ งล้วนแต่เป็ นอุปกรณ์ที
เพิ มการอํานวยความสะดวกในเรื องของการทํางานต่าง ๆมากขึ นซึ งแน่ นอนว่าเทคโนโลยีได้มี การ
พัฒ นาไปอย่ า งก้า วกระโดดและมี แ นวโน้ ม ที จะเติ บ โตไปอย่า งรวด ทํา ให้ ม นุ ษ ย์ต ้อ งเริ มคิ ด ค้น
เทคโนโลยีทีแปลกใหม่มากกว่าปั จจุ บนั เพือทีจะตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ให้มากขึนกว่าเดิม
ซึงมนุ ษย์ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับสมองเทียมจึงได้คน้ พบเทคโนโลยีทีลําสมัยโดยทีมนุษย์นนเป็
ั นคนสร้าง
ขึน หนึงในนันก็คอื AI
AI : Artificial Intelligence (หรื อปั ญญาประดิษฐ์)เป็ นเทคโนโลยีทีทําให้คอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะ
เหมื อ นมนุ ษย์หรื อเรี ยกอี กอย่างว่ าเครื องจักรกลอัจ ฉริ ยะ ซึ งมีความสามารถที จะเรี ยนรู ้ แ ละทําความ
เข้าใจในเรื องของ ความคิ ด การวิเคราะห์ การวางแผน และการตัด สิ น ใจ หรื อ แม้กระทังเลี ยนแบบ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ AI เป็ นโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ทีถูกมนุ ษย์เขียนขึนเพือให้ประมวลผล และถูก
นํามาประยุกต์ให้ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆโดย AI จะเป็ นเทคโนโลยีทีเริ มเข้ามามีบทบทกับหลายๆด้าน
อาทิเช่ น ด้านทางการแพทย์ จะเข้ามาช่ วยในเรื องของ การวัดความดันของผูป้ ่ วย และยังสามารถสแกน
ร่ างกายของผูป้ ่ วยเพือค้นหาสิ งผิดปกติของร่ างก่าย รวมไปถึงการผ่าตัด ซึ งอาจจะทําการผ่าตัดออกมาได้
ดี กว่ามนุ ษย์ ในส่ วนของด้านธุ รกิ จพาณิ ชย์ จะเข้ามาช่ วยในเรื องของการวิเคราะห์และประมวลผลได้
อย่างรวดเร็ วกว่ามนุ ษย์ ทีเปรี ยบเสมือนกับเครื องจักรกลอัจฉริ ยะ และ AI มีโอกาสทีจะพัฒนาศักยภาพ
เพิมขึนและยังถูกนําไปใช้ในภาคนิ คมอุตสาหกรรมในบางส่ วน ซึ งอาจจะเข้ามามีบทบาทในเรื อง ของ
การลงทุน เป็ นตัวช่วยในการประมวล หรื อส่ งคําสัง และแน่ นอนว่ามีแนวโน้มทีจะเข้ามาในภาคนิ คม
อุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว (ศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์, 2562)
บางกะดี เป็ นพืนทีที ตังของนิ คมอุตสาหกรรม เป็ นแหล่ งอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม มี
ถนนติวานนท์เป็ นสายสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และเป็ นสวนอุตสาหกรรมแห่ งแรกของ ประเทศไทย
และได้รับคัดเลือกให้เป็ นบริ ษทั ดีเด่น ซึ งเป็ นตัวอย่างทีดีของอุตสาหกรรมทีสมบูรณ์แบบของเมืองไทย
ทังทางด้า นเทคโนโลยี สั ง คม และสิ งแวดล้ อ ม ขณะนี มี โ รงงานที มี คุ ณ ภาพในด้ า นการจั ด การ
สิ งแวดล้อ ม และสวัส ดิ การแรงงานกว่ า 30 โรงงาน นอกจากนันยัง มี แ ม่ นําเจ้า พระยาไหลผ่ า น มี
โรงเรี ยนอยูล่ อ้ มรอบนิ คมอุตสาหกรรม ซึงประชาชนในเขตพืนทีทําอาชีพ รับจ้างเอกชน ค้าขายและรับ
ราชการเป็ นส่ วนใหญ่ และในปั จจุบนั กลายมาเป็ นแหล่งเศรษฐกิจทีสามารถทํารายได้ให้กบั ประชาชน
ในเขตพืนทีบางกะดี (สํานักงานเทศบาลเมืองบางกะดี, 2563)
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อย่างไรก็ต ามเมื อ AI ได้เข้ามาแทรกซึ มในนิ คมอุ ตสาหกรรมทําให้บริ ษ ัทและเหล่าพนักงาน
ต้อ งมี ก ารเตรี ยมรั บ มื อ กับ AI เนื องจากสถานการณ์ ในปั จ จุ บัน เริ มมี ก ารส่ ง เสริ มอุ ต สาหกรรมใน
ประเทศไทยไปในทิ ศ ทางบวกจึ ง เห็ น ได้ว่ า โรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ บริ ษัท ใหม่ ๆ ได้เริ มมี การ
ปรั บเปลียนโดยนํา AI เข้ามาใช้ในนิ คมอุตสาหกรรมเพือช่ วยเหลื อในงานทํางานมากยิงขึน ยิงไปกว่า
นัน AI มีแนวโน้มทีจะเข้ามาแทนมนุษย์ อย่างแน่ นอน และถ้าหากพนักงานไม่คิดทีจะพัฒนาหรื อเพิม
ศักยภาพตัวเองซึ งอาจส่ งผลเสี ยต่อพนักงานในอนาคตข้างหน้า (ไกรสร ถินน้อย, 2549)
ดังนันการศึกษาครั งนี ผูว้ ิจยั เป็ นคนในเขตที พืนปทุมธานี มีความสนใจที จะศึกษาการเตรี ยม
ความพร้ อมรั บมื อกับ AI ของพนักงานรายเดือน ในนิ คมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เพือ
นําผลการวิจยั ทีได้เป็ นข้อมูล เพือให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบและแนวโน้มทีจะเกิดขึนหลังจาก
นําAI เข้ามาใช้ในภาคนิคมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ กษาระดับการเตรี ยมความพร้ อ มรั บมือกับปั ญญาประดิ ษ ฐ์ ( AI ) ของพนักงานราย
เดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
2. เพือศึกษาคุณสมบัติของปั ญญาประดิษฐ์ ( AI ) ทําให้พนักงานต้องปรับตัว
3. เพือศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลทีส่ งผลกระทบต่อการเตรี ยมตัวรั บมือปั ญญาประดิษฐ์ ( AI ) ของ
พนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับปั ญญาประดิษฐ์( AI ) ของพนักงานรายเดือน ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ผวู ้ ิจยั พบว่ามีแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเตรี ยมพร้อม
Mckechine (1966) กล่าวถึงแนวคิดเกียวกับความพร้อมไว้ว่า ความพร้อม หมายถึง ลักษณะทีผูก้ ระทํามี
ความคล่องตัว หรื อกระตื อรื อร้ น ซึ งมีความตังใจในการทีจะทําให้การทํางานนันสําเร็ จและผ่านไปได้
ด้วยดี อัญ ชลี มุ ละดา (2541) ได้กล่ าวเสริ ม ไว้ว่ าความพร้ อม เป็ นสภาพของความเป็ นบุ คคลทีมี การ
พร้ อ มในเรื องของการความกระตื อ รื อร้ น ซึ งมี ความตังใจที จะได้ลงมื อทํางาน ให้สําเร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสอดคล้องกับทฤษฎี ของไมเคิล คอมแจน (theories of motivation)การ
ตืนตัว (arousal) เป็ นภาวะทีบุคคลพร้อมทีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมทีจะทํางาน กล้ามเนื อพร้ อม
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จะเคลือนไหว ซึ งองค์กรทีมีพนักงานทีมีความตืนตัวก็ยอ่ มส่ งผลทําให้การทํางานเสร็ จตามเป้าหมายไป
ได้ดว้ ยดี
นอกจากนี ผูว้ ิจ ัยได้เห็ นปั ญหาของ AI ทีทําให้มนุ ษย์ตอ้ งปรั บตัวตามแนวคิดของ จารุ ณี ดวง
สุ วรรณ(2560) ได้กล่ าวถึงความหมายของ AI: Artificial Intelligence (หรื อปั ญญาประดิษฐ์)ไว้ 2 แบบ
ด้วยกันดังนี 1.Artificial(ซึงแปลว่าได้ว่า ของเทียมหรื อของทีสร้างขึนมา) 2. Intelligence (ซึ งแปลได้ว่า
อัจฉริ ยะ) โดยการนําเอาสองคํานี มารวมกันซึ งจะแปลออกมาได้ว่า ความอัจฉริ ยะเทียมทีสร้างขึน ส่ วน
ปรี ชาพล ชู ศ รี (2562)ได้ ก ล่ า วเสริ มเกี ยวกั บ ความหมายของ AI ไว้ว่ า เป็ นเทคโนโลยี ที สร้ า ง
ความสามารถให้กบั เครื องจักรหรื อคอมพิวเตอร์ โดยมี การนําเอาเครื องมื อทางสถิ ติมาใช้เพือมาสร้าง
ซอฟต์แวร์ ให้มีปัญญา และความสามรถในการลอกเลียนแบบมนุ ษย์โดยการ จดจํา แยกแยะ มี เหตุผล
และมีความสามารถในตัดสิ นใจ ซึ งในบางกรณี สามารถทีจะเรี ยนรู ้ได้เอง ทีสําคัญสื อสารกับมนุษย์ได้
ซึงสอดคล้องเกียวกับหุ่ นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของพัชรพร ลีพิพฒั น์ไพบูลย์ และ นันทนิ ตย์ ทองศร
โดยนํากรอบความคิดของ Frey และ Osborne (2013) มาประยุกต์ใช้ การศึกษาโอกาสของแรงงานไทยที
เทคโนโลยีสามารถทําแทนได้ โดยใช้สมการถดถอย กําหนดให้ตวั แปรอิส ระคือ ปั จจัยส่ วนบุคลที
เสี ยงจะถู ก แทนที ด้ ว ยเทคโนโลยี ตามการศึ ก ษาของ Frey และ Osborne (2013) โดยศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ดังกล่ าวต่อ ลักษณะพืนฐานของแรงงาน เช่ น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
สถานภาพทางการเงิน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการทํางาน โดยใช้ขอ้ มูลจากการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากร 2016 นอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการเตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับ AI ของพนักงาน
ตามแนวคิดของทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (2561) ได้กล่าวถึงลักษณะของงานทียังเป็ นความท้าท้ายที AI:
Artificial Intelligence (หรื อปั ญญาประดิษฐ์) ยังไม่ สามารถทําการเลียนแบบหรื อทดแทนมนุ ษย์ได้ใน
อีกหนึงหรื อสองศตวรรษข้างหน้า
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กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติ ฐานการวิจัย: ในแต่ ละช่ วงอายุของพนักงานรายเดื อ นในนิ คมอุ ตสาหกรรมบางกะดี จังหวัด
ปทุมธานี จะมีความคิดเห็นทีแตกต่างกันเกียวกับการเตรี ยมตัวรับมือกับ AI
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากร: ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั งนี เป็ นพนักงาน ทีทํางานในนิ คมสวนอุ ตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง : เนื องจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่ นอน ดังนัน
ขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสู ต รไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
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) โดยกําหนดค่าระดับค่าความเชื อมันร้อยละ 5% ( Z = . ) และระดับค่าความเคลือนทียอมรั บ
ได้ . ซึ งสู ตรในการคํานวณทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ
สู ตรคํานวณ n =
n = 384 คน
เครื องมื อทีใช้ ในการวิจัย: การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เครื องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็ น
แบบสอบถามสําหรั บจํานวนกลุ่มตัวอย่างทัง คน โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็ นสี ส่ วนดังนี
ส่ วนที 1)คําถามเกี ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล จํานวน 7 ข้อ 2)คุ ณสมบัติของ AI ทําให้มนุ ษย์ตอ้ งปรั บตัว
จํานวน 18 ข้อ 3)การเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ AI จํานวน 12 ข้อ (ระดับคะแนน 5) และข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล :การวิ เคราะห์ ขอ้ มู ล ผูว้ ิจัยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Description Statistics Analysis)
และสถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพืออธิบายปัจจัยพืนฐาน โดยนาเสนอใน รู ปแบบตาราง ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิ ติ เชิ งสรุ ป อ้างอิ ง ใช้ส าหรั บการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลเพื อทดสอบสมมติ ฐาน โดยการ เปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง (T-test) และ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA
หรื อ F-test) หากพบว่ า มี ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี ยจะทํา การเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี ยราคู่ (Multiple
Comparison) ด้วยวิธี Least-Significant different (LSD)
3. การประมวลผลข้อมูล ผูว้ ิจยั นําคําตอบทีได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตาม ประเภทของการวัด
ตัวแปร และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทาง สังคมศาสตร์
(Statistical Package for the Social Science: SPSS for Window)
ผลการวิจัย
ผลลัพธ์สามารถอธิบายได้ดงั นี:
1. จากข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานพบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
( . เปอร์ เซ็นต์)ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง - ปี ( . เปอร์ เซ็นต์) . เปอร์ เซ็นต์ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด ซึ งมี วุฒิ ก ารศึ ก ษาอยู่ที ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา( .
เปอร์ เซ็นต์) มีรายได้ต่อเดือนร้อยละ . เปอร์ เซ็นต์ของผูต้ อบมีรายได้ , - , บาท นอกจากนี
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ยัง พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีภ าระหนี สิ น ( . เปอร์ เซ็ นต์) ในด้านของระยะเวลาการ
ทํางาน . เปอร์ เซ็นต์ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่แล้วทํางานตังแต่ - ปี (ตารางที )
ตารางที
จํานวนและร้ อยละของพนักงานในนิ คมอุตสาหกรรมบางกะดีจาํ แนกตามปั จจั ยส่ วนบุคคลเพศ,อายุ,
สถานภาพ,วุฒิการศึกษา,สถานภาพทางการเงิ น,รายได้ เฉลียต่ อเดื อน (OT),ระยะเวลาการทํางาน
(ทีสําคัญ)
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามในนิคม
จํานวน
เปอร์ เซ็นต์
อุตสาหกรรมบางกะดี
-เพศชาย
-อายุระหว่าง - ปี
-สถานภาพโสด
-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
อนุปริ ญญา
-มีภาระหนีสิ น
-รายได้เฉลีย 9,000-15,000 บาท
-ทํางานตังแต่ - ปี

201
123
160
162

51.7
31.6
41.1
41.6

263
159
153

67.6
40.9
39.3

2. พนักงานส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นเกียวกับการเตรี ยมความพร้ อมรั บมื อกับ AI อยู่ในระดับสู งโดยมี
ปั จจัยด้านคะแนนเฉลียสู งสุ ด ประการ ได้แก่ ด้านการรั บรู ้ และการ ตอบสนองทีซับซ้อน เป็ นอันดับ
แรก ค่าเฉลีย . รองลงมาเป็ นด้านทักษะทางสังคม ค่าเฉลีย . และด้านความคิดสร้ างสรรค์ .
(ตารางที 2)
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ตารางที 2
ค่ า เฉลี ยและค่ า เบี ยงเบนมาตรฐานของการเตรี ย มความพร้ อมรั บ มื อ กั บ AI ของพนั ก งาน ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
การเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ AI ของพนักงาน
S.D.
ความหมาย
-ด้านการรับรู ้และการ ตอบสนองทีซับซ้อน
3.87
.691
เห็นด้วยมาก
-ด้านทักษะทางสังคม
3.72
.808
เห็นด้วยมาก
-ด้านความคิดสร้างสรรค์
3.59
.743
เห็นด้วยมาก
-ด้านงานควบคุมเทคโนโลยี
3.04
.904
เห็นด้วยปาน
กลาง
3. พนั ก งานส่ ว นใหญ่ มีค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ คุ ณ สมบัติ ของ AI ทําให้ พ นัก งานต้อ งปรั บ ตัว อยู่ใน
ระดับสู งโดยมีปัจจัยด้านคะแนนเฉลียสู งสุ ด 5 ประการ ได้แก่ ด้านเวลา เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลีย 4.18
รองลงมาเป็ นด้านข้อมูล มี ค่าเฉลี ย 4.10 ด้านเทคโนโลยี มี ค่าเฉลี ย 4.06 ด้านสุ ขภาพ มี ค่าเฉลี ย 4.05
ด้าน และด้านการเงิน ค่าเฉลีย 3.80 เรี ยงตามลําดับ (ตารางที 3)
ตารางที
ค่ าเฉลียและค่ าเบียงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติของ AI ทําให้ พนักงานต้ องปรั บตัว
คุณสมบัติของ AI ทําให้พนักงานต้องปรับตัว
S.D.
ความหมาย
-ด้านเวลา
4.18
.755
เห็นด้วยมาก
-ด้านข้อมูล
4.10
.735
เห็นด้วยมาก
-ด้านเทคโนโลยี
4.06
.713
เห็นด้วยมาก
-ด้านสุ ขภาพ
4.05
.706
เห็นด้วยมาก
-ด้านการเงิน
3.80
.901
เห็นด้วยมาก
-ด้านภาษา
3.28
1.005 เห็นด้วยปานกลาง
4. พนักงานทีมีความคิดเห็นทีต่างกันระหว่าง เพศ สถานภาพทางการเงิน อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้
ที ต่ างกัน มีผลกับการเตรี ยมความพร้ อมรั บ มื อกับ AI ซึ งมี ปัจ จัยดังนี คื อ 1) เพศกับด้านงานควบคุ ม
เทคโนโลยี แ ละด้า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ (.019,031.)ตามลํา ดับ 2)วุ ฒิ ก ารศึ ก ษากับ ด้ า นความคิ ด
สร้ างสรรค์แ ละด้านงานควบคุ มเทคโนโลยี (.029,.038)ตามลําดับ 3)รายได้กับ ด้านการรั บรู ้ แ ละการ
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ตอบสนองทีซับซ้อนและด้านความคิดสร้ างสรรค์(.012,.016)ตามลําดับ 4)สถานภาพทางการเงิ นและ
ด้านงานควบคุมเทคโนโลยี(.024) 5)อายุและด้านความคิดสร้างสรรค์(.003)
ตารางที 4
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการเตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับ AIของพนักงาน
การเตรี ยมความ
พร้อมรับมือกับ AI
พนักงาน

-ด้านการรับรู ้และ
การตอบสนองที
ซับซ้อน
-ด้านความคิด
สร้างสรรค์
-ด้านทักษะทาง
สังคม
-ด้านงานควบคุม
เทคโนโลยี

t-test

F-test

เพศ สถานภาพ อายุ สถานภาพ
วุฒิ
รายได้ ระยะเวลา
ทาง
การศึกษา
ในการ
การเงิน
ทํางาน
.452
.515
.634
.559
.173
.012*
.674

.031*

.319

.003*

.596

.029*

.016*

.487

.929

.153

.433

.176

.714

.835

.716

.019*

.024*

.053

.251

.038*

.185

.945

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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การอภิปรายและข้ อสรุ ป
จากการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล เกี ยวกับ การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กับ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI)ของ
พนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุ ปอภิปรายผลดังต่อไปนี
จากการศึกษา พบว่า การเตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับปั ญญาประดิ ษฐ์( AI ) ของพนักงานรายเดื อนใน
นิ คมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุ มธานี โดยรวมแล้วอยู่ในระดับที มาก เนื องจากพนักงานส่ วน
ใหญ่ มี ก ารเพิ มศัก ยภาพทางด้ า นการรั บ รู ้ แ ละการตอบสนองที ซั บ ซ้ อ น ซึ งพนั ก งานมองว่ า การ
ตังเป้าหมายหรื อการวางแผนอนาคตนันเป็ นการพัฒนาศักยภาพอย่างหนึงที AI นันทําไม่ได้หรื อไม่อาจ
ทําได้เท่ากับมนุ ษย์ในทางด้านการรับรู ้ และการตอบสนองทีซับซ้อน ซึ งสอดคล้องกับนิ ตยสารคิดของ
ทรงพันธ์ เจิ มประยงค์ ( ) ได้พูด ถึ งลักษณะของงานที ยังเป็ นความท้าท้ายที AI ยังไม่ สามารถทํา
เลี ย นแบบหรื อ ทดแทนมนุ ษ ย์ได้ในอี ก หนึ งหรื อ สองศตวรรษข้างหน้ า ได้แ ก่ ) การรั บ รู ้ แ ละการ
ตอบสนองทีซับซ้อน ) ทักษะด้านความคิดสร้ างสรรค์ )ทักษะทางสังคม ) งานควบคุมเทคโนโลยี
และพบว่าจากการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ AI ของพนักงานรายเดือน ในนิ คมอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี
ด้านของงานควบคุมเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับปานกลาง เนืองจาก พนักงานส่ วนใหญ่ไม่มนใจใน
ั
ทักษะการซ่ อมแซมเครื องจักร ซึ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ อีลอน มักส์ ขณะทีมักส์กลับมองว่า การ
พัฒนา AI ปั จจุบนั นันก้าวไกลไปมากแล้ว การพัฒนาแบบไม่มีการควบคุมย่อมหมายถึงว่า วันหนึ ง มัน
อาจจะมีความสามารถมากเกินมนุ ษย์ หนทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุ ษย์และ AI คือการเชื อมโยง
เข้าด้วยกัน เป็ นเสมือนส่ วนผสมระหว่างมนุ ษย์และเครื องจักร ทีเรี ยกกันว่า ไซบอร์ ก (เป็ นซู เปอร์ ฮีโร่ ที
มีร่างกายเป็ นครึ งมนุษย์ครึ งจักรกล)
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที เป็ นเพศชายส่ วนใหญ่มีทกั ษะความพร้ อมเกียวกับการ
ซ่ อมแซมเครื องจักรมากกว่าผูห้ ญิ ง,ในส่ วนของอายุระหว่าง - ปี ส่ วนมากมี ประสบการณ์ ในด้าน
การทํางานมากกว่านักศึกษาจบใหม่,โดยมีวุฒิการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.มาก
ที สุ ด เพราะเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ แ ละพร้ อ มที จะเรี ยนรู ้ เปิ ดรั บสิ งใหม่ ๆ,ในส่ วนของสถานภาพทาง
การเงิ น พนักงานที มีภาระหนี เงิ น ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเพือความก้าวหน้าและยัง
สามารถทํางานเพือสร้ างรายได้ให้เพียงพอต่ อการจ่ ายภาระหนี สิ น,และในส่ วนของรายได้ทีต่างกัน มี
ความคิด เห็ นเกี ยวกับการเตรี ยมความพร้ อ มรั บมือ กับ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) ที แตกต่ างกัน เนื องจาก
รายได้ระหว่าง ,000-15, บาทเป็ นช่วงรายได้ขนตํ
ั า พนักงานจึงต้องเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ AI
เพือเพิมศักยภาพให้กบั ตัวบุคคลซึ งส่ งผลให้รายได้พฒั นาตามไปด้วย ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
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นอกจากนียังสอดคล้องกับงานของพัชรพร ลีพิพฒั น์ไพบูลย์ และ นันทนิ ตย์ ทองศร(2018) เรื องหุ่ นยนต์
ในภาคอุตสาหกรรม โดยนํากรอบความคิดของ Frey และ Osborne ( ) ทีได้มีการพูดถึงโอกาสของ
แรงงานไทยทีเทคโนโลยีสามารถทําแทนได้ โดยใช้สมการถดถอย กําหนดให้ตวั แปรอิสระคือ ปั จจัย
ส่ วนบุคลที เสี ยงจะถูกแทนที ด้วยเทคโนโลยี โดยการศึกษาความสัมพันธ์ดงั กล่ าวต่อ ลักษณะพืนฐาน
ของแรงงาน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพทางการเงิน รายได้ต่อเดื อน ระยะเวลา
ในการทํางาน พบว่าโอกาสแรงงานถู กแทนที ด้ว ยเทคโนโลยี มี โอกาสตํา แต่ ก็ไม่ได้หมายความว่ า
แรงงานจะไม่ตกงาน เนืองจากยังมีปัจจัยอืน เช่น ความต้องการแรงงาน และความสามารถของแรงงาน
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุน/ส่ งเสริ มทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กบั พนักงาน ซึ งเป็ นข้อได้เปรี ยบของ
พนักงานที AI ไม่สามารถทําได้
2. ควรมี การจัดฝึ กอบรมทางด้านเทคโนโลยีให้กบั พนักงาน เพือช่ วยเพิมทักษะความรู ้ และ
ความสามารถในการทํางาน แต่ตอ้ งคํานึงถึง เพศ, สถานภาพทางการเงิน,วุฒิการศึกษา เป็ นหลัก
ข้ อเสนอแนะงานวิจัยครังต่ อไป
1. งานวิ จัยในครั งนี เป็ นการเก็บ รวบรวมแค่ ในพื นที นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางกะดี เพื อให้ได้
ความรู ้รอบด้าน ควรมีการเก็บข้อมูลในนิ คมอุตสาหกรรมอืน ๆ/ในภาคอืน ๆด้วย
2. งานวิจยั ครังนี มีวิธีการศึกษาในเชิงปริ มาณ เพือให้ได้ความรู ้รอบด้าน ควรมีการศึกษาวิธีการ
ในเชิงคุณภาพไปควบคู่
เอกสารอ้ างอิง
ไกรสร ถินน้อย. (2549). การควบคุมการเคลือนทีของหุ่ นยนต์เคลือนทีอิสระ แกนโดยใช้ชุด
ควบคุม PMAC ADV .บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จาก www.bangkadi.go.th.
จารุ ณี ดวงสุ วรรณ. (2559, ธันวาคม). เอกสารประกอบการสอน วิชา -371 ปั ญญาประดิษฐ์ .
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานคริ นทร์ .
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ( ,ตุลาคม), มนุษย์กบั AI ใครวิงนํา ใครตาม(ออนไลน์)สื บค้นเมือวันที
มีนาคม
.จาก https://web.tcdc.or.th/.
605

นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท. (2562,เมษายน). AI เทคโนโลยีอนาคตของประเทศไทย. บทความวิชาการ.
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.ฉบับที .
พัชรพร ลีพพิ ฒั น์ไพบูลย์ และนันทนิตย์ ทองศรี ( มกราคม,2018). หุ่ นยนต์ใน ภาคอุตสาหกรรม
(ออนไลน์)สื บค้นเมือวันที มีนาคม .จาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/Industrial_robots.pdf
สาวิตรี มะเริ งสิ ทธิและคณะ. ( ). การเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลียนแปลงเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ยน (AEC)ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สํานักงานเทศบาลเมืองบางกะดี. ( ). เทศบาลเมืองบางกะดี(ออนไลน์)สื บค้นเมือวันที เมษายน.

606

การบริการการแพทย์ฉุกเฉินทีมีประสิทธิภาพของเทศบาล:
กรณีศึกษาเทศบาลเมือท่ าโขลง
The Efficiency of Municipality Emergency Medical Service:
Case Study Thaklong Municipality
พงศ์ วรรณ แก้ วสี ดวง1 / รัฐชาติ ทัศนัย2
Pongwan Kaewseeduang1 / Rattchart Thatsanai2
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Public administration, Valaya alongkorn rajabhat university under the royal patronage
1-2

บทคัดย่ อ
บทความเรื องนี เป็ นการนําเสนอการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมีประสิ ทธิภาพของเทศบาล โดย
ได้นาํ แนวคิด ทฤษฎีและวิจยั ทีเกียวข้อง ตลอดจนความคิดเห็ นของผูเ้ ขียนมาประกอบเป็ นแนวทางใน
การอธิ บ าย โดยมี อ งค์ป ระกอบดัง นี . ความสํา คัญ บริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ที มี คุ ณ ภาพ . ระบบ
การแพทย์ฉุ ก เฉิ น กับ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น . ลั ก ษณะการบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ที มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งการให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมี คุณภาพของเทศบาล จะช่วยบรรเทาความสู ญเสี ย
ชี วิต และทรั พ ย์สิ นของประชาชนและยังส่ งเสริ มให้เกิ ดคุ ณภาพชี วิต ที ดี ขึน ซึ งเป็ นสิ งสําคัญ ในการ
ดํารงชีวิตและการอยูร่ ่ วมกันมนุษย์
คําสําคัญ: การแพทย์ฉุกเฉิ น, การบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพ
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Abstract
The article was present about emergency medical service of municipal goverment. The
concept of related theories and research, as well as the opinions of the authors to guidelines for
explaining, The composition is as follows: 1. Quality Emergency Medical Services Priority 2.
Emergency medical system with local government 3. Characteristics of emergency medical services
available performance. The quality of emergency medical services provided by the municipality will
help alleviate loss of life and property of the people and also promote a better quality of life, which is
important. in living and human coexistence.
Keywords: emergency medicine, efficient service
บทนํา
การเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขทีสําคัญของโลก เนื องจากในปั จจุ บนั มีการเพิมขึน
ของอัตราตาย ของประชากรโลกอันเนื องมาจากโรคฉุ กเฉิ น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงาน
สาเหตุ การตายของประชากรโลก เมื อปี ค.ศ.2012 3 ลําดับแรก ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด ร้ อยละ 13.2
รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะอุด กันทางเดินหายใจ ร้อยละ 11.9 และ 5.6 ส่ วนอุบตั ิเหตุ
จราจร เป็ นสาเหตุการตายในลําดับที 9 ร้ อยละ 2.2 ของสาเหตุ การตายทังหมด (WHO, 2015 : Online)
ในขณะเดี ยวกันประชากรไทยก็มีแบบแผนสาเหตุ การตายคล้ายคลึ งกับ สาเหตุการตายของประชากร
โลก กล่าวคือมีสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากทีสุ ด ร้อยละ 15.7 รองลงมา คือ โรคหลอด
เลื อ ดสมอง ร้ อ ยละ 11.8 และอุ บัติ เหตุ จ ราจรร้ อ ยละ 5.7 ของสาเหตุ ก ารตายทังหมด (World life
expectancy, 2015 : Online) ซึ งผูป้ ่ วยกลุ่มนี จัดเป็ นผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นต้องได้รับการรั กษาโดยเร็ วทีสุ ด เช่ น
กรณี โรคหลอด เลือดสมองในระยะเวลาทีมีอาการ (Stroke) จะต้องได้รับการรักษาภายในเวลา 3 ชัวโมง
(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ , 2558 : Online) ทังนี เพือลดการตายและความพิการซึ งก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ทังทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม และเศรษฐกิ จ ของบุ ค คล ครอบครั ว และ
ประเทศชาติ
การบริ หารจัดการระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของไทยมีลกั ษณะแบบรวมศู นย์ และมีการ
กระจายอํา นาจบางส่ ว นของการจัด การไปยัง หน่ ว ยงานกระทรวงสาธารณสุ ข ในส่ ว นภู มิ ภ าค มี
โครงสร้างแบ่งการจัดการเป็ น ระดับ คือ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค (จังหวัด) และระดับท้องถิน (ตําบล)
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โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุน การดําเนิ นงานและบริ หาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น ท้องถิน พ.ศ.
ซึ งมี หน้าที ดัง นี .การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจและประชาสั มพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นแก่
ประชาชน .ส่ งเสริ มการป้ องกันการเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น .การเฝ้าระวังเหตุและการแจ้งเหตุ เช่ น โทร
หรื อระบบการสื อสารอื น .ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิ บตั ิ งานในชุ มชนหรื อพื นที .การศึ กษา
ค้ น ค ว้ า วิ จั ย แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม แ ก่ บุ ค ล า ก ร ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ป ร ะ ช า ช น
.ส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการสื อสารเพือสนับสนุ นการแพทย์ฉุกเฉิ น .การประเมิน การจัดการ และ
การบําบัด รั กษาผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น .การปฏิ บัติ การฉุ กเฉิ น โดยจัดชุ ดปฏิ บัติ การหรื อร่ วมสนับสนุ น การ
ดําเนิ นงานองค์การปกครองส่ วนท้อ งถิ น หรื อ มอบให้หน่ วยงานมู ลนิ ธิ องค์กรการกุศล หรื อองค์กร
เอกชน ภายใต้การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดู แลขององค์ก ารปกครองส่ วนท้อ งถิ นนัน โดยต้อ งมี ผู ้
ปฏิบตั ิการ พาหนะฉุ กเฉิ น และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน .รู ปแบบการดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น ในระดับ ท้อ งถิ นหรื อพื นทีให้ เป็ นไปตามภารกิ จ ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ น โดยให้ ดาํ เนิ นงานบริ หารจัดการและการเงิ นการคลังเป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบี ยบของ
องค์ ก ารปกครองส่ วนท้ อ งถิ นนั น . ภารกิ จ อื นตามที กพฉ.หรื อ สพฉ.ประกาศกํ า หนด
.ดําเนิ นงานและบริ หารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นตามมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวทาง และ คู่มือ
ตามที กพฉ. หรื อ สพฉ. ประกาศกําหนด .อปท. แห่ งใดมีเหตุผลและความจําเป็ นไม่อาจดําเนินงานได้
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวทางหรื อคู่มือ อาจขอผ่อนผันต่อ สพฉ. หรื อหน่ วยงานที สพฉ. มอบหมาย
เป็ นต้น
ปั จจุ บนั ในพืนทีของจังหวัดปทุมธานี ทีมีจาํ นวนประชากรอาศัยอยูจ่ าํ นวนมาก และการพัฒนา
สุ ขภาพของประชาชนถือเป็ นรากฐานสําคัญอย่างหนึ งของการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าและ
มันคงกับ ประชาชน โดยเน้น การส่ งเสริ ม และป้ อ งกัน มากกว่ าการรั กษาในสถานการณ์ จ ริ ง เพื อให้
ประชาชนรู ้ จักวิธีการป้ อ งกัน และการช่ ว ยเหลือ เกิด ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ทําให้เกิ ดความ
ต้องการด้านสาธารณสุ ขเพิมมากขึน รัฐบาลจะเล็งเห็ นความสําคัญของสุ ขภาพของประชาชนที มาใช้
บริ การมากขึนเรื อยๆ ทุกปี ตามการขยายตัวของประชากรในพืนที ซึ งอาจไม่เพียงพอหรื อให้บริ การไม่
ทัวถึ งต่ อความต้อ งการของประชาชนทีต้องการใช้บริ การด้านสาธารณสุ ขในหลายพืนที ในจังหวัด
ปทุ มธานี จากสถิติพบว่า อุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.
เกิดอุบตั ิเหตุทงหมด
ั
,
ครัง บาดเจ็บ , ราย เสี ยชีวิต ราย (สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี )
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติจึงได้ออกพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.
ขึน มาตรา
กล่าวว่า ให้จดั ตังสถาบันการแพทย์ขึนเป็ นหน่ วยงานของรั ฐทีไม่เป็ นส่ วนของราชการจามกฎหมายว่า
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ด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน หรื อไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรื อ
กฎหมายอืน ๆ เรี ยกโดยว่า สพฉ. ให้สถาบันมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและอยูใ่ นกํากับของรัฐมนตรี ”
ทังนี ผูเ้ ขียนบทความวิชาการเห็ นว่า หน่ วยงานภาคท้องถินอย่างเทศบาลนันเป็ นส่ วนสําคัญอย่างยิงใน
การจัดการสนับสนุนการให้บริ การแก่ประชาชนในพืนทีของตนเองทีได้รับผิดชอบ เพราะเนื องจากเป็ น
ส่ วนของภาคการให้บริ การทีใกล้ชิดและพบปะกับประชาชนมากทีสุ ด ซึ งทําให้หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
มีหน้าทีทีมีประสิ ทธิ ภาพ ออกมาเป็ นรู ปแบบต่างๆ เช่น การบริ การผูป้ ่ วยหรื อบาดเจ็บทีดี จนเกิดความ
ประทับใจจากผูร้ ั บบริ การ ซึ งการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศนันได้ บุคลากรจะต้องมีความสามารถด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านความรู ้ความสามารถในเรื องการปฐมพยาบาล เจ้าหน้าทีนันจะต้องผ่านการอบรมขัน
พืนฐานตามหลักเกณฑ์ที สาธารณสุ ขจังหวัดนันกําหนดไว้ ผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิน ให้
ความสําคัญสนับสนุนในด้านปั จจัยต่างๆ เช่ น อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลต่ างๆ โดยผูเ้ ขียนจะนําเสนอใน
ประเด็น ดังนี
ความสําคัญการให้ บริ การการแพทย์ ฉุกเฉินทีมีคุณภาพ
ประเทศไทยพัฒ นาระบบบริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ด้ว ยรู ป แบบ Anglo-American Model
(AAM) โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นในประเทศไทยมีวิวฒั นาการตังแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2556
สรุ ป ได้เป็ น 4 ยุ ค ดัง นี 1. ยุค บุ ก เบิ ก ก่ อ น พ.ศ. 2537 ช่ ว งต้น ของยุค นี เป็ นบริ ก ารนาผู ้บ าดเจ็ บ ส่ ง
โรงพยาบาลด้วยอาสาสมัครจากมูลนิ ธิต่างๆ เช่น มูลนิ ธิปอเต็กตึง บุคลากรทางานด้วยจิตอาสาในการกู ้
ชี พ ผูบ้ าดเจ็บให้การดู แลผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาล และต่ อมาภาครั ฐได้เข้ามารั บผิดชอบโดยจัดหน่ วย
บริ การ “ศู นย์ส่งกลับโรงพยาบาลตํารวจ” ต่ อมา พ.ศ. 2532 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ขได้
จัดสร้ างอาคาร EMS ทีโรงพยาบาลราชวิถี เพือเป็ นศูนย์กลางด้านการฝึ กอบรม และการบริ หารระบบ
บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในประเทศไทย ต่อมาได้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกรมการแพทย์และ
กรุ งเทพมหานคร มีการแบ่งพืนทีในการให้บริ การออกเป็ น 7 พืนที และมีหมายเลขแจ้งเหตุ 2 หมายเลข
คือ 1669 ในส่ วนของกรมการแพทย์ และ 1554 ในส่ วนของพืนทีกรุ งเทพมาหานคร แต่การให้บริ การ ยัง
ไม่ทวถึ
ั ง จนกระทังปี พ.ศ. 2536 มีการบรรจุ แผนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นนี ไว้ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 7 (พ.ศ. 2535-2539)
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ภาพที อาสามูลนิ ธิให้การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บในยุคบุกเบิก
ทีมา: เพจอาสามูลนิ ธิร่วมกตัญ ู
และกระทรวงสาธารณสุ ขได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก Japan International Cooperation
Agency (JICA) ในการจัดตังศูนย์อุบตั ิเหตุ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึงครอบคลุมการให้บริ การ
ช่วยเหลือก่อนถึงโรงพยาบาล ต่อมาสํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้
เปิ ดหน่วยแพทย์กูช้ ีพขึน เป็ นทางการเมือเดือนธันวาคม 2537 ให้บริ การแก่ผบู ้ าดเจ็บโดยเน้นอุบตั ิเหตุ
จราจรและอุบตั ิเหตุต่างๆ โดยใช้ชือว่า SMART (Surgico-Medical Ambulance and Rescue Team) ยุค
ถัดมา 2. ยุคต้นแบบ Trauma Care (TC) (พ.ศ. 2537-2547) ได้จดั ตัง “Trauma Center” ทีจังหวัด
ขอนแก่น ทีนับเป็ นต้นแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นของไทย มีการเพิมหน่ วยกูช้ ีพในพืนที
กรุ งเทพมหานคร เชือมประสานการทํางานกับศูนย์กชู้ ีพนเรนทร ขยายพืนทีให้บริ การไปยัง เขตภาค
กลางบางจังหวัด มีการจัดทําหลักสู ตรผลิตบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินหลักสู ตรแรก และบรรจุ
แผนงานอุบตั ิเหตุและงานสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 7
ยุคถัดไป 3. ยุคขยายผล Trauma Care (พ.ศ. 2548 - 2551) การให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ทังภายใน
และภายนอกโรงพยาบาลได้ขยายบริ การไปยังส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิน อย่างก้าว
กระโดด โดยมีชุดปฏิบตั ิการครอบคลุมบุคลากรทัง 4 ระดับ บทบาทขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิน
เริ มปรากฏ บริ การฉุ กเฉิ นด้านอายุรกรรมบางกลุ่มโรคได้เริ มขึน สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
พัฒนาระบบรองรับบริ การด้วยความร่ วมมือของกระทรวงสาธารณสุ ข กล่าวได้วา่ มีการขยายบทบาท
ของรัฐในการพัฒนาระบบมากขึน ด้วยจํานวนเงินมากขึน แผนพัฒนาและการดําเนินแผนเป็ นระบบ
มากขึน 4. ยุคหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2551 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น
แห่งชาติ (สพฉ.) ได้จดั ตังขึนเพือดูแลและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นของประเทศไทย โดยมุ่งหวัง
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ให้ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิเพือเข้าถึงระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นอย่างทัวถึง เท่าเทียม มี
คุณภาพมาตรฐาน องค์ประกอบต่างๆ ของระบบบริ การมีความชัดเจนขึน ทังในด้านกําลังคน ด้าน
ครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ให้บริ การ และด้านเงินอุดหนุนบริ การและพัฒนาระบบสนับสนุน ส่ งผลให้งาน
ด้านนีขยายตัวอย่างต่อเนืองในทางปริ มาณ
ตารางที ตารางแนวคิดหลักรู ปแบบการแพทย์
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ทีมา : วารสารวิชาการสาธารณสุ ข เรื อง การศึกษาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นสาหรับผูส้ ู งอายุ
ดําเนิ นแผนเป็ นระบบมากขึน ยุคปั จจุบนั 4. ยุคหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.
2551 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ (สพฉ.) ได้จดั ตังขึนเพือดูแลและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิเพือเข้าถึงระบบบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นอย่างทัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน องค์ประกอบต่างๆ ของระบบบริ การมีความชัดเจนขึน
ทังในด้านกําลังคน ด้านครุ ภณ
ั ฑ์และอุ ปกรณ์ ให้บริ การและด้านเงิ นอุดหนุ นบริ การและพัฒนาระบบ
สนับสนุน ส่ งผลให้งานด้านนี ขยายตัวอย่างต่อเนืองในทางปริ มาณ
ทังนี ผูเ้ ขียนเห็นว่า ตังแต่ยคุ บุกเบิกจนถึงยุคหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิ น
ระบบบิการการแพทย์ฉุกเฉิ นมี จุดเริ มต้นจากรากฐานของความมีจิตอาสาของบุคลากร และได้มีการ
พัฒนาขึนอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื อง จนเริ มมีระบบขันตอนออกมาเป็ นรู ปธรรมอย่างเห็ นได้ชดั ซึ ง
ไม่ว่าจะเป็ นเกิ ดความร่ วมมื อประสานงานหว่างองค์กรต่ างๆ ของภาครั ฐ เช่ น สํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ ตํารวจ ดับเพลิง มูลนิ ธิกูภ้ ยั
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ น จนเริ มมีศูนย์สังการกลาง”ศูนย์นเรนทร” เริ มมีการพัฒนาต่อยอดความรู ้
ให้กับบุ คลากรจดสามารถผลิ ต ชุ ด ปฏิ บ ัติการเวชกิ จ ฉุ กเฉิ น และนอกจากนี มีการแบ่ ง การทํางานให้
องค์การปกครองส่ วนท้องถินเข้ามาดูแลรับผิดชอบและดูแลจึงทําให้การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นให้การ
บริ การทีครอบคลุมทุกพืนทีและเริ มมีประสิ ทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ
เพือเข้าถึงระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นอย่างทัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน

ภาพที 2 ภาพทีมกูช้ ีพนครรังสิ ตให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยหมดสติ
ทีมา: เพจ กูช้ ีพ-กูภ้ ยั เทศบาลนครรังสิ ต ปทุมธานี
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2. ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ความสําคัญของการบริ การ การแพทย์ฉุกเฉิ น ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2551
ได้นิยาม การแพทย์ฉุกเฉิ น หมายความว่า การปฏิบัติการฉุ กเฉิ น การศึ กษา การฝึ กอบรม การค้นคว้า
และการวิจยั เกียวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น และการป้ องกันการเจ็บป่ วย
ที เกิ ด ขึ นฉุ กเฉิ น และได้มีการขยายความเพิมเติ มเพือให้เกิ ด ความชัดเจนในทางปฏิ บตั ิ ว่า การแพทย์
ฉุ กเฉิ น หมายถึง การปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น การศึ กษา การฝึ กอบรม การค้นคว้า การวิจยั การป้ องกันการ
เจ็บป่ วยทีเกิ ดขึนฉุ กเฉิ น และเกี ยวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นนับแต่ การ
รับรู ้ถึงภาวการณ์เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น จนถึงการดําเนิ นการให้ผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้รับการบําบัดรักษาให้พน้ ภาวะ
ฉุ กเฉิ น จําแนกเป็ นการปฏิบตั ิการในชุมชน การปฏิบตั ิการต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นทังนอกโรงพยาบาลและใน
โรงพยาบาล ซึ งองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ น ได้ถูกกําหนดบทบาทและหน้าที ตามพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2551 มาตรา 33 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า เพื อส่ งเสริ มการมี บทบาท ตามความ
พร้ อมและความจําเป็ นของประชาชนในท้องถิ น ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิ น สนับสนุ นและ
ประสานองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิน เพื อกําหนดหลักเกณฑ์ให้อ งค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ นเป็ นผู ้
ดําเนิ นงานและบริ หารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นในระดับท้องถินหรื อพื นที โดยอาจได้รับการ
อุ ดหนุ นจากกองทุ น และพระราชบัญญัติ กาํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอาํ นาจหน้าทีในการ
จัด ให้ มี โรงพยาบาลจัง หวัด การรั ก ษาพยาบาล การป้ อ งกัน และควบคุ มโรคติ ด ต่ อ ดัง นัน องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิน มีหน้าทีเรื องการสาธารณสุ ขและการรักษาพยาบาลเพือประโยชน์ของประชาชน
ตามบทบาทและหน้าที ทีกฎหมายกําหนด “การแพทย์ฉุกเฉิ น” เป็ นประเภทหนึ ง ของการสาธารณสุ ข
และการรั กษาพยาบาล และมี การกระจายอํานาจบางส่ วนของการจัดการไปยัง หน่ ว ยงานกระทรวง
สาธารณสุ ข ในส่ ว นภู มิ ภ าค มี โครงสร้ า งแบ่ ง การจัด การเป็ น 3 ระดับ คื อ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
(จังหวัด) และระดับท้องถิน (ตําบล) ดังนี
ระดับประเทศหรื อส่ วนกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ ทาํ หน้าที เป็ นผูก้ าํ กับดู แล มี
เลขาธิการสถาบันฯ บริ หารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมกับคณะกรรมการ
จากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะกรรมการการแพทย์ฉุ ก เฉิ น แห่ งชาติ ที มี
รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นประธานและมี ผูแ้ ทนจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ที เกี ยวข้อ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และภาคเอกชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
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ระดับส่ วนภู มิภาค (จังหวัด) เป็ นการประสานงานร่ วมกันระหว่าง กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยมีผวู ้ ่าราชการจังหวัดและอนุ กรรมการจังหวัด กํากับดูแลผ่านทางสํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด โดยจะดูแลศูนย์สือสารสังการและหน่วยสนับสนุนต่างๆ ในระบบบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ น ส่ วนโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ น และมู ลนิ ธิทีจดทะเบียนเป็ นหน่ วยบริ การทํา
หน้าที ออกปฏิ บตั ิ การ โดยในระดับท้องถิ น สสจ. เป็ นหน่ วยกํากับดู แลระบบบริ การฯ ระดับท้องถิ น
ร่ วมกับหัวหน้าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินอีกทีหนึง เป็ นต้น
ระดับท้องถิ น ระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นและหน่ วยปฏิบัติการ จะรั บผิดชอบโดยองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน โดยกําหนดให้ทอ้ งถินรับผิดชอบในการจัดบริ การให้กบั ประชาชน ในปกครอง มี
การแบ่ ง การจัดบริ การตามเขตการปกครองของท้องถิ น ส่ ว นการแบ่ งเขตรั บผิดชอบมีเฉพาะในเขต
ชุ มชนเมืองเพือแก้ไขปั ญหาความซําซ้อนของการออกปฏิ บตั ิการของมู ลนิ ธิ หรื อกรณี ทีมีหน่ วยออก
ให้บริ การหลายหน่วยอยูใ่ นพืนทีเดียวกัน
อย่างไรก็ตามการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นมีอุปสรรคหลายประการ ดังนี อุปสรรคแรงกดดันใน
เกิ ดเหตุ จากประชาชนทีไม่ ทราบระบบการทํางาน และปั ญหาด้านการขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ ง
แน่ นอนว่ า การกระจายอํานาจจากรั ฐมายังหน่ ว ยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นนัน ล้ว นจะมีการ
คอรัปชัน ทําให้ผรู ้ อรับปลายทางนันไม่ได้อุปกรณ์ตามผลสัมฤทธิ งบประมาณ และอุปสรรคอีกอย่างคือ
การทีบุคคลกรหน่ วยปฏิ บตั ิ การฉุ กเฉิ นเบืองต้น หรื ออาสาใหม่ ซึ งยังไม่ผ่านการอบรมขาดการพัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐานก่ อนปฏิ บัติหน้าที ทําให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ งานที ผิดพลาด การบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉินทีมีคุณภาพนันมีความจําเป็ นอย่างยิง ต่อการดํารงชีวิตในสังคมโลกปั จจุบนั
จากที กล่ าวมาทังหมดทังผูเ้ ขี ยนเห็ นว่า หน้าที ในภาพรวมของเทศบาลในด้านการบริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นนันไม่ได้มีแค่การรับส่ งผูป้ ่ วย-บาดเจ็บอย่างเดียว นอกจากนี ยังมีหน้าทีพัฒนาความรู ้กบั บุคลากร
ของตนเอง เพือเพิมขีดความสามารถและยังต้องศึกษาวิจยั ค้นคว้าและให้ความรู ้ วิธีป้องกันภัยจากโรค
ต่างๆ หรื อการให้บริ การท้องถินไม่ว่าจะเป็ นการออกหน่ วย เต้นท์บริ การต่างๆ หรื อลงพืนทีชุมชน และ
ยังต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนทีมากเกินจนรัฐบาลจะดูแลทัวถึงกับอาศัยอยูใ่ นเขตพืนที
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินนัน เนื องด้วยเหตุผลนี รั ฐบาลจึ งต้องจะตังพระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุ กเฉิ น ขึ นมา เพื อแบ่ ง กระจายอํานาจการดู แลประชาชนอย่างทัวถึ งโดยที ด้ว ยการดู แ ลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน จึงก่อให้เกิดการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นอย่างมีคุณภาพ
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ภาพที ทีมกูช้ ีพเทศบาลเมืองท่าโขลง
ทีมา: เพจกูช้ ีพเทศบาลเมืองท่าโขลง
. ลักษณะการบริ การการแพทย์ ฉุกเฉินทีมีประสิ ทธิภาพ
ลักษณะการบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพนันจะเกิดจากการทํางานองค์กรนันนําแนวคิดหรื อทฤษฎี
มาปรับใช้และพัฒนา เพือให้เกิดแนวทางปฏิบตั ิทีดีดา้ นการแพทย์ฉุกเฉิ นนัน ซึงมีลกั ษณะการบริ การที
มีประสิ ทธิ ภาพมีแนวคิดดังนี
. แนวคิดเกียวกับบริ การ มีองค์ประกอบดังนี
. . ความหมายของการบริ การ มีนักวิชาการได้ให้แนวความคิดเกียวกับ “การให้บริ การ” ไว้
ดังที จะนํามากล่ าวต่ อไปนี สุ มนา อยู่โพธิ ( , หน้า ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ การ หมายถึ ง
กิจกรรมทีสร้างคุณประโยชน์หรื อความพึงพอใจ ซึ งได้เสนอเพือขายหรื อกิจกรรมที จัดขึนร่ วมกับการ
ขายสิ นค้า นอกจากนี ยังมีนักชาการท่านอืนให้ความหมายทีต่างไปเช่ น วัชราภรณ์ สุ ริยาภิวฒ
ั น์ ( ,
หน้า ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ การ หมายถึงกิจกรรมทีหน่วยงานทีเกียวข้องจัดขึนให้แก่สมาชิก
ตามความสามารถและหน้าทีของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศัยความต้องการของสมาชิกทีได้รับบริ การจาก
หน่ วยงานทีเกียวข้อง เป็ นแนวทางในการดําเนิ นโครงการในระยะต่อไป พร้อมทังให้เกิดความพอใจแก่
สมาชิก
จากทีกล่าวมาผูเ้ ขียนสรุ ปได้ว่า การบริ การ คือ การกระทําที เปี ยมไปด้วยความช่ วยเหลือ หรื อ
การดําเนิ นการที สร้ างคุ ณ ประโยชน์ ความพึ งพอใจแก่ ผูอ้ ื นในสิ งทีไม่ มีรูปลัก ษณ์ เป็ นแก่ นสาร เช่ น
ปฏิ บตั ิ รับใช้การให้ขอ้ มูล การให้ความสะดวกต่ างๆ แก่ ผูใ้ ช้บริ การของหน่ วยบริ การหน่ วยใดหน่ วย
หนึง เพือให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ หรื อความประทับใจ
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. . หลักการของการบริ การ เพนซานสกีร์ และโทมัส (Penchansky and Thomas, 1981, pp.
127-140 อ้างถึงในสมใจ ขวัญเลิศ, 2549, หน้า 8) ได้ให้แนวคิดทัวไปถึงลักษณะการเข้าถึงหรื อการใช้
บริ การในระบบบริ การสุ ขภาพทีเหมาะสมระหว่างผูป้ ่ วยและระบบของการบริ การสุ ขภาพโดยแบ่งเป็ น
5 ลักษณะ คือ .ความพอเพียงของบริ การทีมีอยูค่ อื ความพอเพียงระหว่างการบริ การทีมีอยูก่ บั ความ
ต้องการของผูป้ ่ วย .การเข้าถึงแหล่งบริ การคือ ความสามารถทีจะใช้แหล่งบริ การได้อย่างสะดวกโดย
คํานึงถึงลักษณะทีตังของแหล่งบริ การและการเดินทางของผูใ้ ช้บริ การ
.ความเหมาะสมและสิ งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริ การ .ความสามารถของผูป้ ่ วยในการทีจะเสี ย
ค่าใช้จ่ายสําหรับบริ การ 5.การยอมรับคุณภาพของการบริ การซึ งในทีนี รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู ้
ให้บริ การด้วย
จากทีกล่าวมาผูเ้ ขียนสรุ ปได้ว่า หลักการเกียวกับการบริ การเป็ นกระบวนการของการปฏิบตั ิตน
เพือผูอ้ ืน ผูท้ ีจะให้การบริ การจึ งควรจะมีคุณสมบัติทีสามารถอํานวยความสะดวก และทําคุณเพือผูอ้ ื น
อย่า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ นสิ งสํ า คัญ โดยเฉพาะการบริ ก ารด้านสุ ข ภาพ เพราะเป็ นสิ งที บอกถึ ง
ประสิทธิ ภาพของใช้บริ การ และความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
3.1.3 การบริ การที มี คุณภาพ โดยมี นักวิ ชาการให้ ความเห็ นหลายท่ าน เช่ น เพ็ญจันทร์ แสน
ประสาน (2542, หน้า 13) กล่าวว่า คุ ณภาพบริ การ หมายถึง การที ผูใ้ ห้บริ การทําให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับ
ความพึงพอใจ เป็ นบริ การทีสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนขันตอนของบริ การนัน
และภายหลัง บริ ก ารด้ว ย ทั งนี ต้ อ งตอบสนองต่ อ ความต้อ งการเบื องต้น และความคาดหวัง ของ
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ งจะมีผลทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจในการบริ การ นอกจากนียังมีนักวิชาการ วีระ
พงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543, หน้า 27) กล่าวว่า คุณภาพบริ การ หมายถึง ความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อระดับของความสามารถของบริ การทีตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ หรื อ
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจะเกิดขึนหลังจากทีได้รับบริ การแล้ว
จากที กล่ าวมาผูเ้ ขียนสรุ ปได้ว่า ลักษณะการบริ การทีมี คุณภาพนันจะต้องมีการบริ การทีดี เริ มต้นจาก
หน่ วยงานองค์กรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการทํางานและมีอธั ยาศัยดีในการบริ การกับผูใ้ ช้บริ การ
ซึงจะสอดคล้องกับ ข้อ . . การบริ การทีมคุณภาพ “เพ็ญจันทร์ แสนประสาน (2542, หน้า 13) กล่าวว่า
คุณภาพบริ การ หมายถึง การทีผูใ้ ห้บริ การทําให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจ เป็ นบริ การทีสอดคล้อง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนขันตอนของบริ การนัน และภายหลังบริ การด้วย ทังนี ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการเบืองต้นและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ ซึ งจะมีผลทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิด
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ความพึงพอใจในการบริ การ” มีความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน ใช้เวลาไม่นาน รถพยาบาลมาถึงจุดเกิด
เหตุ
สรุ ปและอภิปลายผล
การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นที
มีมีประสิ ทธิ ภาพของเทศบาล
มีประสิ ทธิภาพของ

ความสําคัญการให้บริ การ
การแพทย์ฉุกเฉินทีมีคุณภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ลักษณะการบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิ นทีมีคุณภาพ

ภาพที 4 มโนทัศน์การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมีประสิ ทธิ ภาพของเทศบาล
ทีมา : ผูเ้ ขียนบทความ
สรุ ปและอภิปลายผล
จากทีกล่าวมาผูเ้ ขียนสามารถสรุ ปและอภิปลายการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทีมีคุณภาพได้ดัง
ภาพ ซึ งเป็ นมโนทัศน์ของการให้บริ การทีดี การแพทย์ฉุกเฉิ นทีมี คุณภาพ โดยสามารถอธิ บายได้ดังนี
การบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นนันได้มีการเกิดขึนโดยการบุ คคลากรที มีจิตอาสาซึ งก่อตังเป็ นมูลนิ ธิกูภ้ ยั
ซึ งในยุคนันเป็ นช่ วงยุคบุกเบิ กจะทําให้การบริ การนันไม่ เต็มประสิ ทธิ ภาพ จึ งต้องอาศัยความร่ วมมือ
จากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณะสุ ข จัดตังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น (สพฉ.) ขึนมาเพือตอบสนอง
การบริ การได้ทนั ท่วงที นอกจากนี ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินนันยังมีส่วน
เกี ยวข้องเป็ นอย่างหนึ ง ซึ งหน้าที ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นนันคือการจัดบริ การรั บส่ งผูป้ ่ วยบาดเจ็บ ของประชาชนในเขตพืนทีขององค์กรปกรองส่ วนท้องถินนัน และยังมีหน้าทีพัฒนาความรู ้กบั
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บุคลากรของตนเอง เพือเพิมขีดความสามารถและยังต้องศึกษาวิจยั ค้นคว้าและให้ความรู ้วิธีป้องกันภัย
จากโรคต่างๆ หรื อการให้บริ การท้องถิ นไม่ว่าจะเป็ นการออกหน่ วย เต้นท์บริ การต่ างๆ หรื อลงพืนที
ชุ มชน พืนให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการแพทย์ฉุกเฉิ นมากขึนและยังสามารถนําความรู ้ทีได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ การบริ การการแพทย์ทีมีประสิ ทธิ ภาพของเทศบาลจะมีคุณภาพจริ งนัน
เทศบาลจํา เป็ นต้อ งให้ บ ริ การประชาชนโดยให้ คาํ สํา คัญ กับ การบริ ก ารที เต็ มใจ ไม่ เลื อ กปฏิ บ ัติ กับ
ผูใ้ ช้บริ การ มีอธั ยาศัยดี ให้บริ การถูกต้องตามหลักขันตอนการแพทย์ฉุกเฉิ นตามมาตรฐานสากล มีความ
รวดเร็ วในการบริ การมาถึงในทีเกิดเหตุ และทีสําคัญจะต้องมีความรู ้ ความสามารถในการปฐมพยาบาล
การบริ ก ารการแพทย์ฉุก เฉิ น ที มีคุ ณ ภาพ ดัง นันการบริ การการแพทย์ฉุ กเฉิ นที มี ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เทศบาลจะขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างอย่างหนึงไปไม่ได้ตามภาพมโนทัศน์ทีกล่าวไว้ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
จากสถานการณ์การระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease-2019: COVID19) ทีได้มีการระบาดเมือปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้มีการแพร่ ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ
ทัวโลก โดยมีผตู ้ ิดเชือถึง 213 ประเทศ มีผตู ้ ิดเชือ 40,610,286 คนทัวโลก และเสี ยชีวิต 1,122,193 คนทัว
โลก ส่ วนประเทศไทยมีผตู ้ ิดเชือ 3,700 คน และเสี ยชีวิต 59 คน ณ วันที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึง
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวทีมีต่อนักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึงมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว การเรี ยน ส่ งผลให้นกั ศึกษาใน
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว และด้านการเรี ยน ส่วนแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยา
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การลดค่าเล่าเรี ยน 10 เปอร์ เซ็นต์ และการให้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์
ฆ่าเชือโรค รวมถึงมีการปรับระบบการเรี ยนการสอนเป็ นแบบออนไลน์
คําสาคัญ: COVID-19, การระบาด, ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
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Abstract
From a situation of the spread of Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 that first identified
at the end of December 2019 in Wuhan, China and then has spread into many countries around the
globe, the COVID-19 has affected people around the world, as of 20 October 2020, there were the
infected patients by 213 countries, 40,610,286 infected patients worldwide and 1,122,193 deaths
worldwide. For Thailand, there were 3,700 infected patients and 59 deaths. Because of this pandemic
situation, it also impacted on the students of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage (VRU) in Pathum Thani Province by the 3 side effects as economy, family and education.
In the matter of COVID-19 aiding and remedy, VRU treated students with the 10 percent of an
education fee reducing, the face mask and sterilized alcohol distribution including the online teaching
adjustment.
Keywords: Covid-19, spread, the effects from Covid-19 situation
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บทนา
จากสถานการณ์การระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease-2019: COVID19) ทีได้มีการระบาดเมือปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบผูป้ ่ วยรายแรกในเมืองอู่ฮนั มณฑลหู
เป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีการแพร่ ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทัวโลกอย่างรวดเร็ ว เป็ น
ไวรัสโคโรนา 2019 ทีมีผลกระทบรุ นแรงทัวโลก ดังจะเห็นได้จากตารางแสดงการติดเชือของประเทศ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี
ตารางที 1
สถานการณ์ COVID-19 ทัวโลก 213 ประเทศ 2 เขตบริ หารพิเศษ 2 เรื อสาราญ

ทีมา : กระทรวงสาธารณสุข

จากตารางข้างต้นพบว่า สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทัวโลกมีประเทศที
ติดเชือ COVID-19 ทังสิ น 213 ประเทศ มีจานวนผูต้ ิดเชือ 40,610,286 คนทัวโลก และมีอาการรุ นแรง
72,618 คนทัวโลก รักษาหาย 30,334,284 คนทัวโลก และผูเ้ สี ยชีวิต 1,122,193 คนทัวโลก ประเทศทีมี

ผูต้ ิดเชือมากทีสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริ กา 8,447,242 คน แม้กระทังในประเทศไทยก็ยงั มีผตู ้ ิด
เชือกว่าอีก 3,700 คนนอกจากนียังมีผเู ้ สี ยชีวิตจากสถานการณ์ COVID-19 จานวน 59 คน ซึง
ประเทศไทยติดลาดับที 144 ของประเทศทัวโลก (กระทรวงสาธารณสุ ข,2563)
เมือวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาประกาศเตือนการระบาด
ของโรคปอดอักเสบทีไม่ทราบสาเหตุในเมืองอู่ฮนมณฑลหู
ั
เป่ ย สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน พบผูป้ ่ วยจานวน 27 ราย โดยผูป้ ่ วย 7 ราย มีอาการรุ นแรง ผูป้ ่ วยทังหมดมีความ
เกียวโยงกับตลาดอาหารทะเลฮัวหนาน ซึงนอกจากอาหารทะเลแล้วตลาดแห่งนียังขายสัตว์ป่าอีก
ด้วย ต่อมาจีนได้ประกาศปิ ดตลาดดังกล่าว เนืองจากคาดว่าเป็ นต้นเหตุของการระบาดของโรค
ปอดอักเสบปริ ศนานี ในวันที 5 มกราคม พ.ศ. 2563 จีนได้ประกาศพบผูป้ ่ วยเพิมเป็ น 59 ราย และ
มีอาการรุ นแรงรวม 7 ราย มีผสู ้ ัมผัสทีอยูใ่ นระหว่างการติดตามอาการอีก 163 ราย โดยไม่มี
รายงานผูเ้ สี ยชีวิตและไม่พบการแพร่ จากคนสู่ คน ในวันที 7 มกราคม พ.ศ. 2563 จีนประกาศเชือ
สาเหตุนีว่าเป็ นเชือไวรัสโคโรนา ซึงแยกได้จากผูป้ ่ วยและศึกษาลักษณะของไวรัสภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่ามีลกั ษณะเหมือนเชือโคโรนา วันที 11 มกราคม พ.ศ. 2563 พบ
ผูเ้ สี ยชีวิตรายแรกจากการติดเชือนี เป็ นชายชาวอู่ฮนวั
ั ย 61 ปี ทางการประเทศจีนได้ประกาศปิ ด
เมืองอู่ฮนั วันที 23 มกราคม พ.ศ.2563 เพือป้องกันการแพร่ กระจายของโรค และจากัดการแพร่
ระบายของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Chen Wang, Peter W Horby, Frederick G Hayden &
George F Gao, 2020)
ผลกระทบการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย อาจกลายเป็ นโรคประจา
ถินทีจะอยูก่ บั เราไปตลอดเช่นเดียวกับไข้เลือดออก และประชาชนต้องเรี ยนรู ้ทีจะอยูก่ บั โรคนี
โดยรู ปแบบการใช้ชีวิตประจาวันบางอย่างจะเปลียนไป เพราะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
ทาให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่
ซึงนอกจากนีประเทศไทยเป็ นประเทศทีอยูภ่ ูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึงมีสภาพ
อากาศร้อน และประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึง ทีมีผตู ้ ิดเชือไม่ตา่ งจากประเทศอืน ๆ ทัวโลก ดัง
จะเห็นได้จากตารางผูต้ ิดเชือการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย
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ชือตาราง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย
ตารางที 1
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที 20 ตุลาคม 2563

ทีมา : กรมควบคุมโลก กระทรวงสาธารณสุข

จากตารางข้างต้นพบว่าจานวนผูต้ ิดเชือในประเทศของไทย ทังหมด3,700 รักษาหาย
3,400 ราย และเสี ยชีวิต 59 ราย (กระทรวงสาธารณสุ ข,2563)
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีเกิดขึนจากการปิ ดเมืองหรื อการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทัง
จากพฤติกรรมการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของเชือไวรัสจนกลายเป็ นฐานวิถีชีวิตใหม่
หรื อความปกติใหม่ (New normal) ซึงส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้า
ระหว่างประเทศและการขนส่ ง และส่ งผลต่อการจ้างงานโดยมีแรงงานจานวนมากทีต้องว่างงานอย่าง
ฉับพลัน รัฐบาลจึงออกนโยบายมาตรการเยียวยาเพือช่วยเหลือประชาชนและผูป้ ระกอบการ แต่ยงั มี
ประชาชนบางกลุ่มทีไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรื อได้รับการช่วยเหลืออย่างไม่ทวถึ
ั ง เช่น นักศึกษา
พนักงานชัวคราว (Part-time) ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (สมชัย จิตสุ ชน, 2563)
จากสถานการณ์ COVID-19 ผลกระทบทีกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง มีทงหมด
ั
5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเรี ยน ด้านครอบครัว ด้านสังคม และด้านการท่องเทียว ซึงในบทความนี ผูเ้ ขียนได้
ศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทีกระทบต่อนักศึกษา โดยตรง 3 ด้าน ดังนี
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ด้ านเศรษฐกิจ มีผมู ้ ีรายได้ลดลงหลังเกิดการระบาดร้อยละ 73.2 โดยในจานวนนีร้อยละ 39.9 มี
รายได้ลดลงมากกว่าครึ งหนึง อีกทังหากไม่นบั กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ พบว่าร้อยละ 16.2
กลายเป็ นคนว่างงาน ในขณะทีร้อยละ 1.7 ออกจากกาลังแรงงาน และเมือรวมกันคิดเป็ นร้อยละ 17.9
ของแรงงานทีเคยมีงานทาก่อนการระบาด ซึงหากคิดเป็ นจานวนคนทีจะได้กว่า 6 ล้านคน โดยในกลุ่มนี
พบว่า แรงงานรับจ้างทัวไป หรื อทีทางานแบบไม่ประจาตกงานมากสุ ด (สมชัย จิตสุ ชน,2563)
ด้ านการเรียน ได้รับผลกระทบซ้าเติมจากการเรี ยนออนไลน์ และปั ญหาหลัก ๆ คือ ค่าใช้จ่ายที
มีเพิมมากขึน ทังค่าบริ การอินเตอร์ เน็ตรายเดือน ค่าไฟทีสู งขึน การเข้าถึงอุปกรณ์การเรี ยนออนไลน์
เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์และแท็บแล็ต สาหรับนักศึกษาทีมีขอ้ จากัด นักศึกษาบางคนทีไม่มี
อุปกรณ์ในการเรี ยนออนไลน์ ทาให้ไม่สามารถเรี ยนได้ จึงกลายเป็ นสิ งจาเป็ นในการซือใช้เรี ยน
ออนไลน์ และยังเพิมภาระค่าใช้จ่ายแก่ผูป้ กครอง (ศิริพรรณ รัตนะอาพร,2563)
ด้ านครอบครั ว เนืองจากสถานประกอบการปิ ดหรื อหยุดดาเนินการ ห้างร้าน ตลาดนัดปิ ดตาม
มาตรการของรัฐ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ เช่น หาบเร่ แผงลอย แท็กซี วินมอเตอร์ ไซค์ มีจานวนลูกค้า
ลดลง เกษตรกรรายได้ลดลงเพราะผูซ้ ื อน้อยลง ทาให้รายได้ของครอบครัวลดลง บางครอบครัวทีมีเด็ก
เล็ก ไม่สามารถหาผูด้ ูแลทีสามารถไว้ใจได้ คนในครอบครัวจาเป็ นต้องออกจากงาน ทาให้ครอบครัว
ต้องสู ญเสี ยรายได้ไปอีกหนึงช่องทาง จึงทาให้ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อคนในครอบครัว (สมชัย จิต
สุ ชน,2563)
จากผลกระทบทัง 3 ด้าน ดังกล่าวทีส่ งผลกระทบต่อนักศึกษาราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการจัดการเรี ยนการสอนทังภาคปกติและภาคพิเศษ มีนกั ศึกษาทังสิ นจาน
วน 5,551 คน ข้อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2563 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 ทีมีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบทางด้านบวกและ
ผลกระทบทางด้านลบ ดังนี
ผลกระทบทางด้านบวก ทังนี รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการครอบคลุมและช่วยเหลือ
ประชาชนในหลาย ๆ ภาคส่ วน ทังข้าราชการ พนักงานบริ ษทั กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน รวมทังผูป้ ระกอบการ
และรัฐบาลได้มีมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยา ในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
10% และผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถผัด
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ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และนักศึกษาสามารถผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษาได้เป็ น 3 งวด และประกันการติดเชือ COVID-19 สาหรับนักศึกษาให้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลเพิมเติมจานวน 50,000 บาท แต่ในการเรี ยนออนไลน์นกั ศึกษา
สามารถอยูพ่ นที
ื ใดก็ได้ในการเรี ยนออนไลน์ และในการเรี ยนออนไลน์ยงั ทาให้นกั ศึกษาประหยัดค่า
เดินทางสาหรับนักศึกษาทีไม่ได้อยูห่ อพัก อีกทังยังประหยัดค่าหอไปอีกครึ งหนึง ในการเรี ยนออนไลน์
นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการเรี ยนรู ้ได้อีกด้วย
ผลกระทบทางด้านลบ การจัดการเรี ยนการสอน ส่ งผลกระทบอย่างยิงกับนักศึกษา โดย
นักศึกษาต้องหยุดเรี ยนตังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทาให้นกั ศึกษา
ไม่ได้เรี ยนเป็ นเวลาถึงหนึงในสามของปี การศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม ได้กาหนดนโยบายทีจะยกเลิกวันหยุดเพือชดเชยเวลาเรี ยนทีหายไปของนักศึกษา แต่การขาด
เรี ยนสะสมก็ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาระยาว ซึงนักศึกษาต่างได้รับผลกระทบหลายด้าน เช่น
ด้านเศรษฐกิจทีสื บเนืองมาจากการทีผูป้ กครองได้รับผลกระทบ ด้านการเรี ยนการสอนทีมีการปรับการ
เรี ยนการสอนเป็ นแบบออนไลน์ ทังการสอนสดทีนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนได้ทนั ที คือ
เห็นหน้าเห็นตาโต้ตอบสอบถามคุยกันได้ และการสอนแบบวิดีโอทีผูส้ อนสามารถอัดล่วงหน้าและ
นักศึกษาสามารถมาติดตามภายหลังสาหรับนักศึกษาทีมีขอ้ จากัดเรื องการเรี ยนการสอนออนไลน์แบบ
สด ระบบการเก็บคะแนนและตัดเกรดจาเป็ นต้องมีการเปลียนแปลง ลดสัดส่ วนของคะแนนจากงาน
กลุ่มทีมีความจาเป็ นจะต้องทางานร่ วมกันหรื อทาร่ วมกันได้ผา่ นทางออนไลน์ดว้ ยเครื องมือทันสมัยต่าง
ๆ เช่น กูเกิลไดรฟ์ เป็ นต้น ทางมหาวิทยาลัยเริ มพิจารณาถึงการเลือนการสอบหรื อเปลียนการสอบเป็ น
ระบบออนไลน์เพือลดความเสี ยงในการชุมนุมกันของนักศึกษาในวันสอบ รวมไปถึงการเลือนการรับ
ปริ ญญาด้วยการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ได้ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมากในสังคมไทย
จากการเรี ยนออนไลน์ส่งผลให้นกั ศึกษามีคา่ ใช้จ่ายเพิมขึน เช่น ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต และค่าไฟ
นอกจากนียังพบว่ามีนกั ศึกษาจานวนไม่นอ้ ยทีได้รับผลกระทบ เช่น นักศึกษาทีมีการทางานหรื อหา
รายได้ระหว่างเรี ยน โดยรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาผูท้ ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การขอรับค่าประกันไฟฟ้า มาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน
ต่อเนืองเป็ นเวลา 3 เดือน เป็ นต้น แม้ว่ารัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการครอบคลุมและช่วยเหลือ
ประชาชนในหลาย ๆ ภาคส่ วน แต่ก็ยงั มีกลุ่มทีไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือโดยตรงอยู่ เช่น อาชีพอิสระ
บางกลุ่ม นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาทีมีการหารายได้ระหว่างเรี ยน และนักศึกษาทีทางานช่วยแบ่งเบา
ภาระของคนในครอบครัว จึงทาให้นกั ศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
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COVID-19 เป็ นต้น ในบทความนีผูเ้ ขียนได้ใช้แนวคิดทฤษฎีหลักๆ ในการอธิบายถึงผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทีมีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี โดยมี 2 แนวคิดทฤษฎีหลัก ๆ ดังนี
1. ทฤษฎีวิทยาการระบาด
2. แนวคิดเกียวกับผลกระทบ
3. แนวคิดทฤษฎีการปรับตัว
1. ทฤษฎีวิทยาการระบาด
แพทย์ชาวกรี ก ฮิปโปเครติส (Hippocrates) ได้อธิบายว่าปั จจัยทีมีผลต่อสุ ขภาพและความ
เจ็บป่ วยของประชากร และเป็ นพืนฐานและตรรกะทีทาให้เกิดแนวคิดความสนใจในสาธารณสุ ขและ
เวชศาสตร์ ป้องกัน สาขาวิชานีวิธีทีสาคัญพืนฐานของงานวิจยั ด้านสาธารณสุ ข และเกียวข้องกับเวช
ศาสตร์อิงหลักฐาน (Evidence-based medicine) ในการหาปั จจัยเสี ยงของโรคและประเมินวิธีการรักษาที
เหมาะสมทีสุ ด งานของนักวิทยาการระบาดทีเกียวข้องกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีขอบเขตตังแต่
การสื บค้นการระบาดของโรค (Outbreak investigation) ไปจนถึงการออกแบบการศึกษา การเก็บข้อมูล
และการวิเคราะห์ รวมทังการพัฒนาแบบจาลองทางสถิติเพือทดสอบสมมติฐานและการเตรี ยม
ผลการวิจยั เพือเสนอผลการวิจยั นักวิทยาการระบาดอาจอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ หลาย
อย่างเช่นชีววิทยาในการทาความเข้าใจการดาเนินโรค และระเบียบวิธีทางสังคมศาสตร์ เช่น
สังคมศาสตร์ และปรัชญาเพือช่วยในการทาความเข้าใจปั จจัยเสี ยงใกล้เคียงและไกล (Changing
Concepts: Background to Epidemiology" (PDF). Duncan & Associates)
อวิเซนนา (Avicenna) เป็ น "บิดาของการแพทย์แผนใหม่ ว่าได้พบการติดต่อกันได้ของวัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการกระจายของโรคผ่านทางน้าและดิน อวิเซนนายังกล่าวด้วยว่าสารคัด
หลังจากร่ างกายนันปนเปื อนด้วยเชือทีเขาเรี ยกว่า foul foreign earthly bodies ทีจะก่อให้เกิดการติดเชือ
เขาได้เสนอวิธีการกักกัน (quarantine) เพือจากัดการแพร่ โรคติดต่อ และเขายังใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี ยง และเสนอแนวคิดของกลุ่มอาการในการวินิจฉัยโรคเฉพาะ Goodman, Lenn Evan (2003)
จีโรลาโม ฟราคัสโตโร (Girolamo Fracastoro) เป็ นคนแรกทีเสนอทฤษฎีกล่าวว่าอนุภาคขนาดเล็กที
มองไม่เห็นซึงก่อให้เกิดโรคนันเป็ นอนุภาคทีมีชีวิต อนุภาคเหล่านีเชือว่าสามารถกระจายได้ในอากาศ
แบ่งตัวเพิม และถูกทาลายได้ดว้ ยไฟ ข้อความดังกล่าวเป็ นการปฏิเสธทฤษฎีของกาเลนทีกล่าวว่าคนเรา
เจ็บป่ วยเพราะมีแก๊สพิษอยูใ่ นร่ างกาย ใน ค.ศ. 1543 เขาได้แต่งตารา
628

De contagione et contagiosis morbis ซึงเป็ นครังแรกทีรณรงค์การรักษาสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลและ
สิงแวดล้อมเพือป้ องกันโรค การพัฒนากล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสู งของ อันโทนี ฟาน ลิวเวนเฮิค
(Antonie van Leeuwenhoek) ในปี ค.ศ. 1675 ช่วยสนับสนุนหลักฐานของอนุภาคเล็กๆ ทีมีชีวิตกับ
ทฤษฎีเชือก่อโรค
พี. เอ. ชไลส์เนอร์ (P. A. Schleisner) แพทย์ชาวเดนมาร์ก ผูบ้ ุกเบิกทางวิทยาการระบาดคน
สาคัญคนหนึง ซึงทางานเกียวกับการป้องกันการระบาดของบาดทะยักในเด็กแรกเกิด (tetanus
neonatorum) บนเกาะเวสท์แมนนา (Vestmanna Islands) ประเทศไอซ์แลนด์ในปี ค.ศ. 1849 และยังมี
แพทย์ชาวฮังการี ชือว่า อิกนาซ เซมเมลไวส์ (Ignaz Semmelweis) ซึงลดจานวนการตายของทารกใน
โรงพยาบาลเวียนนาในปี ค.ศ. 1847 โดยการเริ มทากระบวนการฆ่าเชือ การค้นพบของเขาได้ถูกตีพิมพ์
ในปี ค.ศ. 1850 แต่งานของเขาก็ถูกละเลยในเวลาต่อมา เพราะไม่มีการใช้กระบวนการฆ่าเชืออย่าง
แพร่ หลายจนกระทังศัลยแพทย์ชาวอังกฤษ โจเซฟ ลิสเตอร์ (Joseph Lister) ค้นพบสารระงับเชือในปี
ค.ศ. 1865 ซึงต่อยอดมาจากการศึกษาของหลุยส์ ปาสเตอร์
2. แนวคิดเกียวกับผลกระทบ
ประสิ ทธิ ตงยิงเจริ ญ (2542) ได้ให้แนวคิดเกียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบไว้ว่า คาว่า
ผลกระทบ (Impact) ทีกล่าวถึงนัน โดยทัวไปกระทบถึงผลการดาเนินกิจกรรมของมนุ ษย์ ทีมีต่อการ
เปลียนแปลงในสิ งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่าวอาจจาแนกออกตามประเภท ขนาด และระยะเวลา
ได้ดงั นี ประเภทของผลกระทบได้แก่ การสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ ความสู ญเสี ยบริ การทางสังคมและ
สู ญเสี ยเกียวกับวิถีดาเนินชีวิต ขนาดของผลกระทบจะมีตงแต่
ั ระดับทีน้อยถึงมากและระยะเวลาของ
ผลกระทบทีมีทงระยะสั
ั
นและระยะยาว
3. แนวคิดทฤษฎีการปรั บตัว
แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’s Adaptation Model) ได้อธิ บายว่าการปรับตัวและการ
ให้ความช่วยเหลือบุคคลทีมีปัญหาในการปรับตัวเมือมีเหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงเข้ามาในชีวิต
โดยการปรับตัวเป็ นกระบวนการและผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากการทีบุคคลมีความคิดและความรู ้สึก จากการ
ใช้ความรู ้สึกความตระหนักรู ้ทางปั ญญา และการสร้างสรรค์ในการบูรณาการระหว่างบุคคลกับ
สิงแวดล้อมให้กลมกลืน รอยใช้แนวคิดจากทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการระหว่างบุคคลกับ
สิงแวดล้อมให้กลมกลืน รอยใช้ความคิดจากทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการปรับตัวของบุคคลว่า
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บุคคลเป็ นเหมือนระบบการปรับตัวทีมีความเป็ นองค์รวม (Holistic adaptivesystem) และเป็ นระบบเปิ ด
ประกอบด้วยสิ งนาเข้า (Input) กระบวกการเผชิญปั ญหา (Coping process) สิ งนาออก (Output) และ
กระบวนการป้อนกลับ (Feedback process) แต่ละส่ วนนี จะทางานสัมพันธ์กนั เป็ นหนึงเดียว โดยสิ งเร้าที
เกิดจากการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อมทังภายนอกและภายในผ่านเข้าสู่ระบบการปรับตัว จะกระตุน้
ให้บุคคลมีการปรับตัวตอบสนองต่อสิ งเร้านัน โดยใช้กระบวนการเผชิญปั ญหา 2 กลไก คือ กลไกการ
ควบคุม และกลไกการคิดรู ้ กลไกทังสองนีจะทางานควบคู่กนั เสมอ ส่ งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการ
ปรับตัวออกมา 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที และด้านการพึงพาระหว่าง
กัน ผลลัพธ์การปรับตัวมี 2 ลักษณะ คือ ปรับตัวได้ และปรับตัวไม่มีประสิ ทธิภาพ โดยสิ งนาออกจาก
ระบบนี จะป้อนกลับไปเป็ นสิ งนาเข้าระบบเพือการปรับตัวทีเหมาะสมต่อไป ทังนี ความสามารถในการ
ปรับตัวของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันโดยขึนอยูก่ บั ความรุ นแรงของสิ งเร้า และระดับความสามารถใน
การปรับตัวของบุคคลในขณะนัน Roy & Andrews, (1999), The Roy’s Adaptation Model, Stamford:
Appleton & Lange)
จากทีกล่าวมาข้างต้นผูเ้ ขียนได้สรุ ปว่าทัง 3 แนวคิดทฤษฎีได้ดงั นี จากการระบาดของ COVID19 ทาให้มีผลต่อสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยของประชากร ทีทาให้เกิดแนวคิดความสนใจในสาธารณสุ ข
และเวชศาสตร์ ป้องกันการระบาด ทาให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การดาเนิ นชีวิต ในการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้นกั ศึกษาได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเรี ยน และด้านครอบครัว จึงทาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ทีจะปรับตัวและรับมือจาก
สถานการณ์ COVID-19 ซึงรอยได้การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวและการให้ความช่วยเหลือบุคคล
ทีมีปัญหาในการปรับตัวเมือมีเหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงเข้ามาในชีวิตทีเราต้องเรี ยนรู ้และปรับตัว
ทีจะอยูก่ บั โรคระบาดต่าง ๆ โดยการปรับตัวเป็ นกระบวนการและผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากการทีบุคคลมี
ความคิดและความรู ้สึก เป็ นต้น
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สรุ ป
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ทีเริ มระบาดไปทัวโลกและแพร่ ระบาดเข้า
ในประเทศไทยเมือช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 นัน ก่อให้เกิดผลกระทบทัง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็ น ด้าน
เศรษฐกิจทีแย่ลงจากการทีบริ ษทั หรื อธุรกิจหลายแห่งจาต้องปิ ดการให้บริ การชัวคราวหรื อกระทังยุติ
การให้บริ การ รวมทังการใช้ชีวิตและการเป็ นอยูใ่ นด้านครอบครัวทีกาลังประสบปั ญหาจากสภาพ
เศรษฐกิจทีแย่ลง ส่งผลให้ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อประชากรในครัวเรื อน โดยเฉพาะอย่างยิงนักศึกษา
ทีต้องปรับตัวเพือเรี ยนออนไลน์อยูท่ ีบ้านหรื อหอพักของตนเอง ทีนอกจากต้องรับแรงกดดันจากการที
ผูป้ กครองมีรายได้ลดลงแล้ว ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิมขึนอีกทางหนึงด้วยจากการทีต้องเรี ยน
ออนไลน์ เนื องจากมีความจาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรื อแท็บเล็ตในการเรี ยน อีกทังยังมีคา่ ใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเพิมขึน เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าอินเตอร์ เน็ต
ภาครัฐมีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผไู ้ ด้รับผลกระทบทีต้องออกจากงาน หรื อพักงานโดยไม่มี
รายได้ แต่ยงั มีกลุ่มนักศึกษาทีไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ทังนีรัฐบาลก็ได้มีมาตรการของภาครัฐใน
การช่วยเหลือและเยียวยา ในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% และผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาสามารถผัดชาระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และนักศึกษาสามารถผ่อนชา
ระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็ น 3งวด และประกันการติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 สาหรับนักศึกษาให้มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลเพิมเติมจานวน 50,000 บาท ใน
ส่วนของแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การลดค่าเล่าเรี ยน 10 เปอร์ เซ็นต์
และการให้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชือโรค รวมถึงมีการปรับระบบการเรี ยนการสอนเป็ น
แบบออนไลน์อย่างไรก็ตามการเรี ยนออนไลน์ ซึงผูเ้ รี ยนสามารถอยูบ่ า้ นหรื อพืนทีใดก็ได้ทีสะดวกหรื อ
เอือต่อการเรี ยนนันกลับส่ งผลดีต่อตัวผูเ้ รี ยนในอีกทางหนึ ง อีกทังยังสามารถจัดสรรเวลาในการเรี ยนรู ้
ได้อีกด้วย
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บทคัดย่ อ
บทความนี นําเสนอแนวทางการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรั สโควิด- ในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล เพื อให้ประชาชนในพืนที องค์การบริ หารส่ ว นตําบลได้มีส่วนร่ ว มในการป้ องกัน
ตนเองจากไวรัสโควิด- ได้อย่างปลอดภัย โดยผูเ้ ขียนได้นาํ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจยั ทีเกียวข้อง ตลอดจน
ความคิด เห็ นของผูเ้ ขียนมาประกอบ เพื อเป็ นแนวทางในการอธิ บาย การสร้ างการมี ส่วนร่ วมในการ
ป้องกันไวรั สโควิด- ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึงจะประกอบไปด้วย ความรู ้เกียวกับไวรัสโควิด19 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่ วม และการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการ
สร้างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด-19
คําสําคัญ: ไวรัสโควิด-19, การมีส่วนร่ วม, การป้องกัน
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Abstract
This academic article presents a guideline for participation in the prevention of COVID -19
in the sub-district administrative organization. To enable people in the area of the Tambon
Administrative Organization to participate in the safe protection of the virus. With the author taking
the concept Related research theories. As well as the opinions of the author accompanying as a guide
to explain Building participation in the prevention of COVID-1 9 in sub-district administrative
organizations. Which will consist of Knowledge about the COVID-19 virus Concepts and theories of
participation and the operation of the sub-district administration organization in building participation
in the prevention of COVID-19.
Keywords: COVID-19, participation, protection
บทนํา
เนื องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด- ในประเทศไทย ตังแต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนเมษายน
พบว่ามีผทู ้ ีติดเชือไวรัสโควิด- โดยมาจากผูท้ ีกลับจากต่างประเทศ และในสถานการณ์ตอนนีมีผู ้
ทีติดเชือไปแล้ว , คนใน ประเทศ ทังได้คร่ าชีวิตผูค้ นไปแล้วกว่า 5,088 ราย ผูท้ ีป่ วยติดเชือ
ไวรั สโควิด- เป็ นไวรั สที ใหม่ และเริ มติ ด ต่ อ จากสัตว์มาสู่ คน โดยไวรั ส โควิด- สามารถแพร่ เชื อ
ไวรั สเข้าสู่ ร่างกายมนุ ษ ย์ได้ทงปาก
ั
จมู ก หรื อ การสั มผัส โดยตรงจากผูท้ ี ป่ วย และรวมถึ ง การสู ด ลม
หายใจ การไอจามจากผูท้ ี ติดเชื อหรื อผูป้ ่ วยโดยไม่ปิดปาก และไวรัสโควิด- ชนิ ดนี อาจมีชีวิตอยู่บน
พื นผิว หรื อ สิ งของต่ า ง ๆ ได้ห ลายชัวโมงขึ นอยู่กับ ลักษณะของพื นผิว อุ ณ หภู มิ และความชื นของ
สภาพแวดล้อม โดยเชือไวรัสนี จะมียะระการฝักตัวประมาณ - วัน ไวรั สโควิด-19 (COVID-19) เดิม
เรี ยกว่า ไวรั ส โคโรนา (Coronavirus) เป็ นตระกู ลของไวรั ส ทีก่ อให้เกิด อาการป่ วยตังแต่ โรคไข้หวัด
ธรรมดาไปจนถึงโรคทีมีความรุ นแรงมาก เช่น โรคทางเดิ นหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และ
โรคระบบทางเดิ นหายใจเฉี ยบพลันร้ายแรง (SARS-CoV) เป็ นต้น ซึ งเป็ นสายพันธุ์ใหม่ทีไม่เคยพบมา
ก่ อนในมนุ ษ ย์ก่อให้เกิ ดอาการป่ วยระบบทางเดิ นหายใจในคน และสามารถแพร่ เชื อจากคนสู่ คนได้
โดยเชื อไวรั ส โควิ ด - ชนิ ด นี พบครั งแรกในการระบาดในเมื องอู่ ฮัน มณฑลหู เป่ ย์ สาธารณรั ฐ จี น
ในช่วงปลายปี
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ประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบลแต่ละบางส่ วนบางพืนทีอาจมี การแบ่ งแยกออกไปทํางานใน
กรุ งเทพมหานครหรื อในต่ างประเทศ ซึ งอาจทําให้มีความเสี ยงในการได้รับเชื อไวรั ส โควิ ด- จาก
สถานทีทํางานนัน ๆ เข้ามาสู่ ชุมชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ งก่อให้เกิดปั ญหาต่อชุมชนตําบลต่อ
ความเสี ยงในการติดเชือเพิมมากขึน โดยบางพืนทีในองค์การบริ หารส่ วนตําบลประชาชนบางส่ วนเช่น
ผูส้ ู งอายุ ทารก หรื อเด็กบางส่ วนอาจไม่ได้มีการป้ องกันหรื อไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการใส่
หน้ากากอนามัย ไม่มีการล้างเจลแอลกอฮอล์อย่างสมําเสมอ มีการชุมนุมรวมกลุ่มตังแต่ คนขึนไปโดย
ไม่ป้องกันโดยการใส่ หน้ากากอนามัย หรื อประชาชนบางส่ วนอาจไม่มีอุปกรณ์เพียงพอในการรั บมือ
การป้ องกันของไวรั สโควิด- ซึ งเป็ นสาเหตุหลักใหญ่ๆทีจะทําให้ประชาชนในองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเกิดวิกฤตการติดไวรัสโควิด- มีโอกาสติดไวรัสโควิด- และทําให้เกิดเชือไวรัสแพร่ กระจายที
ฟุ้งสู่ อากาศเป็ นเวลา - ชัวโมงซึ งเป็ นการขยายพันธุ์ในอากาศเป็ นจํานวนมากแล้วนํามาสู่ จากคนสู่ คน
เป็ นจํานวนมาก ซึ งทําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบลและตามหมู่บา้ นและ
อาจเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดการแพร่ กระจายของเชือไวรัสโควิด- เพิมมากขึนจากพืนทีองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลอาจติดเชือไปยังพืนทีในจังหวัดทีใกล้เคียงกันซึ งอาจเป็ นจํานวนมากทีเพิมมากขึน
โครงสร้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) .อบต. มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและเป็ นราชการ
บริ หารส่ วนท้องถิน .อบต. ประกอบไปด้วยสภาอบต. และนายก อบต. องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ น
หน่ วยปกครองทีมีภูมิภาคเป็ นขนาดเล็ก มีกาํ นันเป็ นผูป้ กครอง โดยมีอาํ นาจหน้าทีตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้อ งที ปี พ.ศ.
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ร่ วมและได้นาํ ผลจากการศึกษาค้นคว้าไปเป็ นแนวทางในการจัดการกับประชาชนเพือให้ประชาชนมี
การสร้างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด- เพือก่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ติด
เชือไวรัสโควิด- อีกทังยังเป็ นการทําให้เกิดการติดเชือลดน้อยลงและทําให้ปลอดภัยกับตนเองอีกด้วย
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และเพือเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันไวรัสโควิด- ต่อตนเองและประชาชนในองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล
ดังนันในการสร้ างการมีส่ วนร่ วมในการป้ องกันไวรั สโควิด- จึ งมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เพื อให้ ก ารใช้ชี วิ ต ในประจํา วัน เป็ นไปอย่า งปลอดภัย โดยปราศจากไวรั ส โควิ ด - โดยผู เ้ ขี ยนจะ
นําเสนอแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเกียวข้อง รวมถึ งความคิดเห็ นของผูเ้ ขียนที ได้มีการนําไป รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมี ด้านได้แก่ .ด้านความรู ้เกียวกับไวรัสโควิด-19 . ด้านแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี ยวกับการมี ส่วนร่ วม 3.การดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการสร้ างการมีส่วน
ร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด- ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ด้ านความรู้ เกียวกับไวรั สโควิด-19
จากสถานการณ์ในประเทศไทยในเรื องของไวรัสโควิด- ซึ งมีการแพร่ กระจายระบาดไปทัว
โลกและเป็ นไวรั สทีสามารถติดเชื อและนําไปสู่ ถึงการเสี ยชี วิตได้ โดยปั จจุ บันแล้วนันยังไม่ สามารถ
ควบคุ มหรื อ ผลิ ตยา เซรุ่ ม ไว้รักษาผูท้ ี ติดเชื อได้ทาํ ให้มีผูท้ ีติ ด เชื อสู ง ขึนเรื อย ๆ ทังนี ผูเ้ ขี ยนได้มี การ
วิเคราะห์ประเด็นในแต่ละด้านในการสร้างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรัสโควิด- สามารถอธิบาย
ได้ดงั นี
. การระบาดของไวรั สโควิด-19
การระบาดของเชือไวรัสไวรั สโควิด-19 ไวรัสชนิ ดนี อาจเริ มติดต่อจากสัตว์ป่ามาสู่ คน โดยคาด
ว่าอาจเกิดจากการติดเชื อจากสัตว์ในตลาดสดอู่ฮนประเทศจี
ั
น มีตน้ ตอของการแพร่ ระบาดจากงูเห่ าจี น
และงูสามเหลียมจีนทีนํามาวางจําหน่ ายในตลาดสดเมืองอู่ฮนั ซึ งเป็ นสถานทีพบผูต้ ิดเชื อในกลุ่มแรกๆ
ซึ งไวรั ส ชนิ ดนี งู อาจเป็ นสัตว์ตวั กลางทีส่ งต่อเชื อไวรั สโควิด- จากค้างคาวมาสู่ คน เนื องจากงู พิษ ที
อาศัยอยูใ่ นธรรมชาติ นันจะล่ าค้างคาวในถําเป็ นอาหาร โดยปั จจุ บนั ต้นกําเนิ ด เชื อมี หลักฐานจากการ
ถอดรหัสพันธุ กรรมพบว่า SARS-CoV-2 มีตน้ กําเนิ ดมาจาก “ค้างคาวมงกุฎเทาแดง” และอีกทังไวรัสโค
วิด- สามารถปรั บตัวให้อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ในร่ างกายของทังสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นได้
ปั จจุ บนั ไวรั สโควิด- ได้แพร่ ระบาดไปแล้วกว่า ประเทศและดิ นแดนทัวโลก และมี ผตู ้ ิ ดเชือทัว
โลกไปแล้วกว่า ,163, คนทัวโลก ทังได้คร่ าชี วิตผูค้ นไปแล้วกว่า 212,795 ราย และมี ผูร้ ั กษาหาย
แล้วจํานวน , คน และสถานการณ์แพร่ ระบาดในหลายประเทศรุ นแรงและซับซ้อนมากขึนเป็ น
รายวัน สถานการณ์ในประเทศไทย ตังแต่เดื อนมีนาคม – เมษายน
มี ผปู ้ ่ วยติดเชื อไวรัส โควิดสะสม , ราย และมี ผู ้รั ก ษาหายแล้ว เพิ ม , ราย และผู ้เสี ย ชี วิ ต รวมแล้ว ทั งหมด ราย
สถานการณ์โดยรวมแล้วมียอดผูต้ ิดเชือลดน้อยลง
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. อาการแสดงของไวรั สโควิด-19
. . ปวดศรี ษะ
1.2.2 ไอ จาม
. . นํามูกไหล
. . หายใจลําบาก หายใจหอบเหนือย
. . เจ็บคอ
. . ปอดบวม ปอดอักเสบและนําท่วมปอด
. . โรคระบบทางเดินหายใจเฉี ยบพลันร้ายแรง
. . มีอาการไข้ ร่ างกายอ่อนเพลีย
1.3 กลุ่มผู้ทีมีความเสี ยงต่ อการสั มผัส
. . ผูท้ ีเดินทางเข้าไป-ออกจาก หรื อแวะเปลียนเครื องบินในประเทศหรื อเมืองทีมีการ ระบาดของ
โรคอย่างต่อเนื อง
1.3.2 มีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผูท้ ีมีผลการตรวจจากโรงพยาบาลว่ามีความน่าจะติดเชือไวรัสโค
วิด-19 เช่น อาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกัน ดูแลรักษาผูป้ ่ วย มีการสัมผัสนํามูก นําลาย ไอ จาม โดยตรง
. . บุคคลทีออกไปข้างนอกโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
. . ผูท้ ีอาศัยในประเทศหรื อเมืองทีมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนือง
. . บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุ ข
. . ผูท้ ีมีอายุ + และมีดรคประจําตัวเรื อรัง เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ
1.4 วิธีการป้ องกันไวรัสโควิด-19
. . รักษาร่ างกายให้อบอุ่น
. . หลีกเลียงการไปตลาด การค้าสัตว์มีชีวิต
. . ไม่สัมผัสสัตว์ทีป่ วยหรื อตาย
. . ไม่นาํ มือมาสัมผัสตา หู จมูก ปาก
. . ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครัง 1.4.6 ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์
. . ไม่ควรใกล้ชิดผูค้ นควรยืนห่ าง - เมตร
. . ควรบริ โภคแต่อาหารร้อน และปรุ งสุ ก
. . ออกกําลังกาย ทานอาหารให้ครบ หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ
. . ไม่ใกล้ชิดผูป้ ่ วยทีมีอาการไอ (หากเลียงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน)
. มาตรการในการป้ องกันโรค
. . จํากัดจํานวนคนเข้าใช้บริ การโดยคิดเกณฑ์ พืนทีสําหรับให้บริ การนังรับประทานอาหารอย่าง
น้อย 2 ตร.ม.ต่อผูใ้ ช้บริ การ 1 คน
1.5.2 ร่ วมสร้างนวัตกรรมเพือลดเวลาในการให้บริ การ ลดความแออัด หลีกเลียงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกัน เช่น
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1.5.3 จัดให้มีการเหลือมเวลาการให้บริ การ สังอาหารหรื อจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรื อ
โทรศัพท์ควบคุมเวลาในการใช้บริ การ รวมทังการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพือการเว้นระยะห่ าง
ระหว่างกัน
. . พิจารณาให้มีนโยบายส่ งเสริ ม Social Distancing เช่น “มาคนเดียวจ่ายในราคาถูกกว่ามาเป็ น
กลุ่มใหญ่จ่ายแพงมากขึน” เป็ นต้น
. . พนักงานบริ การทุ ก คน ต้อ งสวมหน้ากากผ้า หรื อ หน้ากากอนามัย ถุ ง มื อ และ Face Shield
ระหว่างปฏิบตั ิงาน เช่น ระหว่างรับรายการอาหารแคชเชียร์ และล้างมือทุกครังก่อนออกไปเสิ ร์ฟอาหาร
รวมทังไม่ ตะโกน ไม่พูดคุย เสี ยงดัง หัวเราะเสี ยงดัง เปิ ดหรื อจับหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้า และ
ไม่ ควรสัมผัส ผูใ้ ช้บริ การ โดยรั กษาระยะห่ างระหว่างผูใ้ ช้บริ การ อย่างน้อย 1 เมตร และยืนห่ างจาก
พนักงานคนอืนอย่างน้อย 1 เมตร
1.5.6 ผูป้ รุ งอาหารทุกคน ให้สวมผ้ากันเปื อน หมวกคลุมผมตลอดการทําอาหาร รวมทังพิจารณาสวม
หน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัย ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยนําลายใส่ อาหาร และให้ลา้ งมือ
ทุกครังก่อนปรุ งอาหารรวมทังทําความสะอาดครัวอยูเ่ สมอ
. . ผูส้ ัมผัสอาหารทีมีบาดแผลต้องปิ ดแผลให้มิดชิด หลีกเลียงการปฏิบตั ิงานทีต้องสัมผัสอาหาร
โดยตรงถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบตั ิงานได้ควรเลียงไปปฏิบตั ิงานหน้าทีอืนแทนจนกว่าบาดแผลจะหาย
สนิ ท จึงกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ
จากทีกล่าวมาผูเ้ ขียนสรุ ปได้ว่า ในการระบาดของไวรัสโควิด- ในปั จจุ บนั นันยังคงเป็ นไวรั ส
ทีมีความอันตรายถึงขันเสี ยชีวิตได้และทางแพทย์ทีมนักวิจยั โรคยังไม่สามารถผลิตยาป้ องกันทีสามารถ
รักษาให้หายขาดได้ ดังนันจึงต้องร่ วมกันช่ วยกันสร้างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด- โดย
การสวมหน้ากากอนามัย ไม่ใกล้ชิดผูป้ ่ วยทีมีอาการไอ ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครังเพือ
ฆ่าเชือ หลีกเลียงในทีทีมีผูค้ นเป็ นจํานวนมาก ก็สามารถทําให้ปราจากและปลอดภัยต่อการเสี ยงรับเชือ
และติดเชือเพิมมากยิงขึนภายในในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
. ด้านแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่ วม
เนื องจากเหตุการณ์ ทีเกิ ดขึนในปั จจุ บนั นันก่ อให้เกิ ดการเปลียนแปลงเป็ นอย่างมากทําให้ประชาชนมี
การเสี ยชี วิตจากไวรั สโควิด- จึ งต้องมีการสร้ างการมีส่วนร่ วมซึ งกันและกันเพือช่ วยในการเสี ยงต่อ
การไปสถานที ต่าง ๆ เพือไม่ให้ไปรับไวรัสมาติดต่อกันภายในครอบครั วโดยการสวมหน้ากากอนามัย
ล้างเจลแอลกอฮอล์ทุกครั ง ก็เป็ นการช่ วยกันมี ส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรั สโควิด- การมีส่วนร่ วม
เป็ นกระบวนการสื อสารในระบบเปิ ดซึ งเป็ นการสื อสารสองทางระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลชุ มชนหรื อ
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องค์การในการดําเนิ นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ งหรื อหลายกิจกรรมทังเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ ง
การมีส่วนร่ วมจะเกียวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกียวข้องในการดําเนิ นงานพัฒนา
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตัด สิ น ใจ ร่ ว มการดํา เนิ น การ และร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ โดยมี เป้ า หมายเพื อให้ บ รรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันของกลุ่มและเป็ นการเสริ มสร้างความสามัคคีความรู ้สึกร่ วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย
. แนวคิดความหมายของการมีส่วนร่ วม
นคร สําเภาทิพ ย์ ( ) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชนว่า หมายถึ ง การเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนมีบทบาทหลักการในการเริ มคิด เริ มวางแผนปฏิบตั ิการและมีอาํ นาจตัดสิ นใจทีจะ
ดําเนินการในกิจกรรมของเขาเองในชุมชนเพือพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการจัดการและ
ควบคุมการกระจายทรัพยากรและปั จจัยการผลิตทีมีในสังคม ซึ งจะนําไปสู่ การพึงตัวเองมีความสามารถ
ในการช่วยตนเอง สามารถจะกําหนดชะตาชีวิตได้ดว้ ยตนเองในท้ายทีสุ ด
สุ จินต์ ดาววีระกุล ( ) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า กระบวนการที ทําให้บุคคลสมัครใจ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเพือตนเอง และมีส่วนดําเนินการ เพือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามทีตัง
เอาไว้ ทังนี ต้องไม่ใช่ การกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอกหรื อองค์กรทีบุคคลได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นงานกิ จกรรมในขันตอนใดขันตอนหนึ งหรื อทุ กขันตอนรู ปแบบการตัดสิ นใจของ
บุคคลในการจัดการเกียวกับทรั พยากรและปั จจัยการผลิตทีมีอยู่ จะต้องทําเพือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชีวติ ในทุก ๆ ด้านของตนเองทีเป็ นอยูใ่ ห้ดีขึนกว่าเดิม
บุญเลิศ จิตตังวัฒนา ( ) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า การทีปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคนเข้า
มามี ส่ วนร่ วมเกี ยวข้อ ง ร่ ว มมื อ ร่ ว มรั บผิดชอบในกิ จ กรรมการพัฒ นาที เป็ นประโยชน์ ต่ อ สังคม ใน
ขันตอนต่าง ๆ ของการดําเนินกิจกรรมนัน ๆ โดยมีกลุ่มหรื อองค์กรรองรับ บุคคลทีเข้ามามีส่วนร่ วมการ
พัฒนาภูมิปัญญา การรับรู ้ สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ เพือกําหนดการดําเนิ นชีวิตได้ดว้ ยตนเอง
2.2 องค์ ประกอบของการมีส่วนร่ วม
หลักการสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูท้ ี
เกียวข้องทุกภาคส่ วนของสังคมได้เข้ามามี ส่วนร่ วมกับภาครั ฐ ซึ งสามารถจะแบ่ งระดับของการสร้ าง
การมีส่วนร่ วมของประชาชนออกเป็ น ระดับ ดังนี
. . การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform) ถือเป็ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับตําทีสุ ด แต่เป็ น
ระดับทีสําคัญทีสุ ด เพราะเป็ นก้าวแรกของการทีภาครัฐจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่ กระบวนการ มี
ส่ ว นร่ วมในเรื องต่ าง ๆ วิธีการให้ขอ้ มูลสามารถใช้ชองทางต่ าง ๆ เช่ น เอกสารสิ งพิมพ์ การเผยแพร่
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ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื อต่าง ๆ การจัดนิ ทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ
และการให้ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซต์
. . การรั บฟั งความคิ ดเห็ น (Consult) เป็ นกระบวนการที เปิ ดให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์
. . การเกี ยวข้อ ง (Involve) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บัติ ง านหรื อรวม
เสนอแนะทางทีนําไปสู่ การตัดสิ นใจ เพือสร้างความมันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็น และความ
ต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็ นทางเลือกในการบริ หารงานของภาครัฐ เช่ น การประชุม
เชิ ง ปฏิ บัติ การเพื อพิ จ ารณาประเด็ น นโยบายสาธารณะ ประชาพิ จ ารณ์ การจัด ตังคณะทํา งานเพื อ
เสนอแนะประเด็นนโยบาย
. . ความร่ วมมือ (Collaboration) เป็ นการให้กลุ่มประชาชน ผูแ้ ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่ วม โดย
เป็ นห้ างหุ ้ น ส่ วนกับภาครั ฐในทุ กขันตอนของการตัด สิ นใจ และมี การดําเนิ นกิ จกรรมร่ ว มกันอย่า ง
ต่อเนือง เช่น คณะกรรมการทีมีฝ่ายประชาชนร่ วมเป็ นกรรมการ
. . การเสริ มอํานาจแก่ประชาชน (Empower) เป็ นขันทีให้บทบาทประชาชนในระดับสู งทีสุ ด โดย
ให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บา้ น
ทีมอบอํานาจให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจทังหมด
. แนวความคิดเกียวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การมี ส่วนร่ วมของประชาชน คือ การทีประชาชนหรื อ ชุ มชนหนึ งๆ ได้พ ฒ
ั นาความสามารถในการ
จัดการ และควบคุมการใช้ทรัพยากรของตนและปั จจัยการผลิตทีมีอยูใ่ นสังคม เพือให้เกิดประโยชน์ทงั
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มที และเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาต่อตนเองและสังคม ซึ งในการมี
ส่ วนร่ วมนีได้พฒั นาการรับรู ้ และข้อมูลข่าวสารทีได้รับ ซึ งแสดงออกมาใช้เชิงของการตัดสิ นใจ ในการ
แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ กํ า ห น ด รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง
องค์การสหประชาชาติ ( ) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในฐานะที
เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการในการพัฒนาไว้ว่า คือ การเข้าร่ มกิจกรรมอย่างกระตือรื อร้ นและมีพลัง
ของประชาชนในระดับต่าง ๆ คือ
. . ในกระบวนการตัดสิ นใจเพือกําหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพือให้
บรรลุเป้าหมายทีตังไว้
. . ในการเข้าร่ วมปฏิบตั ิตามแผนการหรื อโครงการในรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจในทาง
สังคมวิทยา “การมีส่วนร่ วม” หมายถึง พฤติกรรม หรื อการกระทําอันประกอบไปด้วย การร่ วมและการ
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สมยอมในการประพฤติปฏิบตั ิตามพฤติกรรมทีเป็ นทีคาดหวังของกลุ่ม ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทาง
ดังนัน การมีส่วนร่ วมในความหมายนี คือ การทีประชาชนก่อให้เกิดสิ งต่าง ๆ ร่ วมกันนันเอง
. การมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
การมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุ กคนเข้ามามีส่ วนร่ ว มในการป้ อ งกันโรค และเปิ ด
โอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วม โดยมอบอํานาจและความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่ม และในการ
ปฎิบตั ิการป้ องกันการมีส่วนร่ วมต้องเปิ ดกว้างสําหรั บทุกคนในชุ มชนนัน ๆ และเผยแพร่ ให้สาธารณะ
ได้รับทราบอย่างเป็ นทางการ ปั จจัยสําคัญในการสร้ างการมี ส่วนร่ วม ปั จจัยสําคัญในการสร้ างการมี
ส่ วนร่ วม ประกอบด้วย ความต้องการขององค์กรในการสร้างการมีส่วนร่ วม เริ มจากการแลกเปลียนเพือ
สร้ างความเข้าใจร่ วมกันในเรื องวิสัยทัศน์และพันธกิจ และการควบคุมกํากับติดตามกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่ วมเพือสร้างความเข้มแข็งและยังยืน
การสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์กรโดยความเท่าเทียมและทัดเทียมกัน การมี
ส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพแบ่งได้เป็ นหลายระดับตังแต่การสร้างเครื อข่ายจนถึงการสร้างความ
ร่ วมมือ ดังนี
2. . การสร้างเครื อข่าย (networking) การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันเพือสร้างประโยชน์
ร่ วมกัน ซึงต้องอาศัยเวลาและความไว้วางใจระหว่างองค์กร
. . การประสานงาน (coordinating) การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันเพือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
. . การสร้างความร่ วมมือ (cooperating) การแลกเปลียนข้อมูล กิจกรรม และประสบการณ์
ต้องอาศัยเวลา ความเชือถือไว้วางใจ ระหว่างหน่ วยงานและองค์กร
. . การมีส่วนร่ วม (collaborating) การมีส่วนร่ วมยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมทัง ฝ่ าย เพือเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
. ทฤษฎีทีเกียวกับแรงจูงใจเพือการป้ องกันโรค
2.5.1 ทฤษฎีแรงจูงใจเพือป้ องกันโรค (Protection motivation theory)
ทฤษฎี แรงจู ง ใจเพื อป้ องกันโรคมี ขึ นมาครั งแรก ในปี พ.ศ.
โดยโรเจอร์ (Roger R.W.
1975) และได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไขนํา มาใช้ใหม่ ในอี ก ครั งในปี พ.ศ.
(Dunn and Rogers 1986) โดย
ทฤษฎีนีเกิดขึนจากความพยายามทีจะทําความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของการกระตุน้ ให้เกิดความกลัว โดย
เน้นเกียวกับการประเมินการรั บรู ้ด้านข้อมู ลข่าวสารทีเป็ นความรู ้ หรื อประสบการณ์ ทางสุ ขภาพ และ
การให้ความสําคัญกับสิ งที มาคุ กคาม และขบวนการของบุ คคลเพื อใช้ขบคิ ดแก้ปัญ หาในสิ งที กําลัง
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คุกคามอยูน่ นั การให้ความสําคัญแก่สิงทีกําลังคุกคาม จะหมายถึงการประเมินรวมปั จจัยต่าง ๆ ทีเป็ นผล
ให้ความน่าจะเป็ นของการเพิมหรื อลดลงของการตอบสนองของบุคคลต่อสิ งทีมาคุกคามทางสุ ขภาพ
ปัจจัยทีอาจส่ งผลเพิมหรื อลดของการตอบสนองอาจเป็ นได้ทงปั
ั จจัยภายในหรื อภายนอก
ร่ างกายบุคคคล เช่น
. ความรุ นแรงของโรค หรื อสิ งทีกําลังคุกคาม (Noxiousness)
2. การรับรู ้โอกาสเสี ยงต่อการเป็ นโรค หรื อสิ งทีกําลังคุกคาม (Perceived Probability)
. ความคาดหวังในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง (Response Efficacy)
และจากองค์ประกอบหรื อตัวแปรทีทําให้เกิดความกลัว จะทําให้เกิดสื อกลางของกระบวนการในการ
รับรู ้ในด้าน คือ
1.1 ทําให้เกิดการรับรู ้ในความรุ นแรง จนสามารถประเมินความรุ นแรงได้
. ทําให้เกิดการรับรู ้ในการทนสถานการณ์ และเกิดความคาดหวังในการทนรับสถานการณ์
. ทําให้เกิดการรับรู ้ในความสามารถในการตอบสนองความทนรับสถานการณ์
จากที กล่ าวมาผูเ้ ขียนคิดว่า ในการมี ส่วนร่ วมนันจึ งมีความจําเป็ นและมี ความสําคัญเป็ นอย่าง
มาก เพือทีจะทําให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันตนเองจากไวรัสโควิด- ในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเป็ นจํานวนมาก เพือเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวในการป้ องกันการรับเชือ
โดยตรง โดยการชักชวนหรื อจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่ วมโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครังเวลาออกจาก
บ้าน ก็สามารถป้ องกันการรับเชื อไวรัสโควิด- ได้ ดังนันการสร้างการมส่ วนร่ วมจึงมีความจําเป็ นและ
สําคัญต่ อการใช้ชีวิตในปั จ จุ บนั เป็ นอย่างมากเพื อให้ประชาชนและชาวบ้านในองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลมีความปลอดภัยมากขึน
3. การดําเนินงานขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลในการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรั สโควิด-19
การดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรั ส
โควิด- จําเป็ นจะต้องมีหน่วยงานทีเกียวข้องและใช้แนวคิดมาวิเคราะห์เพือทําให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการป้องกันไวรัสโควิด- และทําให้สามารถดํารงชีวิตในปั จจุบนั ได้อย่างมีความสุ ข
. ส่ วนสาธารณสุ ขขององค์ การบริ หารส่ วนตําบล
. . ข้อมูลสําหรับประชาชนของส่ วนสาธารณสุ ข
ส่ วนสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม มีภาระหน้าทีเกี ยวกับการควบคุมโรค การสุ ขาภิบาลอืน ๆ
ตามแผนการสาธารณสุ ขและข้อบังคับ ตําบล การวางแผนการสาธารณสุ ข การประมวลและวิเคราะห์
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ข้อมูลทางสถิติทีเกียวข้องกับสาธารณสุ ข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การ
จัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุ ข งานด้านสิ งแวดล้อม การให้บริ การสาธารณสุ ข การควบคุม
การฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนือสัตว์ และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง
งานควบคุมโรค มีหน้าทีความรับผิดชอบ
1) งานการเฝ้าระวัง
3) งานระบาดวิทยา
2) งานโรคติดต่อและสัตว์นาํ โรค 4) งานโรคเอดส์
ภารกิจในการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ เป็ นภาระหน้าทีของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยจะ
ดําเนินการ ผ่านกรมควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
ตลอดจนสถานีอนามัยระดับตําบล ซึ งจะเป็ นหน่ วยงานทีดําเนินการ ในพืนทีหมู่บา้ น แต่โดยทีปั จจุบนั
ได้มีการจัดตัง อบต. ขึน พร้อมทังได้กาํ หนดให้มีอาํ นาจหน้าที ตามมาตรา 67(3) คือ ต้องป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อด้วย จึงทําให้เกิดความสับสนว่า การป้ องกันโรค และการระงับโรคติดต่อในพืนที
หมู่บา้ น เป็ นภาระหน้าทีของหน่ วยงานสาธารณสุ ข ระดับตําบล หรื อ อบต.
. พระราชบัญญัติโรคติดต่ อ พ.ศ. 2523
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนี นับว่าเป็ นกฎหมายที เน้นการควบคุ มโรคติ ดต่อชนิ ดต่างๆ ทีเกิดจาก
เชื อจุลินทรี ย ์ ซึ งส่ วนหนึ งเป็ นผลมาจากการสุ ขาภิบาลทีไม่ถูกต้อง หรื อไม่ดี เช่น โรคอุจจาระร่ วง โรค
อหิ วาตกโรค อาหารเป็ นพิษ ไข้รากสาด เป็ นต้น อีกส่ วนหนึ งเกิดจากการสัมผัส ระหว่างบุคคลทัวไป ที
ไม่เป็ นโรค กับบุคคลทีเป็ นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ ไข้ทรพิษ โรคตาแดง กามโรคชนิ ดต่าง
ๆ เป็ นต้น อีกส่ วนหนึงเกิดจากการสัมผัส หรื อบริ โภคสัตว์ทีเป็ นโรคติดต่อ เช่น โรคแอนแทรกซ์ โรค
พิษสุ นขั บ้า กาฬโรค เป็ นต้น
. อํานาจหน้ าทีของเจ้ าพนักงาน
โดยทีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มิได้กาํ หนดบทบาทหน้าทีของราชการส่ วนท้องถิน ในการควบคุม
ป้ อ งกัน หรื อ ระงับโรคติ ด ต่ อโดยตรง หากแต่ กาํ หนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที ของ ) รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุ ข ผูว้ ่าราชการจังหวัด ) เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ) พนักงานเจ้าหน้าที
. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการบริการสาธารณะ
แนวคิดของ ประยูร กาญจณดลทีให้ความหมายของคําว่า บริ การสาธารณะไว้ในหนังสื อ “กฎหมาย
ปกครอง” ว่าบริ การสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมทีอยู่ในความอํานวยการหรื ออยู่ในความควบคุม ของ
ฝ่ ายปกครองทีจัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือตอบสนองความต้องการส่ วนรวมของประชาชน
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การบริ การสาธารณะ หมายถึง กิจการทีอยูใ่ นความอํานวยการหรื อในความควบคุมของฝ่ าย
การปกครองทีจัดขึน เพือสนองความต้องการของประชาชน ฝ่ ายปกครอง หมายถึง ฝ่ ายบริ หารทีรวมถึง
ข้าราชการทุ กส่ วนกลาง ภูมิภาคและท้องถินที มีหน้าที จะต้องจัดทําบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชน
โดยมีลกั ษณะดังนี
1. เป็ นกิจกรรมทีอยูใ่ นการควบคุมของรัฐ
2. มีวตั ถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่ วนร่ วมของประชาชน
3. การจัดระเบียบและวิธีดาํ เนินบริ การสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลียนแปลงได้เสมอเพือให้เหมาะสมแก่
ความจําเป็ นแห่งกาลสมัย
4. ต้องจัดดําเนิ นการโดยสมําเสมอ
5. เอกชนย่อมมีสิทธิ ทีจะได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะเท่าเทียมกัน
ผูเ้ ขียนคิดว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องบริ การดูแลในเรื องของสุ ขภาพของประชากรเพือป้ องกัน
ไวรัสโควิด- และสานสัมพันธไมตรี ต่อประชากรในองค์การบริ หารส่ วนตําบลเพือช่ วยกันสร้างการมี
ส่ ว นร่ วมในการป้ องกันไวรั สโควิด - ไม่ ให้ติดเชื อ และกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วมโดยการแจกหน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชากรในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
บทสรุ ป
การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้ อ งกันไวรั สโควิด- ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล คือ การ
เสริ มสร้างผลักดันเพือช่ วยกันมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริ มการป้ องกันจากไวรั สโควิด- เพือช่ วยใน
ยับยังไม่ให้เกิดการติดหรื อสัมผัสจากผูท้ ีติดเชือ การสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรัสโควิดเป็ น
ปั จจัยทีสําคัญเป็ นอย่างมากต่ อการดําเนิ นชี วิตในปั จจุ บนั หากประชาชนไม่ มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
โดยการสวมหน้ากากอนามัยเมือออกไปข้างนอก เดิ นห้าง หรื อทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่สวมหน้ากาก
อนามัยอาจทําให้มีการได้รับเชื อจากผูท้ ี ติ ดเชื อหรื อจากการสัมผัส โดยจะทําให้ได้รับเชื อและอาจจะ
นํา มาแพร่ สู่ อี ก คนได้ท ํา ให้ เป็ นการขยายผู ้ที ติ ด เชื อเป็ นวงกว้า งและอาจทํา ให้ มี ก ารยับ ยังในการ
แพร่ กระจายของเชื อได้ยาก ดังนันจึ งมี การร่ วมกันสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไวรั สโควิดโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครัง หมันล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอลล์ กินแต่ของปรุ งสุ ก ไม่
เข้าใกล้ผูท้ ีมีอาการไอหรื อไม่สบาย จะทําให้เป็ นการป้ องกันการรับเชื อได้และทําให้มีผูท้ ีติดเชื อไวรัส
โควิด- ลดน้อยลงและสามารถยับยังได้ และทําให้การใช้ชีวิตประจําวันมความสุ ขโดยปราศจากไวรัส
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โควิด- และอาจทําให้ประเทศมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิมมากขึนโดยไม่มีผูท้ ีติดเชื อจากไวรั สโค
วิดภาพมโนทัศน์ การสร้างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด- ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล

ภาพที การ
สร้างการมี
ไวรัสโควิดตําบล

ส่ วนร่ วมในการป้องกัน
ในองค์การบริ หารส่ วน

อภิปรายผล
การสร้างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันไวรัสโควิด- ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยตังแต่
มีเชือไวรัสโควิด- แพร่ ระบาดที ประเทศจี นทําให้มีผูท้ ี ติดเชื อเป็ นจํานวนมากและถึ งขันเสี ยชี วิตใน
ทีสุ ด ทําให้ไม่ สามารถยับยังเชื อไว้ได้จนทําให้มีเชือแพร่ ระบาดไปทัวโลกและผูค้ นส่ วนมากไม่มีการ
ป้ องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยโดยผูค้ นจํานวนมากในประเทศจี นไม่สามารถป้ องกันได้เพราะ
ขาดหน้ากากอนามัยจึ งทําให้มีการได้รับเชื อและติ ด เชื อเพิ มมากยิงขึ น นักแพทย์และที มวิจัยก็ยงั ไม่
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สามารถผลิตยาวัคซี นทีป้องกันไวรัสโควิด- ให้หายขาดได้ หากไม่มีการยับยังหรื อการป้ องกันโดยการ
สร้างการมีส่วนร่ วมเข้ามาเพือช่วยกันสร้างการป้ องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยเพือให้ตนเองไม่ได้
สู ด ดมรั บเชื อเข้าสู่ ร่างกาย หากรู ้ จกั การชักชวนในการสร้ างการมีส่ วนร่ วมในการป้ อ งกันตนเองจาก
ไวรัสโควิด- เป็ นจํานวนมาก สามารถทําให้มีผไู ้ ด้รับเชือลดน้อยลงและสามารถยับยังเชือไว้ได้ ทําให้
กิตในปั จจุ บนั เป็ นไปได้อย่างเรี ยบง่ ายโดยช่ วยกันป้ องกันอย่างสมําเสมอ ทําให้ใช้ชีวิตในปั จจุ บนั ได้
อย่างมีความสุ ขโดยปราศจากไวรัสโควิด-19
ข้ อเสนอแนะ
ผู้เขียนได้ จัดทําข้ อเสนอแนะแก่ องค์ การบริหารส่ วนตําบล มี ข้ อดังนี
. องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรเร่ งสร้างองค์การความสัมพันธ์การมีส่วนร่ วมของประชาชน
และเจ้าหน้าเพือป้องกันไวรัสโควิด-19
. ปั จจุบนั ประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบลพบว่ามีผูส้ วมหน้ากากอนามัยลดลงกว่า %
ทําให้การ์ ดตกต้องกระตุน้ ด้วยการสนับสนุ นโดยการแจกหน้ากากอนามัย หรื อเจลแอลกอฮอล์ เพือเป็ น
การกระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันเพิมมากขึน
. ควรตรวจสอบเสมอว่ามี ประชากร หรื อบุคคลที พึ งเข้ามาใหม่ เพิ มเข้ามาภายในพืนชุ มชน
ตําบล หรื อพึงกลับจากต่างประเทศควรรี บดําเนิ นการทันที
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บทคัดย่ อ
บทความวิชการนี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอเกียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ยุคไทยแลนด์ . ซึ งคุณภาพชีวิตของประชาชนมี ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก เมือ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทีมีความเป็ นอยูท่ ีดีนนก็
ั จะสามารถนําพาให้ประเทศให้มีการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ วทังในด้านเทคโนโลยี ด้านการศึ กษา ด้านสิ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสาธารณะสุ ข ด้าน
คมนาคม และภาคอุตสาหกรรมซึ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ .
ให้มีการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน และส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี
คําสําคัญ: การพัฒนา, ยุคประเทศไทยแลนด์ .
Abstract
This article aims to present the people's quality of life improvement in the era of Thailand
4.0. Which the quality of life of the people is very important to the development of the country. When
the quality of life of the people with good well-being, it can lead the country to develop rapidly in
technology, education, environment, economy, public health, transport and industrial sectors which
are consistent with the objectives of Policy vision of Thailand 4.0 for sustainable national
development And affect the quality of life of the people to have good quality of life.
Keywords: development, Thailand 4.0 era
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บทนํา
ประเทศไทย . การดํารงอยู่ และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็ นหลัก เช่น ผลิต และขายพืช
ไร่ พื ช สวน หมู หมา กา ไก่ เป็ นต้น “ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้ว ก็เน้ น ไปทาง
อุ ต สาหกรรม แต่ เป็ นอุ ต สาหกรรมเบา เช่ น การผลิ ต และขายรองเท้ า เครื องหนั ง เครื องดื ม
เครื องประดับ เครื องเขียน กระเป๋ าเครื องนุ่ งห่ ม เป็ นต้น “ประเทศไทย 3.0” ซึ งเป็ นยุคปั จจุ บนั เน้นหนัก
ไปทางอุตสาหกรรมหนัก และการส่ งออกเช่ น การผลิต และขายส่ งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลันนํามัน
แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซี เมนต์ เป็ นต้น ประเทศไทยในยุค . . และ . รายได้ประเทศยังอยูใ่ นระดับ
ปานกลางซึ งประเทศจะอยูอ่ ย่างนี ไม่ได้ตอ้ งรี บพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศเพราะ Thailand . ทีเป็ น
กันมาตลอดจนถึงทุกวันนี มันทําให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านัน ไม่ สามารถขับเคลือน
ให้มีการพัฒนาไปได้กว่านี เมือ ปี ก่อนช่ วง พ.ศ.
-253 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอย่าง
มากถึงระดับ - % ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.
เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยเติบโตขึนเพียง % ต่ อปี เท่ านัน นอกจากนันยังมี เรื องของความเหลือมลําด้านความรํารวย และก็มีเรื องของความไม่
สมดุลในการเราก้าวข้ามพัฒนา ซึ งปั ญหาเหล่านี ส่ งผลการทําให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ ใจเร่ งพัฒนาปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่เพือให้จาก Thailand . ไปสู่ Thailand . ให้ได้ใน - ปี นี (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
)
ปัจจุบนั จากการเปลียนแปลงทางสังคม มีการเปลียนแปลงทีเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทีมีความทันสมัย และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลียนไปจากเดิ มค่อนข้างมาก การใช้
ชี วิตของประชาชนมีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการคมนาคมในการเดิ นทาง การทําธุ ระ
กรรมต่างๆ และทางด้านสาธารณะสุ ขทีมีความทันสมัยมากขึนในการรักษาพยาบาล การเปลี ยนแปลง
ของสังคม และทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมากพอสมควร การรั บอิทธิพล
จากภายนอกทีเข้ามา โดยไม่ได้เตรี ยมการรั บมือไว้ล่วงหน้า ปั ญหาที สังคมประเทศชาติ กาํ ลังเผชิ ญอยู่
คือพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนมี พฤติกรรมทางร่ างกาย และจิ ตใจทีแข็งกระด้าง ขาดหลักธรรมในการ
ดําเนิ นชีวิตอย่างมีคุณค่าทางสังคม ปั ญหาทีพบบ่ อยที สุ ดในสื อต่างๆ คือปั ญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก และเยาวชน ปั ญหาสังคม ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเศรษฐกิ จ จากสิ งทีกล่าวมานัน เป็ นสาเหตุ ทีทํา
ให้คุณภาพชีวติ ของประชาชนมีปัญหาอย่างมากมาย (พระมหาอํานาจสวัสดี, 2560)
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็ นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายทีจะใช้ขบั เคลือน
ประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรื อโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนําของ
พลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา บนวิ สั ยทัศ น์ ที ว่ า “มันคง มังคัง และยังยืน ” ที มี ภ ารกิ จ สํา คัญ ในการ
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ขับ เคลื อนปฏิ รู ป ประเทศด้า นต่ างๆ เพื อปรั บ แก้ จัด ระบบ ปรั บ ทิ ศ ทาง ทังด้า นความเป็ นอยู่ข อง
ประชาชน การคมนาคม การรั กษาพยาบาล เศรษฐกิจ และสังคมรวมไปถึ งด้านเทคโนโลยี และสร้ าง
หนทางพัฒนาประเทศให้เจริ ญ สามารถรั บมือ กับโอกาส และภัยคุ กคามแบบใหม่ๆ ที เกิ ดขึนจากการ
เปลียนแปลงของสังคม และด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว (แนวคิดเกียวกับ ประเทศไทย . )
ทังนี ผูเ้ ขียนจึ งเล็งเห็ นความสําคัญ หน้าทีของรั ฐบาลไทยเพือเร่ งการพัฒนาประเทศตามตาม
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายพัฒนาประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศ
ในยุ ค “ไทยแลนด์ 4.0” เพื อให้ ป ระชากรภายในประเทศได้รั บ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และได้ขบั เคลือนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทียังยืน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
คําว่า “พัฒนา” เกิ ดขึน และนํามาใช้ครั งแรกในคริ สต์ศตวรรษที 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์ ได้
นํามาใช้เรี ยกการแก้ปัญหาทีเกิดขึนจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ งเกิดการเปลียนแปลงจากการ
ใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็ นพลังงานจากเทคโนโลยี เช่น เครื องจักร เครื องยนต์ต่างๆ อาชีพของคนใน
สังคมเปลียนจากเกษตรกรรมเป็ นการประกอบอาชี พทางด้านอุตสาหกรรม วิถีการผลิตเปลียนจากเพือ
การยังชี พ เป็ นวิถีการผลิตเพือการค้า ทีอยู่อาศัยเปลียนจากชนบทมาเป็ นเมื อง สิ งแวดล้อมเปลี ยนจาก
สิ งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็ นสิ งแวดล้อมทีมนุ ษย์สร้างขึน หลังจากนัน คําว่า พัฒนา ก็ได้แพร่ กระจาย
ออกไปทัวโลก โดยความหมายกว้างๆ ทัวไปแล้ว หมายถึง การกระทําให้เกิดการเปลียนแปลงจากสภาพ
หนึ งไปสู่ อีกสภาพหนึ งทีดีกว่าเดิมอย่างเป็ นระบบ องค์ประกอบทีเกียวข้องกับการพัฒนามีอยูส่ ามส่ วน
คือ ผูก้ ระทําให้เกิดการเปลียนแปลง เจตนารมณ์ อุดมการณ์ วิธีการรวมทังกระบวนการต่ างๆ ที ทําให้
เกิดการเปลียนแปลง และเป้ าหมายของกระทําทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง ความเข้าใจชัดเจนในแต่ละ
องค์ประกอบเหล่านี จึ งจําเป็ นอย่างยิงสําหรั บการศึ กษาวิชาการที ว่ าด้วยการพัฒนา การพัฒนา เป็ น
แนวคิด ที มี รากฐานมาจากสั งเกตการเปลี ยนแปลงทางด้านสั งคม และวัฒนธรรม ซึ งอธิ บายไว้อ ย่าง
ชัดเจนว่า สังคม และวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอด ด้วยสาเหตุ หลายประการ
ดังต่อไปนี ประการทีหนึ ง คือ การเปลียนแปลงสภาพสิ งแวดล้อม ประการทีสอง คือ การเปลียนแปลง
ทางด้านจํานวน และปริ มาณของประชากร ประการทีสาม คือ การอยู่โดดเดี ยวเพียงลําพังไม่ติดต่อกับ
ผูอ้ ื น ประการที สี คือ โครงสร้ างทางสังคมและวัฒนธรรม ประการที ห้า คือ ระดับการรั บรู ้ และการ
เข้าถึงเทคโนโลยี ประการทีหก คือ ปั จจัยที ก่อให้เกิดการเปลียนแปลง เช่ น การเล็งเห็นความจําเป็ นใน
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การเปลียนแปลง หรื อการเปลียนแปลงนโยบายของผูน้ าํ ประเทศ จากปรากฏการณ์ทางสังคมทีผ่านมา
จะพบว่ า การเปลี ยนแปลงทางสั ง คม และวัฒ นธรรมเป็ นเรื องตามธรรมชาติ ที เกิ ด ขึ นโดยไม่ อ าจ
หลี ก เลี ยงได้ การพิ จ ารณาเรื องการเปลี ยนแปลงจึ ง ต้อ งทํา ความเข้า ใจทังในด้า นทิ ศ ทางของการ
เปลี ยนแปลง ขนาดของการเปลี ยนแปลงระยะเวลาที เกิ ด การเปลี ยนแปลง สาเหตุ ที ทํา ให้ เกิ ด การ
เปลียนแปลง หรื อเกิดการต่อต้านการเปลียนแปลง สิ งทีจะต้องทําความเข้าใจในเบืองต้น คือ ความหมาย
ของการเปลี ยนแปลงทางสั ง คม และวัฒ นธรรมนัน ครอบคลุ มไปถึ งการเปลียนแปลงไปในทางที
ก้าวหน้า หรื อ ถดถอยก็ ไ ด้ แต่ ที เป็ นพื นฐานแนวคิ ด ที สํ า คัญ ของการพัฒ นา ก็ คื อ ทิ ศ ทางของการ
เปลียนแปลง ในลักษณะทีก้าวหน้าหรื อการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึนเท่านัน
(พลโทฉลอง โชติกะคาม, 2542 อ้างถึงใน การพัฒนาทียังยืน, 2555)
ทฤษฎี ลาํ ดับความต้องการ 5 ขัน (Hierarchy of Need Theory) ของมาสโลว์จัดอยู่ในประเภท
ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) โดยทฤษฎีดงั กล่าวนีเริ มขึนในปี ค.ศ. 1950 มีจุดเริ มต้นมาจากการ
พยายามสร้างแรงจูงใจให้กบั คนงานในอุตสาหกรรมโรงงานต่าง ๆ เพือกระตุน้ พวกเขาให้มีกาํ ลังใจใน
การทํางานและจูงใจพวกเขาให้ทาํ งานออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลจนกระทังทฤษฎี
ดังกล่าวนี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื อง สําหรับทฤษฎีลาํ ดับความต้องการ 5 ขันของอับราฮัมมาสโลว์
เป็ นทฤษฎี ที เขาได้อ ธิ บ ายผ่ า นทางงานเขี ยนของเขาชื อแรงจู ง ใจและบุ ค ลิ ก ภาพ (Motivation and
Personality) ได้รับการตีพิมพ์ครังแรกในปี ค.ศ. 197018 โดยทฤษฎีดงั กล่าว เป็ นทฤษฎีทีแสดงให้เห็ น
ระดับความต้องการตามแรงจูงใจของมนุ ษย์ 5 ขันซึ งเรี ยงลําดับตังแต่ขนที
ั ตําทีสุ ดไปจนถึงขันทีสู งทีสุ ด
โดยระดับความต้องการทัง 5 ขันนีจะสามารถพัฒนามนุ ษย์ให้ไปถึงความเป็ นมนุ ษย์โดยสมบูรณ์ (Selfactualization) อันเป้ าหมายสู งสุ ดตามแนวความคิดของมาสโลว์เขาได้กาํ หนดระดับความต้องการของ
มนุษย์ 5 ขันดังต่อไป
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5) ความตองการตระหนักในตนเอง
4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และ
ความภาคภูมิใจ

3). ความตองการความรักและความเปน
เจาของ

2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย
1) ความตองการดานรางกาย

รู ปภาพ ลําดับขันความต้องการตามแนวคิดมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human Need), มาสโลว์
Maslow
สําหรับสาระสําคัญของระดับความต้องการ 5 ขันมีดงั ต่อไปนี
ขันที 1 ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) คือ ความต้องการทางสรี รวิทยาหรื อ
ความต้อ งการด้านร่ า งกายมาสโลว์อ ธิ บ ายว่ า มนุ ษ ย์จ ะต้อ งได้รับ การตอบสนองต่ อ ความต้อ งการ
ดังกล่าวนี เป็ นพืนฐานก่อนโดยระดับความต้องการในขันนี ได้แก่ ความต้องการอาหารนําดืมอากาศการ
พักผ่อนความต้องการทางเพศความต้องการความอบอุ่นต้องการขจัดความ
ขันที 2 ความต้องการความมันคงปลอดภัย (Safety needs) คือการทีมนุ ษย์ชอบอยู่อย่างสงบมี
ระเบียบวินยั และไม่รุกรานผูอ้ ืนความต้องการในระดับนี อาจแยกย่อยได้ดงั ต่อไปนี
ประการทีหนึ ง ความมันคงในครอบครัวเช่นการมีบา้ นทีแข็งแรงปลอดภัยและมีความรักใคร่ ปรองดอง
กันในครอบครัวเป็ นต้น
ประการที สอง ความมันคงปลอดภัยในอาชี พ เช่ นมี รายได้ยุติธรรมไม่ถูกไล่ ออกงานไม่เสี ยงอันตราย
และผูบ้ งั คับบัญชาทีมีความยุติธรรมเป็ นต้น
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ประการทีสาม การมีหลักประกันชีวิตเช่นมีผูด้ ูแลเอาใจใส่ ยามชราและยามเจ็บไข้เป็ นต้น
ขันที 3 ความต้อ งการความรั ก และความเป็ นเจ้ า ของ (Belongingness and love need) คื อ
แรงจู งใจทีมนุ ษ ย์ต ้องการจะแสดงความเป็ นเจ้าของทังจากสถานะของผูม้ อบความรั ก และผูท้ ีได้รับ
ความรักความรั ก คือความรั กความเอ็นดู ความเอาใจใส่ ทีได้รับจากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ พ่อแม่ เพือน
ภรรยา สามีรวมทังจากคนรอบข้าง เป็ นต้น โดยความรั กจากพ่อและแม่ คือความรักความห่ วงใยความ
เอาใจใส่ ก ารอบรมสั งสอนการให้ อ ภัย และความเมตตาทีมี ต่ อ ลู ก ความรั กจากเพื อน คื อ ความรั ก ที
ช่วยเหลือกันเข้าใจในทุกเรื องโดยไม่มีปัญหาเรื องช่องว่างระหว่างวัยเดียว ส่ วนความรักของภรรยาและ
สามีคือความรักทีพร้อมทีจะดูแลคนทีใช้ชีวิตด้วยเป็ นคู่ร่วมกันทังในยามสุ ข และยามทุกข์ซึงความรักใน
ทีนี แตกต่างจากความรักทีเกียวข้องกับเพศหากเป็ นเรื องเพศจะเป็ นความต้องการทางสรี ระระหว่างหญิง
ชาย ชายชายและหญิงหญิง อีกทังมนุษย์ยงั มีความต้องการได้รับการยกย่องจากผูอ้ ืน เพือความมันคงใน
ชีวิตความต้องการการยอมรับจากกลุ่มรวมทังต้องการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มต้องการรักคนอืน และ
ได้รับความรักจากคนอืนต้องการความรู ้สึกว่าสังคมเป็ นของตนและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตของตนเอง
ว่า สามารถทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ืนได้มากเพียงใด และความต้องการมีเพือน
ขันที 4 ความต้องการเกียรติยศชื อเสี ยงและความภาคภูมิใจ (Self-esteem need) คือ แรงจู งใจที
จะแสวงหา และเกียรติยศศักดิ ศรี ทงโดยตนเองสํ
ั
านึ กและผูอ้ ืนกล่าวยกย่องเชิดชู เช่ น ความต้องการมี
เกี ยรติยศการได้รับยกย่อง การได้รับการยอมรับได้รับความสนใจจากคนในสังคมมีสถานภาพทีดี ทาง
สังคมมีชือเสี ยง และมีความต้องการทีจะได้รับคําชมเชยจากสิ งทีตนกระทําเป็ นต้น สิ งเหล่าทําให้มนุ ษย์
รู ้สึกถึงการมีคุณค่าในความสามารถทีตนได้รับการยอมรับจากผูอ้ ืนซึ งเป็ นไปตามธรรมชาติของลําดับ
ขันเรื องความต้องการด้านแรงจู งใจตามหลักทฤษฎี ของมาสโลว์ ที แต่ ละบุ คคลมักจะแสวงหาความ
ต้องการได้รับการยกย่องจากผูอ้ ืน เมื อตนทําสิ งต่ างๆได้จนตนเองพึงพอใจนําเสนอผลงานของตนให้
ผูอ้ ืนได้เห็ นได้สัมผัสจนปราศจากคําติในทีสุ ดส่ งผลให้กลายเป็ นมนุ ษย์ทีมีความสุ ขทางใจมากคนหนึ ง
เพราะได้รับความยอมรับจากผูอ้ ืนในสังคมในขณะเดียวกันมาสโลว์ได้กล่าวว่า ศักดิศรี ทีสําคัญต่อความ
มีสุขภาพจิตดีคือความรู ้สึกนับถือ และเคารพตนเองรวมทังการได้รับการนับถือจากผูอ้ ืนทีมิใช่ลกั ษณะที
ฉาบฉวยหรื อจอมปลอม
ขันที 5 ความต้องการตระหนักในตนเอง (Self-actualization need) คือ แรงจู งใจเพือตระหนักรู ้
ถึงความสามารถของตนประพฤติหรื อปฏิบตั ิตนตามความสามารถ และสุ ดความสามารถโดยคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นสิ งสําคัญด้วย เช่นรู ้จกั ตนเองยอมรับตนเองเปิ ดใจรับฟังคําวิจารณ์โดยไม่
ไม่มีอคติกบั ผูว้ ิจารณ์รู้จกั แก้ไขตนเองในส่ วนทียังบกพร่ องต้องการพัฒนาตนเองพร้อมทีจะรับฟังความ
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คิดเห็ นของผูอ้ ื นเกียวกับตนเองต้องการค้นพบความจริ งพร้อมทีจะเปิ ดเผยตนเองโดยไม่มีการปกป้ อง
ต้องการเป็ นตัวของตัวเอง และประสบความสําเร็ จด้วยตัวเอง เป็ นต้น
มาสโลว์เชื อว่ า มนุ ษ ย์ทุ ก คนมี ความมุ่ ง หมายในชี วิ ต เพื อที จะบรรลุ ต่ อ การเป็ นมนุ ษ ย์โ ดย
สมบูรณ์ หรื อต้องการก้าวขึนมาในขันที 5 ซึ งเป็ นขันสู งสุ ดตามแนวความคิดของเขากันทุกคน แต่การที
มนุ ษย์ทุกคนจะบรรลุความปรารถนาในระดับนี นันจะต้องได้รับการตอบสนองของความต้อ งการใน
ลําดับขันต่าง ๆ ทัง 4 ลําดับเบืองต้นอย่างเพียงพอก่อน อย่างไรก็ตาม มาสโลว์ยอมรั บว่าทฤษฎี ลาํ ดับ
ความต้อ งการ 5 ขันของเขานั นมี ข้อ ยกเว้น อยู่ บ างประการบุ ค คลที มี บุ ค ลิ ก เข้ม แข็ ง มี คุ ณ สมบั ติ
สร้ างสรรค์สูง และมีแรงจู งใจทีจะพัฒนาตนเองให้มาถึงจุ ดความเป็ นมนุ ษย์โดยสมบูรณ์บุคคลเหล่ านี
แม้ว่าจะได้รับการตอบสนองความพึงพอใจในระดับเบืองต้นอย่างไม่สมบูรณ์เช่นอาจต้องเผชิญหน้ากับ
การดูถูก และเหยียดหยามตลอดจนไม่มีความมันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็ นต้น แต่ก็สามารถ
พัฒนาตนมาถึงจุดความเป็ นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ (ประภัสสร วัฒนา,2560)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมุมมองของนักวิชาการได้อธิ บายถึงคําว่า คุณภาพชีวิต หมายถึงการ
มีชีวิตทีดี และการไม่เป็ นทุกข์ หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตทีดีมานับศตวรรษแล้ว ตามปรัชญาชี วิตของ
แต่ละคน ดังนี เกณฑ์ประเมิ นคุณภาพชี วิตประกอบด้วย ประการที หนึ ง มีสุขภาพดี ประการทีสอง มี
การติ ดต่ อสื อสารกันในสภาพสิ งแวดล้อ มของตน ประการที สาม เป็ นทรั พยากรมนุ ษ ย์ ประการที สี
สามารถติ ดต่อกับบุคคลได้ทุกคน ประการที ห้า มีสติปัญญา และอารมณ์ ดี ประการทีหก มีการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ประการที เจ็ ด มี ความมันคงปลอดภัย หากมองคุ ณ ภาพชี วิ ต ในแง่ ข องสิ งแวดล้อ มนั น
หมายถึง ลักษณะความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ทีเกียวข้องกับสถานภาพทางการศึกษา อนามัย และเศรษฐกิ จ
เป็ นไปตามลักษณะของสิ งแวดล้อม ทางชีวกายภาพ เชือชาติ วัฒนธรรม และวิธีการลียงดู โดยทีคุณภาพ
ชี วิต อยู่กับ สภาพทัวไปของสิ งแวดล้อมทาง ชี วกายภาพ บุ คคลอยู่ในที ทรั พยากรสิ งแวดล้อ มที อุ ด ม
สมบูรณ์จะมีคุณภาพชีวิตทีดี กว่าบุคคลทีอยูใ่ นทีขาดแคลนทรั พยากรสิ งแวดล้อม โดยคุณภาพชีวิตต้อง
ขึนอยูก่ บั ความพึงพอใจ ซึ งมีความแตกต่ างไปแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อมของชีวิตที สมบูรณ์ ทงด้
ั าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อม ตลอดจนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิ ยมในสังคมทีทําให้สมาชิก
ในชุมชนอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข (เกษม จันทร์ แก้ว, 2540)
จากการทีได้ศึกษามาผูเ้ ขียนมีความเห็ นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องมีความเป็ นอยูท่ ีดี ทังใน
ด้า นสุ ข ภาพร่ า งกาย การติ ด ต่ อ สื อสารกัน ในสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้า นการรั ก ษาพยาบาล และ
สิงแวดล้อม ต่าง ๆ สิ งเหล่านีล้วนแต่เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความก้าวหน้าไปในทางทีดีมากขึน
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จากเดิ ม เมือได้รับการพัฒ นาไม่ ว่า จะเป็ นทางด้า นใด ก็ส่ ง ผลดี ต่ อ สิ งนันเสมอ ในการพัฒ นาก็ จ ะมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ทีเข้ามาเกียวข้องเพือนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื องและยังยืน
ประเทศไทย .
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็ นวิสัยทัศน์เชิ งนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทย หรื อโมเดล
พัฒ นา เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลบนวิ สั ย ทัศ น์ ที ว่ า “มันคง มังคัง และยังยืน ” ที มี ภ ารกิ จ สํา คัญ ในการ
ขับเคลือน ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ
ให้เจริ ญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ทีเปลียนแปลงอย่างเร็ ว รุ นแรงในศตวรรษ
ที 21 ได้
“ประเทศไทย 4.0” เป็ นความมุ่ ง มันของนายกรั ฐ มนตรี ที ต้อ งการปรั บ เปลี ยนโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรื อ เศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ
เปลียนจากการผลิ ตสิ นค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่ สินค้าเชิ ง นวัตกรรม เปลียนจากการขับเคลือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลียนจากการ
เน้นภาคการผลิตสิ นค้าไปสู่ การเน้นภาคบริ การมากขึน ดังนัน “ประเทศไทย 4.0” จึ งควรมีการเปลียน
วิธีการทําทีมีลกั ษณะสําคัญ คือ เปลียนจากการเกษตร แบบดังเดิมในปั จจุบนั ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ที
เน้นการบริ หารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย เกษตรกรต้องรํารวยขึน และเป็ นเกษตรกร
แบบเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) เปลียนจาก Traditional SMEs หรื อ SMEs ทีมีอยู่ และรัฐต้องให้
ความช่ ว ยเหลื อ อยู่ต ลอดเวลา นํา ไปสู่ ก ารเป็ น Smart Enterprises และ Startups บริ ษ ัท เกิ ด ใหม่ ที มี
ศักยภาพสู ง เปลียนจาก Traditional Services ซึ งมีการสร้าง มูลค่าค่อนข้างตํา ไปสู่ High Value Services
และเปลี ยนจากแรงงานทัก ษะตําไปสู่ แ รงงานที มี ค วามรู ้ ความเชี ยวชาญ และทัก ษะสู ง ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดี ขึน การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0 ต้องกล้าลงทุนในการพัฒนา และการ
เปลียนแปลงระบบการเปลียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “ Value-Based Economy หรื อเศรษฐกิจที
ขับ เคลื อนด้ว ยนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี และความคิ ด สร้ า งสรรค์เน้นภาคบริ ก ารแทนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลือนประเทศ แนวทางสําคัญ คือ การเพิมมูลค่าให้สินค้าโดยเฉพาะ บริ ษทั
ใหญ่ ที ต้องกล้าลงทุ นค้นคว้าวิจัยเพือพัฒ นาทังอุ ตสาหกรรม และการบริ การให้ส ามารถแข่ งขันกับ
ประเทศอื นๆ ได้พ ร้ อมทังพัฒนาระบบดิ จิทัลให้เที ยบเท่ ากับต่ างประเทศ เพราะเศรษฐกิ จในยุค 4.0
เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นหัวใจสําคัญในการสื อสาร และการเปลียนแปลง (เพ็ญประภา ศรี ประสม, 2560)
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กลไกหนึ งที จะขับ เคลื อนไปสู่ เศรษฐกิ จ ไทย 4.0 นันคื อ เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมซึ งจะต้อ งมี การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาในการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ มากยิงขึนจากความร่ วมมือกับ บริ ษทั ชันนํา
ระดับโลกอย่างเช่น บริ ษทั ออโต้เดสก์กบั สวทช. จะช่วยยกระดับ SME ไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ในการออกแบบ และผลิตรวมทังยกระดับความสามารถของบุคลากรไทยให้รองรั บอุ ตสาหกรรมการ
ผลิตในอนาคตซึ งนับว่าเป็ นก้าวแรกเพือพัฒนาประเทศไทยตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (พิเชฐ ดุ รงค
เวโรจน์, 2559)
การพัฒ นาประเทศรั ฐ บาลได้กาํ หนดนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื อยกระดับ ประเทศจาก
ประเทศทีพึงพาการส่ งออกหรื อ Exported economy ไปสู่ เศรษฐกิจฐานความรู ้ หรื อ Knowledge-based
economy ทีมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านเกษตรไป
พร้ อมกัน ซึ งเป็ นการเตรี ยมพร้ อมของไทยต่อการเปลียนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทีกําลังเกิดขึนด้วย เชือ
ว่าอาเซี ยนมีบทบาทสําคัญทีจะช่วยให้ไทยสามารถเชื อมโยงเศรษฐกิจ และการค้าในระดับภูมิภาค และ
นอกภู มิ ภ าคโดยการเชื อมโยงระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ งจะมี เส้ น ทางคมนาคมเชื อมโยงที สํา คัญ ได้แ ก่
สิ งคโปร์ -มาเลเซี ย-ไทย-ลาว-ยูนนาน ไทยกับพม่า ทีสามารถเชื อมต่อไปยังอินเดี ยตลอดจนเป็ นโอกาส
ในการเชือมโยงกับจี น และอินเดี ยผ่านเส้นทาง One Belt One Road ของจี นอีกด้วย (นางอภิรดี ตันตรา
ภรณ์, 2559)
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ เป็ นส่ วนสําคัญของการขับ เคลือน“ ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี เป้ าหมาย
ครอบคลุม 5 ด้านสําคัญของการปฏิ รูปประเทศไทย 4.0 โดยจะยกตัวอย่างด้านอาหาร และการเกษตร
เช่ น สตาร์ ทอัพไทยแลนด์ เช่ น สร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ทีเป็ นการนําองค์ความรู ้ สู่
นโยบายที นํา มาปฏิ บัติ จ ริ ง โดยเฉพาะเรื องอาหารที ต้อ งอาศัยการวิจัย และพัฒ นาสู่ ก ารแปรรู ป ให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ นวัตกรรมอาหารเป็ นนโยบายทีปฏิรูปประเทศไทยจากฐานเกษตรสู่ การ
แปรรู ปโดยใช้นวัตกรรมเพือเพิมมูลค่าให้สูงขึนโดยรัฐจะทําหน้าทีส่ งเสริ มทุกส่ วน และเชิญภาคเอกชน
มาลงทุนในด้านการวิจยั เมืองนวัตกรรมอาหารนีตังอยูบ่ นพืนที 200 ไร่ และเตรี ยมพร้อมสําหรับการวิจยั
และพัฒนาจากทุ กภาคส่ วนผลทีได้คือมูลค่าที เพิมสู งขึนจะกลับไปยังห่ วงโซ่ คุณค่า (Value) Crain) จะ
ตกอยูก่ บั เกษตรกรในทีสุ ด (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2559)
การศึ ก ษาเป็ นส่ ว นหนึ งที เข้า มามี บ ทบาทและหน้ าที ห ลัก ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และเมือมีเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาเกียวข้อง การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็มกั จะถูกนึ ก
ถึงเป็ นลําดับแรก ซึ งไม่ควรเป็ นเช่นนัน แต่ ตอ้ งเริ มให้ความสําคัญกันตังแต่ระดับปฐมวัย ไล่มาจนถึ ง
ระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ปริ ญ ญาโท-เอก) รวมไปถึ ง การศึ ก ษาสายอาชี พ และระบบการศึ ก ษานอก
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สถานศึ ก ษาแบบต่ อ เนื อง (Life-Long Learning) โดยต้อ งมี แ ผนการพัฒ นาคนที ถู ก ออกแบบมาให้
สอดคล้องกันในทุกระดับและสาขา เพือการไปสู่ เป้ าหมายเดี ยวกัน ต้องมีการพัฒนาคนอย่างต่ อเนื อง
และเป็ นระบบ เพือไปทําหน้าที ต่ าง ๆ ที สอดรั บกัน และต่ อยอดซึ งกัน และกัน ต้อ งให้คุณค่ากับทุก
ระดั บ การศึ ก ษาทุ ก อาชี พ ซึ งการปรั บ เปลี ยนประเทศไทยไปสู่ โมเดล Thailand 4.0 นั น จะเห็ น
ปรากฏการณ์ทีเกียวข้องกับคนไทยเกิดขึนอย่างแน่ นอน 2 ประการ คือ 1. งานและอาชีพจํานวนหนึ งจะ
หายไปเนืองจากถูกทดแทนได้ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีและ/หรื อเครื องจักรกลระบบอัจฉริ ยะ (Intelligence
Manufacturing) และ 2. คนไทยที ไม่ มี ทัก ษะเพี ย งพอสํ า หรั บ การทํา งานด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม จะสู ญเสี ยงานให้กบั คนต่างชาติทีมีความสามารถนัน ปรากฏการณ์ทงสองนี
ั
สามารถส่ งผลให้เกิดปั ญหาคนไทยว่างงาน ขาดรายได้ ซึ งจะกลับกลายเป็ นปั ญหาฉุ ดรังการก้าวพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย รวมไปถึงปั ญหาทางสังคมอีกมากมาย (สํานักงานเลขาธิ การสภา
ผูแ้ ทนราษฎร, 2559)
ประเทศไทยติ ด กับ ดัก ประเทศรายได้ป านกลาง (Middle Income Trap) กว่ า สองทศวรรษ
สาเหตุมาจากประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพัฒนา และผลิตนวัตกรรมค่อนข้างตํารวมทังความ
แพร่ ห ลายในการใช้เทคโนโลยีเพื อสร้ างมู ล ค่ า เพิ ม ให้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยงั ไม่ เพี ยงพอต่ อ การผลักดัน
ประเทศไทยไปสู่ ประเทศทีมี รายได้สูงซึ งถื อเป็ นอุปสรรคสําคัญระดับชาติทีทุกภาคส่ วนต้องช่ วยกัน
แก้ไข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะภาคการศึกษาทีร่ วมขับเคลือนประเทศไทยมียุทธศาสตร์ ใน
การพัฒ นาแนวทางการศึ ก ษาที เข้ม แข็ง และทัน โลกสมัย ใหม่ มุ่ ง สร้ างบุ ค ลากรที มี ความเชี ยวชาญ
ครอบคลุมในทุกสาขาอาชี พ เช่ น ด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีซึงเป็ นกําลังสําคัญใน
การขับเคลือนเศรษฐกิจของไทยให้กา้ วหน้าผ่านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์งานวิจยั และเทคโนโลยี
อันสอดรับกับนโยบายของภาครัฐทีต้องการพาสังคมไทยก้าวสู่ โมเดลเศรษฐกิจใหม่“ ประเทศไทย 4.0
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2559)
จากการทีได้ศึกษามาผูเ้ ขียนมีความคิดเห็ นว่า ประเทศไทย . มี การขับเคลื อนประเทศด้วย
การศึกษา เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีเข้ามามีบทบาทในการทีจะขับเคลือนประเทศให้มี
ความทันสมัย และก้าวไกลมากขึน สิ งเหล่านีเป็ นตัวเชือมโยงและเป็ นหัวใจหลักทีจะทําให้ประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาอย่างยังยืน
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การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในยุคประเทศไทย .
ในปั จจุบนั การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชนไทยแลนด์ 4.0 เป็ นการมุ่งเน้นสู่ ความมันคง
มังคัง ยังยืน อย่างเป็ นรู ปธรรมโดยมี แนวคิดสําคัญ คือ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้นการสร้ าง
ความเข้มแข็งจากภายในเชื อมโยงสู่ ประชาคมโลก เปลียนกระบวนการพัฒนาสู่ การสร้ างรากแก้ว โดย
ปรั บเปลี ยนจากเศรษฐกิ จที เคยพึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็ นหลักไปสู่ การพึงพาตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีทีเหมาะสม โดยเริ มจากฐานสําคัญ คือ การสร้างคนสู่ การเป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพเป็ นสังคม
อุ ดมปั ญ ญา เมื อคนไทยมี คุ ณภาพ จึ ง นํา ไปสู่ การขับ เคลื อนด้ว ยนวัต กรรม กองบริ ห ารงานวิ จ ัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (2560)
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็ นนโยบายเศรษฐกิ จ ที จะนํา พาประเทศไทยหลุด พ้น จากกับ ดัก
ประเทศรายได้ปานกลางกับดักความเหลือมลําทางสังคมและเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน กับ
ลักความไม่ สมดุ ลพร้ อม ๆ กับเปลี ยนประเทศไทยไปสู่ ประกาศในโลกที หนึ งที มี ความมันคง มังคัง
และยังยื น ในบริ บทของการปฏิ ว ัติ อุ ต สาหกรรมยุ ค ที อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ตามแนวทางที แผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ได้วางไว้ (ปรี ชา ปาในรัมย์, 2559, อ้างถึงใน จารุ ณี มนปราณี ต, 2561)
เมื อประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0” แนวโน้มทีอาจจะเกิดขึนประเทศไทยจะต้อง
ปรั บตัวให้ทนั กระแสโลกด้วยการเตรี ยมตัวก้าวเข้าสู่ การพัฒนาในรู ปแบบใหม่ ทีธุ รกิจจะต้องแข่งขัน
กันด้วยความรู ้ ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมขณะเดี ยวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ ทีจะเกิดขึน
พร้อม ๆกับการเปลียนผ่านสู่ ยคุ . อย่างไม่สามารถหลีกเลียง จะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ งที
ไม่คาดฝัน ไว้ล่วงหน้า และเตรี ยมหาหนทางรับมือทีเหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ของตน (สมบัติ กุสุมา
วสี ม, 2559, อ้างถึงใน ธนิ กานต์ ศรี จนั ทร์ และคณะ,
) การพัฒนาคุณภาพชี วิตถือเป็ นสิ งสําคัญใน
การเตรี ยมตัวทีจะก้าวเข้าสู่ ยดุ ใหม่ ถือได้ว่าเป็ นการสร้ างรากฐานของระดับการดํารงชี วิตของคนให้ดี
ขึน โดยการให้ความรู ้ การฝึ กด้านคุณธรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยการประกอบอาชี พรวมกันอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขในประเทศไทยได้มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพชีวิตเป้าหมาย
หลักในการ“ พัฒนาคุณภาพชีวิต” คือการให้มีความสามารถในการ“ พึงพาตนเอง "จุ ดเริ มต้นของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคือเริ มจากการพัฒนา“ ตนเอง" ซึ งเป็ นหน่ วยย่อยของสังคมในการทีจะก้าวเข้าสู่ ยุค
ไทยแลนด์ . (คะนึ งนิ จ อนุ โรจน์,แนวทางในการพัฒนาตนสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2561) และทังนี
ในปั จจุบนั การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนา ถือเป็ นสิ งสําคัญอีกอย่างหนึ งในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต เพราะได้มีการวิ เคราะห์ พ ฤติ กรรม (การกระทําของคน) ไว้ในสองลักษณะ คือ ลักษณะทีหนึ ง
พฤติกรรมทีก่อให้เกิดทุกข์ เกิดจากการไม่รู้หรื ออวิชาตัณหา เช่ น ความโลภอยากได้ของคนอืนเกิดการ
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ลักขโมยเป็ นพฤติกรรมทีก่อให้เกิดทุกข์ ลักษณะทีสอง พฤติกรรมสลายทุกข์ (การแก้ปัญหา) เมือคนเรา
เกิดความทุกข์จะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการแก้ปัญหาคือสร้างปั ญญาและฉันทะ เพือให้เกิดการศึกษา รู ้
วิธีการในการแก้ปัญหาจากพฤติกรรมดังกล่าว แนวพุทธศาสนาจึงได้กาํ หนดแนวทางในการพัฒนาตน
ไว้ดงั นี ขันทีหนึ ง นําสู่ สิกขา คือ ขันของการฝึ กฝนตนเองในการศึกษา การฝึ กฝนให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ ง
เป็ นรากฐานของการฝึ กและพัฒนาตนเอง ซึ งประกอบด้วยปั จจัย สองประการ คือ ประการทีหนึ ง ปั จจัย
ภายนอก (ปรโตโฆษะ) คือ การกลันกรองรั บเอาคําอบรมสังสอนจากพ่อ แม่ พี น้องสื อมวลชนต่ าง ๆ
ซึงเป็ นพืนฐานในการรับเอาความรู ้ สังคม และวัฒนธรรมทีดีในการพัฒนา ตนเองต่อไป ประการทีสอง
ปั จจัยภายใน (โยนิโสมนสิ การ) (ที .ม.อ. (ไทย) 2/11/556) คือ การรู ้ จกั เลือกปฏิบตั ิ เลือกหากัลยาณมิตร
ซึ งคนมองเห็นประโยชน์และสามารถตีคุณค่าได้ ซึ งจะต้องมีการฝึ กฝนตามองค์ประกอบด้านการมีสติ
พืนฐานเป็ นผูม้ ีศีล มีระเบียบ วินัย เป็ นผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สร้างสรรค์ เป็ นผูม้ ีความเป็ นมนุ ษย์อย่างสมบูรณ์
เป็ นผูม้ ีความเชือในหลักเหตุผลมีความกระตือรื อร้นและการเป็ นผูม้ ีวิจารณญาณหาเหตุผล รู ้จกั พิจารณา
อย่างรอบคอบ ขันทีสอง ไตรสิ กขาเป็ นขันการพัฒนาคนอย่างสมบูรณ์แบบ และในขันนี ต้องมีการศึกษา
เรื องศักยภาพของมนุ ษย์หลักสําคัญในการพัฒนามนุษย์ในขันนี คือ (สุ มานพ ศิวารัตน์, 2560) ประการที
หนึ ง ศีล เป็ นการฝึ กพฤติกรรมโดยมีวินัยเป็ นเครื องมือในการฝึ ก ประการทีสอง สมาธิ เป็ นการฝึ กด้าน
จิตฝึ กด้านคุณธรรมความมีจิตเมตตาความเอือเฟื อเผือแผ่ ประการทีสาม ปัญญา เป็ นการฝึ กในด้านการรู ้
การพิจารณาการไตร่ ตรองหาเหตุผล
ในขณะที สั งคมโลกกํา ลังมี ก ารเปลี ยนแปลงสั ง คมของชุ ม ชนกํา ลัง ได้รั บ ผลกระทบด้า น
เศรษฐกิ จเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทีจะพัฒนาตนเอง ให้เกิดความสมดุล สามารถปรั บตนเองให้มีชีวิต
เป็ นสุ ข นั น ควรจะเริ มสร้ า งค่ า นิ ยมที เหมาะสมดัง นี การพึ งตนเองการขยัน หมันเพี ย รและมี ความ
รั บผิดชอบ เป็ นการฝึ กตนเองในความรับผิดชอบการใช้จ่ายของตนเองและครอบครั ว การหารายได้ที
เหมาะสม หลี ก เลี ยงการฟั ง ผู อ้ ื น การประหยัด และอดออม เป็ นการฝึ กฝนตนเองเรื องการใช้จ่ า ยที
เหมาะสมกับฐานะ การมี ระเบี ยบวินัย และการเคารพกฎหมาย เป็ นการฝึ กฝนตนเองในการเคารพกฎ
และกติกาไม่ละเว้นปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเพือให้ตนเองสบาย การปฏิบตั ิตามคุณธรรมของศาสนา หลัก
ศาสนามุ่งให้ทุกคนทําความดี มีความเมตตากรุ ณาในแก่นแท้ของศาสนา และการพัฒนาอีกระดับหนึ ง
ในการการพัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาครอบครั ว ครอบครั วเป็ นศู นย์รวมแห่ งความรั ก ความอบอุ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิง ครอบครั ว ไทยที เป็ นครอบครั ว พื นฐาน "สมาชิ ก ในครอบครั วพ่ อ แม่ ลู ก จะมี
ความรู ้สึกว่าครอบครัวเป็ นศูนย์รวมของความรั ก ความอบอุ่น และความ มันคงพฤติกรรมของสมาชิก
ของครอบครั ว หน้าทีของครอบครัว หน้าที ของสมาชิกในครอบครั ว เป็ นพืนฐานเบืองต้นของการเป็ น
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ประชาธิ ปไตย สมาชิ กในครอบครั วรู ้จักบทบาทหน้าทีและการปฏิ บตั ิ ต่อกัน การแบ่งความรั บผิดชอบ
เป็ นส่ วนหนึ ง ซึ งจะปลูกฝังวัฒนธรรมของประชาธิปไตยทีเริ มต้นทีครอบครัว การพัฒนาความสัมพันธ์
เริ มจากจุดเล็ก ๆ คือ ตนเอง จากตนเองไปสู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวกว้างออกไปอีก คือสังคม ชุมชน
สังคมโลก พฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ ทังนี การพัฒนาคุณภาพชี วิตด้วย
การถื อหลักในศีลธรรม ศี ลเป็ นเรื องของความสัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาศี ลก็ คือการพัฒนาในด้าน
การมี ชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนในสังคม พัฒนาศีลเบืองต้น ก็คือ ไม่ ก่อการเบียดเบี ยน ไม่ ทาํ ความเดื อดร้ อน
แก่ผูอ้ ื น หรื อสังคมในทางฝ่ ายลบ ต่ อมาในทางบวกก็คือ ประพฤติกรรมสิ งที เป็ นประโยชน์เกือกูลต่อ
ผูอ้ ืน การมีระเบียบวินัยการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนด้วยดี ทังนี การพัฒนาตนเองในหลักศีลธรรม ถื อเป็ นการ
พัฒนาโดยเริ มจากตนเอง เพือส่ งผลต่อ การดําเนิ นชีวิตในสังคม เมือสังคมมีความสงบสุ ข คุณภาพชี วิต
ของคนในสังคมก็จะมีคุณภาพทีดีมากขึน
ปั จจัยทีมีผลต่อคุ ณภาพชี วิต ได้แก่ การศึกษา อาชี พ รายได้ครั วเรื อนเฉลียต่ อเดื อน การมีเงิ น
ออม ความพึงพอใจกับสิ งแวดล้อม ทังสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมทางสังคม ความรู ้ สึก
พึงพอใจกับบริ การด้านการรั กษาพยาบาลของรั ฐ ความรู ้ สึกพึงพอใจกับบริ การสาธารณู ปโภคของรั ฐ
การเข้าถึงทางด้านเทคโนโลยี การจัดการศึกษาของรั ฐ ความคิดเห็นเกียวกับคุณธรรมจริ ยธรรมของคน
ไทยและความรู ้สึกพึงพอใจในคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน ส่ วนปั จจัยทีมีผลทางลบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที
ไม่ดี รายจ่ายครั วเรื อนเฉลียต่อเดือน และการมีหนี สิ น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทังนี รัฐบาลควรทีจะเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาปั จจัยในด้านต่าง ๆ ทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการจัดบริ การทางด้าน
สาธารณู ปโภคให้กบั ประชาชน ส่ งเสริ มด้านการศึกษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านการรักษาพยาบาล
และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนที ด้อ ยโอกาสได้มีอ าชี พ สามารถพึ งพาตนเองได้ ปั จ จัย เหล่ านี ล้ว นเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน และอาจส่ งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็ นอยูท่ ีดีมากขึน (มนตรี เกิดมีมูล, 2559)
บทสรุ ป
การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในยุคไทยแลนด์ . นันถื อเป็ น สิ งสําคัญอย่างมากใน
การพั ฒ นาประเทศให้ ก้ า วไปสู่ การพัฒ นาในรู ปแบบใหม่ เพื อให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ปี โดย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนัน เป็ นใจความสําคัญในการที จะทํา
ให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทางทีดี ขนึ ซึ งเริ มจากการพัฒนาทีตัว ของประชาชน ให้มีคุณภาพทีดี ทัง
ด้านจิตใจ วาจา และการปรับปรุ งตัวเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพือใช้ทกั ษะความชํานาญสร้างความ
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เชื อมันในศักยภาพของตนแล้วเปลียนแปลงชีวิตใหม่ให้กลายเป็ น คนมีความสุ ขมีคุณภาพชีวิตทีดี และ
เป็ นทียอมรับในสังคมแนวคิดการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นทังการพัฒนาความรู ้
ทักษะ พฤติกรรมเพือนําไปสู่ การพัฒนาทัศนคติทางด้านจิตใจ และอุปนิ สัยเพือค้นหาตนเองเพิมทักษะ
รวมถึงการปรั บเปลี ยนพฤติกรรมไปตามสิ งแวดล้อมทีเปลี ยนไปเพือพัฒนาคุณภาพชี วิตจะต้องมีการ
พัฒนาในมิติต่าง ๆ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่ างกาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์
และการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตทางด้านสติ ปัญญา เป็ นการเพิ มทักษะทางด้านความรู ้ ให้กับตนเอง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตย่อมมีประโยชน์ต่อผูพ้ ฒั นา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่ วยทําให้ บุคคลดําเนิ นชีวิต
อยู่ในสั งคมโดยมี แนวทางในการดํารงชี วิต ที ดี ขึน ซึ งจะส่ งผลให้สั งคมมีความสงบสุ ข ไปด้ว ย การ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตกระตุน้ ให้บุคคล และสังคมเกิดความกระตือรื อร้ นคิด ทีจะปรั บปรุ งตนเอง สังคม
และสิ งแวดล้อ มให้ดี ขึนอยู่เสมอ การพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต ทําให้บุคคลรู ้ จักใช้ปั ญ ญามี เหตุ ผลความมี
คุ ณธรรมจริ ยธรรมหลักจิ ตวิทยาหลักการ บริ หารเพือมาแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ทีเกิ ด การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทําให้บุคคล และสังคมมีการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสมานฉันท์ช่วยสดปั ญหาความขัดแย้งและปั ญหา
สังคม ทําให้บุคคลและสังคมมีความรู ้ความเข้าใจอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขเกิดการร่ วมมือร่ วมใจในการ
ส่งเสริ ม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมทีดีงามให้เกิดขึนในสังคม
ทังนี ผูเ้ ขียนมีความเห็ นว่า การพัฒนาคุณภาพชี วิตในยุคไทยแลนด์ . ยังมีเทคโนโลยีทีเข้ามา
เป็ นตัว กลางในการขับ เคลื อนประเทศ ทังในด้า นการศึ ก ษา ด้ า นเทคโนโลยี ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า น
สาธารณะสุ ข ด้านคมนาคม ภาคอุ ตสาหกรรมต่ า ง ๆ และสามารถนําความรู ้ ทางด้า นต่ า ง ๆ มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนให้มีความเป็ นอยูท่ ีดี เมือประชาชนมีคุณภาพชี วิตทีดี
นัน ก็สามารถทําให้ประเทศมีความก้าวหน้าส่ งผลให้การพัฒนาคุณภาพชี วิตของของประชาชนมี การ
พัฒนาอย่างต่อเนืองและยังยืน
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บทคัดย่ อ
บทความนี เป็ นการศึ ก ษาเรื อง “เด็ ก นังดริ ง” กรณี ศึ ก ษา อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี ซึ งใน
บทความนี ผู เ้ ขี ยนได้นิ ยามความหมายของคําว่ า “เด็ ก นังดริ ง”ว่ า หมายถึ ง ผู ห้ ญิ ง ที ทํา หน้าที บําเรอ
ปรนนิบตั ิลูกค้าในสถานบันเทิง ซึ งมีวตั ถุประสงค์ ดังนี 1.เพือศึกษาการเข้ามาประกอบอาชีพของเด็กนัง
ดริ งในสถานบริ การ 2.เพือศึกษาการยอมรับทางสังคมในการประกอบอาชีพเด็กนังดริ ง ซึ งพบว่าสาเหตุ
และแรงจู งใจในการเข้าไปประกอบอาชีพนี ส่ วนใหญ่มีแรงจู งใจทางด้านเศรษฐกิจเป็ นตัวผลักดันส่ วน
การยอมรั บจากสังคมแม้ว่าอาชี พ เด็ กนังดริ งจะเป็ นอาชี พ ที มี อ ยู่จริ ง แต่ ก็ยงั ไม่ ได้รับการยอมรั บจาก
สังคมในวงกว้าง ผูเ้ ขียนได้ทบทวนงานวิจยั และกฎหมายที เกียวข้องกับการประกอบอาชี พเด็กนังดริ ง
พบว่ามีอย่างน้อย 3 ฉบับทีสําคัญหวังเป็ นอย่างยิงว่าบทความนี จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในการรั บรู ้
และทําความเข้าใจถึงอาชีพเด็กนังดริ งอย่างแท้จริ ง
คําสําคัญ: เด็กนังดริ ง
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Abstract
This article is a study of “a bargirl” or on the term include a B-girl or a juicy girl in the
case study of Khlong Luang district in Pathum Thani province that a bargirl is defined by the
researcher as a woman who entertains the customers in an entertainment place. The purposes of this
article are to study 1. To study the occupation of children sitting drinking. 2. The social acceptance in
this career. The study results show that a bargirl career mostly causes and motivates by the impulsion
of economy. As for the social acceptance, it is not broadly accepted. There are at least three issues of
the literature review and the laws related to a bargirl career. Hopefully this article will be beneficial
for the society in the truly perception and understanding in a bargirl career.
Keywords: Bargirl To study the occupation of children sitting drinking in a case study in Khlong
Luang, Pathum Thani Province
บทนํา
โดยทั วไปคนส่ วนใหญ่ มี ค วามเข้า ใจคํา ว่ า “เด็ ก นั งดริ ง” ที แตกต่ า งกั น ไปหลากหลาย
ความหมายและมี ค วามล่ อ แหลมต่ อ การกระทํา ความผิ ด ตามกฎหมาย ผู ้เขี ย นจะพยายามอธิ บ าย
ความหมาย สาเหตุ หรื อแรงจู งใจ ในการเข้ามาประกอบอาชีพของผูห้ ญิงทีทํางานในอาชี พนี
ซึ ง
จากการค้นหาความหมายเด็กนังดริ งไม่พบความหมายทีเฉพาะเจาะจง ซึ งผูว้ ิจยั จึ งนิยามความหมายของ
คําว่าเด็กนังดริ งเพือให้เกิดความเข้าใจว่า “เด็กนังดริ ง” หมายถึง ผูห้ ญิงทีทําหน้าทีบําเรอ ปรนนิ บตั ิลูกค้า
ในสถานบันเทิง ซึงจะเป็ นทีดึงดูดให้คนทัวไปเข้ามาใช้บริ การในสถานบันเทิง ดังภาพต่อไปนี
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ตัวอย่างภาพ1 ร้าน Milk Club อยูใ่ นโครงการเดอะ ฮาร์ เบอร์ ถนนห้วยแก้ว
ทีมา Written by น้าอ้วน

จากภาพดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่ า ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารจะเข้า มาพบปะสั ง สรรค์ห รื อ มาเพื อผ่ อ นคลาย
ความเครี ยดหลังจากเสร็ จภาระกิจการเรี ยน การทํางานทีสิ นสุ ดลงเพือตอบสนองความต้องการของทุก
คนและทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูใ้ ช้แรงงานเจ้าของกิจการหรื อลูกจ้างย่อมมีความต้องการหา
ความสุ ข สนุ กสนาน รื นเริ งให้กับชี วิตด้วยกันทังสิ นสถานบัน เทิ งมี ด้วยกันหลากหลายรู ปแบบเป็ น
สิ งแวดล้อมทางสังคม การนําเสนอรู ปแบบของสถานบันเทิงไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่ านี ธุ รกิจเกิดขึนเป็ น
จํานวนมาก เช่น ดิสโกเธค ผับ บาร์ อาบ อบนวด คาราโอเกะ เป็ นต้น ในการคิดราคาค่าบริ การของเด็ก
นังดริ งนันขึนอยู่กบั สถานบริ การแต่ละแห่ งและมีตงแต่
ั ราคาสู งจนถึงราคาหลักร้ อย สถานบริ การบาง
แห่ งต้องสมัครสมาชิ กและโปรโมชันบางแห่ งก็คิดค่าบริ การเครื องเดิมตามปกติ เช่น ถ้าบริ เวณนันเป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวราคาก็ อ าจจะสู งหน่ อ ยแต่ ห ากเป็ นแถบชานเมื องก็อ าจมี ราคาที ย่อ มเยาว์ขึนแล้ว แต่
ความสามารถในกระเป๋ าของนักเที ยวจะเอื ออํานวยและเมื อมี สถานบันเทิงเกิ ดขึ นการมี เด็กนังดริ งก็
ตามมาติดๆ เพราะไม่ว่านักเทียวจะอยูใ่ นระดับใดความต้องการทีจะมีสาวสวยไว้บริ การนัน ซึ งเป็ นสิ งที
นักเทียวทุกคนปรารถนา
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องพบว่ามีวิจยั ทีเกียวข้องดังนี (1) ภาณุ พงษ์ ชุ่มชื น ได้
ศึกษาเรื องโสเภณี เด็ก : กรณี ศึกษาเมืองพัทยา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีนําเด็กสาวเข้าสู่ การขายบริ การ มี
7 ปั จจัยดังนี 1. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ 2. ปั จจัยด้านการศึกษา 3. ปั จจัยด้านสังคมและสิ งแวดล้อม 4. ปั จจัย
ทางด้านครอบครัว 5. ผลการกระทําจากผูช้ าย 6. ความอยากรู ้ 7. ปั จจัยเสริ มแรงด้านวิถีการดําเนิ นชีวิต
เด็กสาวจะพฤติกรรมทีกระทําซํา ๆ กันทุกวันและไม่มีการวางแผนสําหรั บอนาคตการคบเพือนเด็กสาว
จะคบเพือนและมีเพือนสนิ ททีทํางานอาชีพเดี ยวกัน โดยเด็กสาวทังหมดมีความเห็ นเดี ยวกันทีว่าอาชี พ
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ขายบริ การเป็ นอาชีพทีไม่ดีรู้สึกอับอายและสียใจทีมาทําอาชีพนี แต่มีเด็กบางคนคิดว่าอาชีพนีอาจจะช่วย
ลดปั ญหาการข่มขืนให้นอ้ ยลงได้ ส่ วนมุมมองของนักท่องเทียวทีเคยมาใช้บริ การมองว่าเด็กสาวทีมาทํา
อาชีพขายบริ การเป็ นคนทีไม่ดีและไม่มีความจริ งใจทีจะคบหาทีคบกับเราก็ เพียงแค่ตอ้ งการเงินจากเรา
ทางด้านปั ญหาในการปราบปราม พบว่าบริ เวณชายหาดนันเป็ นสถานทีสาธารณะทุกคนมีสิทธิ ทีจะมา
นัง ทําให้ยากต่อการปราบปราม (2) อภิวิชญ์ สมัครเขตการณ์ (2562)ได้ศึกษาเรื องการขายบริ การทาง
เพศของนักศึกษาผ่านสื อสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุของการขายบริ การทางเพศ มีดงั นี .
ปั ญหาด้านเงิ น .ปั ญหาด้านครอบครั ว .ปั ญหาการคบเพือน .ปั ญหาการผิดหวังในเรื องความรั กจาก
แฟนเก่า .การเสพติด สิ งมึ นเมา ส่ วนรู ปแบบและกระบวนการขายบริ การทางเพศของนักศึ กษาผ่าน
สังคมออนไลน์ เริ มต้นจากผูข้ ายบริ การทางเพศได้เป็ นสมาชิ กของเว็บไซต์หนึ ง และได้ลงรายละเอียด
ข้อมูลส่ วนตัว โฆษณา ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เมือผูซ้ ื อบริ การสนใจได้เพิมเพือนทางแอพพลิเคชันไลน์
(Line) และการพูดคุยทางโทรศัพท์ และได้นัดสถานทีมาเจอกันตามทีได้ตกลงกันไว้ ส่ วนการจ่ ายเงิ น
จากผูซ้ ื อบริ การโดยจ่ายเป็ นเงินสด ซึงทัง คน มีรูปแบบกระบวนการคล้ายกัน โดยการขายบริ การทาง
เพศไม่ผา่ นนายหน้าและวิธีการนีเป็ นทีนิยมในปั จจุบนั ส่ วนมากจะใช้หอพักตัวเองหรื อสถานทีโรงแรม
ทีใกล้เคียงกับที พัก และยังรู ้ สึกปลอดภัยมากกว่าทีอืน ส่ วนเรื องความปลอดภัยจะให้ลูกค้าทุ กคนสวม
ถุงยางอามัยทุกครั งก่อนมีเพศสัมพันธ์และมีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยูเ่ ป็ นประจําทุกปี (3)
อัญชลี พิ นิ จรั กษ์ธรรม (2554) ได้ศึกษาเรื อง การค้าประเวณี กรณี ศึกษาของนักศึ กษาหญิ งในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาทีเข้ามาสู่ กระบวนการขายบริ การทางเพศมีหลายสาเหตุ
หลายประการขึนอยู่กบั ตัวบุคคลนัน เช่น ปั ญหาทางด้านการเงิน ปั ญหาทางด้านครอบครั ว ปั ญหาติด
ยาเสพติด ปั ญหาติดการพนัน มีเพือนหรื อคนรู ้ จกั ที ขายบริ การทางเพศ โดยทีการเคยมีเพศสัมพันธ์มา
ก่อนเป็ นปั จจัยเสริ มทีสําคัญและช่วยให้การตัดสิ นใจเข้าสู่ กระบวนการขายบริ การทางเพศได้ง่ายขึน
กล่าวโดยสรุ ปว่าผลการศึกษางานวิจยั ทัง 3 เรื องส่ วนใหญ่ พบว่าผูห้ ญิงทีมาประกอบอาชีพนีส่ วนใหญ่มี
แรงจู ง ใจทางด้านเศรษฐกิ จเป็ นตัวผลักดัน และความกดดันจากสภาพความเป็ นอยู่บ างคนอาจจะมี
ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพ่อแม่แยกทาง ซึ งจะส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกขาดความอบอุ่น
ในชี วิตและทําให้มีภาระการเลี ยงดู บุตรตกอยู่กบั คนใดคนหนึ ง จึ งทําให้แสวงหาอาชี พทีสบายและไม่
ต้อ งเหนื อยได้เงิ น มาก ซึ งจะส่ งเงิ น กลับ ไปช่ ว ยทางบ้า นต่ า งจังหวัด ที ยากจนและขาดโอกาสทาง
การศึ กษา จึ งเป็ นสาเหตุอย่างหนึ งที ทําให้ผูห้ ญิ งเข้ามาทําอาชี พเด็กนังดริ ง ประกอบกับบางคนอาจมี
ความปรารถนาส่ วนตัวอยากได้เงินและความสะดวกสบายในชีวติ
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ผูเ้ ขียนได้ทาํ การคัดเลือกพืนทีเพือศึกษาวิจยั ครังนี คือ พืนทีอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื องจาก
เป็ นอําเภอที มีประชากรมากที สุ ดในจังหวัดปทุมธานี และมีสถานบันเทิ งประเภทที มีเด็กนังดริ งเป็ น
จํานวนมาก ซึ งผูเ้ ขียนได้รับข้อมูลจํานวนสถานบันเทิงในพืนทีจากสถานี ตาํ รวจภูธร อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
ในบทความนี มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ ซึ งมีดงั ต่อไปนี (1). เพือศึกษาการเข้ามาประกอบอาชี พเด็ก
นังดริ งในสถานบริ การ กรณี ศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี (2). เพือศึกษาการยอมรั บทาง
สังคมในการประกอบอาชีพเด็กนังดริ ง กรณี ศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในการศึกษาครังนีผูเ้ ขียนได้ใช้แนวคิดทฤษฎีหลักๆ ในการอธิบายถึงเด็กนังดริ ง กรณี ศึกษา อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี 3 ทฤษฎีหลักๆดังนี
1. ทฤษฎีความคาดหวัง
2. ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์
3. ทฤษฎีการยอมรับทางสังคม
1. ทฤษฎีความคาดหวัง
Victor Vroom (1964) อธิ บ ายว่ า ความคาดหวัง เป็ นพฤติ กรรมส่ ว นบุ ค คล ความต้อ งการ
เหตุผลในการทีจะกระทํากิจกรรมใด ๆ เพือให้ผลตอบแทนตามทีตนต้องการหรื อความคาดหวังเกิดจาก
คุณค่าของสิ งทีมาล่อใจ เช่ น รางวัล เงิ น สิ งของตอบแทน เป็ นต้น ทีจะได้รับ ถาสิ งของเหล่านันมี
คุณค่าสําหรั บเขา ประกอบกับเขามีความสามารถหรื อมีความหวังทีจะไปได้เขาจะเกิดความสนใจทีจะ
กระทําทันที ในบริ บทแห่ งความหมายทีกระชับ ความคาดหวัง (Expectancy) เป็ นการประเมิ นความ
เป็ นไปได้ของบุคคลว่า การกระทําอย่างใดอย่างหนึงของเขามีทางทีจะนําไปสู่ ผลทีคาดหวัง
Vroom ได้เสนอรู ปแบบของความคาดหวังในการทํางานเรี ยกว่า VIE Theory ซึ งได้รับความนิ ยมอย่าง
มากในการอธิ บายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทํางาน
V=Valance หมายถึงระดับความรุ นแรงของความต้องการของบุคคลในเป้ าหมายรางวัลคือคุณค่าหรื อ
ความสําคัญของรางวัลทีบุคคลได้รับ
I = Instrumentality หมายถึ ง ความเป็ นเครื องมื อ ของผลลัพ ธ์ (Outcomes) หรื อ รางวัล ระดับ ที 1 ที จะ
นําไปสู่ ผลลัพธ์ที 2 หรื อรางวัลอีกอย่างหนึง คือเป็ นการรับรู ้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ทีได้(เชือมโยง
รางวัลกับผลงาน)
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E= Expectancy ได้แก่ ความคาดหวังถึ งความเป็ นไปได้ของการได้มาซึ งผลลัพธ์หรื อรางวัลทีต้องการ
เมือแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชือมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม)
สรุ ปทฤษฎีความคาดหวังในมุมมองของผูเ้ ขียนคิดว่าเป็ นทฤษฎีนึงทีเป็ นการเข้ามาประกอบอาชีพเด็กนัง
ดริ ง เนื องจากพฤติกรรมส่ วนใหญ่ของเด็กนังดริ งมีความคาดหวังในผลตอบแทนและรายได้เพือดําเนิ น
ชีวติ โดยอาศัยความสามารถในการโน้มน้าวลูกค้าให้คล้อยตาม
2. ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้ องการของมนุษย์
ทฤษฎี ลาํ ดับขันความต้องการของมนุ ษย์ (Hierarchy of needs theory) ของ Abraham Maslow
มาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้า งถึ ง ใน พิ ท ยา บวรวัฒ นา, 2550 , หน้ า 30) หลักของทฤษฎี นี มี ว่ า ความ
ต้องการของมนุษย์สามารถจัดเป็ นลําดับชันได้ 5 ขัน ตามลําดับความสําคัญมาก่อนมาหลังได้ ดังนี

Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่ งลําดับความต้ องการของมนุษย์ ไว้ ดงั นี
1. ความต้อ งการทางร่ างกาย (Physiological needs) ได้แก่ อาหาร นําดื ม ความต้อ งการที อยู่
อาศัย ความต้องการทางเพศ และความต้องการอืน ๆ ของร่ างกาย
2. ความต้องการความปลอดภัยและมันคง (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการความมันคง และ
การป้องกันภัยอันตรายจากสิ งรอบตัวและจากการทําร้ายจิตใจ
3. ความต้องการเป็ นความรั กและความเป็ นเจ้าของ (Socialneeds) ได้แก่ ความรั ก ความรู ้ สึก
เป็ นส่ วนหนึ งของสังคม การได้รับการยอมรับและมิตรภาพ
4. ความต้อ งการการยกย่อ ง (Esteem needs) ได้แ ก่ การเคารพนับถื อ ตัว เอง การเป็ นตัว ของ
ตัวเองและการประสบความสําเร็ จ การมีฐานะในวงสังคม การได้รับการยอมรั บจากคนอื นและการ
ได้รับความสนใจจากคนอืน
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5. ความต้องการความทีสําเร็ จในชี วิต (Self-actualization needs) ได้แก่ แรงผลักดันทีทําให้คน
สามารถเป็ นในสิ งที ตนเป็ นได้ดีทีสุ ด ซึ งรวมถึ งการเจริ ญเติบโตการได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที
และความสมปรารถนา
Maslow อธิ บายไว้ว่าในขณะทีความต้องการขันหนึ งได้รับการตอบสนองพอสมควรแล้วความ
ต้องการทีสู งขึนขันถัดไปจะทําหน้าทีเป็ นแรงผลักดันทีจูงใจให้มนุษย์ทาํ งาน
จึ งสรุ ปได้ว่า ความต้องการของมนุ ษย์นนมี
ั เพิมขึนเรื อยๆไม่มีทีสุ ดจากต้องการน้อยก็เป็ นต้องการเพิม
มากอยากได้อยากมีในสิ งที ขาด ซึ งในแต่ ละบุ คคลมี ความต้อ งการที แตกต่ างกันจึ งแสดงออกมาไม่
เหมือนกัน ซึ งอาชีพเด็กนังดริ งได้ตอบสนองกับกลุ่มคนทีมีความต้องการในสิ งทีขาดหาย โดยอาชีพเด็ก
นังดริ งเป็ นปัจจัยหนึงทีทําให้เด็กหันมาทําอาชีพนี เพิมขึน
3. ทฤษฎีการยอมรับทางสั งคม
การยอมรับเป็ นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการรับเอาสิ งใหม่มายึดถือปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ
โดยที พฤติกรรมนันมีการเปลียนแปลงเป็ นกระบวนการและมีระยะเวลามีความสําคัญต่อการทีจะรับสิ ง
ใหม่ในตัวบุคคลหรื อกลุ่มจะได้เผชิ ญกับการเปลียนแปลงนี จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการปรับปรุ งใน
ตัวบุ คคลในสังคมเพราะว่าการจะยอมรั บในสิ งใดที เป็ นสิ งใหม่ ตอ้ งมีการปรั บทางด้านความรู ้ ความ
เข้าใจ และโดยเฉพาะทัศนคติตอ้ งมีการเปลียนแปลงให้เกิดการยอมรับได้ง่าย (เพลินพร ผิวงาม, 2533)
Foster (1973) ได้กล่าวว่าการยอมรั บหมายถึงการที ประชาชนได้เรี ยนรู ้ ผ่านการศึกษาโดยผ่านขันตอน
การรับรู ้การยอมรับจะเกิดขึนได้หากมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้นนจะได้
ั
ผลต่อเมือบุคคลนัน
ได้ทดลองปฏิบตั ิจนเข้าแน่ ใจว่าสิ งนันสามารถให้ประโยชน์อย่างแน่ นอน
Roger & Shoemaker (1971) ได้กล่าวว่ากระบวนการยอมรับเป็ นกระบวนการทางจิ ตใจของแต่
ละคน ทีเริ มตังแต่การรับรู ้ข่าวสารไปถึงการยอมรับ
Kotler ( 2007, pp. 611) กล่าวถึงกระบวนการยอมรับไว้ 5 ขันตอน
1. ขันรับทราบ (Awareness Stage) เป็ นการเริ มต้นทีบุคคลได้รับทราบสิ งใหม่ๆ
2. ขันสนใจ (Interest Stage) เป็ นขันที บุคคลเกิ ดความสนใจในสิ งนันๆจึ งมีการเสาะแสวงหาข่าวสาร
และรายละเอียดเพิมเติม
3. ขันไตร่ ต รองและขันประเมิ น (Evaluation Stage) เป็ นขันที บุ คคลเกิ ด ความสนใจในสิ งนันจนถึ ง
ระดับหนึ งมักจะไตร่ ตรองหรื อประเมิน โดยเทียบกับประสบการณ์หรื อความรู ้ ของ ตนว่า ในสิ งนันเมือ
นําไปปฏิบตั ิจะให้ประโยชน์เพียงใด ทําให้เขาได้สิงทีต้องการขึนบ้างไหม
4. ขันลองทํา (Trial Stage) โดยการลองทําตามสิ งนันว่าจะเกิดผลอย่างไร
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5. ขันยอมรั บหรื อนําไปใช้ (Adoption) ขันนี มักเกิ ดขึนหลังจากได้มีการลองทําและประสบผลดี จึงได้
นําไปใช้
สรุ ปทฤษฎีการยอมรับทางสังคมผูเ้ ขียนเห็นว่า การทีผูค้ นจะยอมรับสิ งใหม่ๆทีเกิดขึนในสังคม
นันขึนอยู่ในตัวแต่ละบุคคลพร้ อมที จะเปิ ดรั บกับสิ งใหม่ ทีจะเกิดขึนในสังคมนันๆ เพราะอาชีพเด็กนัง
ดริ งนันนหลายคนมองว่าเป็ นเรื องทีผิดศีลธรรมในสังคมจึงไม่เปิ ดใจและเข้าถึงการทําอาชีพนี
นอกจากนี ผูเ้ ขียนได้ศึกษากฎหมายทีเกี ยวข้องกับการประกอบอาชี พเด็กนังดริ ง ซึ งพบว่ามีกฎหมายที
เกียวข้อง 3 ฉบับ ซึงรายละเอียดผูเ้ ขียนจะนําไปศึกษาในการทําบทวิจยั ต่อไป
1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี พ.ศ.2539
2. ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที 27 พ.ศ.2562)
3. พระราชบัญญัติสถานบริ การ (ฉบับที 4 พ.ศ.2546)
โดยสรุ ปเพื อให้เข้าใจความหมายของคําว่า “เด็กนังดริ ง” หมายถึ ง ผูห้ ญิ งที ทําหน้าที บําเรอ
ปรนนิ บตั ิ ลูกค้าในสถานบันเทิง ซึ งสาเหตุ และแรงจู งใจการเข้ามาประกอบอาชี พนี พบว่ามีแรงจู งใจ
ทางด้า นเศรษฐกิ จเป็ นตัวผลัก ดัน และการยอมรั บ ทางสั งคมของอาชี พ เด็ ก นังดริ งแม้ว่ าจะไม่ เป็ นที
ยอมรั บจากสังคมอย่างกว้างขวางแต่ ก็เป็ นอาชี พ ที มีอยู่จริ งในสังคม ในบทความนี ผูเ้ ขียนได้ทบทวน
กฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบอาชี พ เด็ กนังดริ ง พบว่ามี กฎหมายที เกี ยวข้องอย่างน้อ ย 3 ฉบับ
ได้แก่ 1.)พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 2.)ประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที 27 พ.ศ.2562) 3.)พระราชบัญญัติสถานบริ การ (ฉบับที 4 พ.ศ.2546) ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิงว่า
บทความนีจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในการรับรู ้และทําความเข้าใจถึงอาชีพเด็กนังดริ งอย่างแท้จริ ง
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บทคัดย่ อ
บทความนีมีวตั ถุประสงค์ เพือ ) ศึกษาความเป็ นมาของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี )
ศึกษาการเกิดขึนของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และ ) ศึกษาบทบาททางสังคม
และการนําเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชือสายเวียดนามทีนําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยวิธีการศึกษาเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัด
อุดรธานี นําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า คนเวียดนามอพยพเข้ามาใน
จังหวัดอุดรธานี ตังแต่ตน้ คริ สต์ศตวรรษที และหลังจากนันก็มีการอพยพเข้ามาเรื อย ๆ จนทําให้เกิด
พืนทีของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ขนาดใหญ่และเป็ นศูนย์กลางชุมชนคนเวียดนามทีสําคัญแห่ง
หนึ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีสถานภาพทีเปลียนแปลงไปตาม
บริ บทการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างไทย และ เวียดนาม โดยรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง จนสามารถ
จัดตังเป็ นสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนาม แสดงบทบาททางสังคมต่อท้องถินจังหวัดอุดรธานี และ ต่อ
รัฐเวียดนาม โดยพวกเขาได้นาํ เสนอกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก ซึงเป็ นการสร้างตัวตนและพืนทีทาง
สังคมระหว่างคนไทยเชือสายเวียดนามด้วยกันเอง และ ระหว่างคนไทยในจังหวัดอุดรธานี
คําสําคัญ: คนไทยเชือสายเวียดนาม, สมาคมคนไทยเชือสายเวียดนาม, บทบาททางสังคม,
ญวนเก่า, ญวนใหม่
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Abstract
The research aims at 3 purposes, including: 1) to study the immigration of Vietnamese in
Udon Thani 2) to study the establishment of Vietnamese - Thai association in Udon Thani province
and 3) to study the social roles and identities of this Vietnamese - Thai community reflected through
Facebook. This research is a qualitative research. Collecting information from documents and
Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani was employed as a research tool. The
research results were later examined by descriptive analysis. The research found that Vietnamese has
immigrated into Udon Thani since early 20th century, gradually expanded and become a large
community in Udon Thani and the center of Vietnamese community in the Northeast of Thailand as
well. Besides, the social status of Vietnamese in Udon Thani province has also changed according to
the political situations and the relationship between Thailand and Vietnam. The community has
continuously developed, performed various social roles and finally established “Vietnamese - Thai
association”. By publicizing numerous activities on the association’s Facebook page, the Vietnamese
- Thai community has not only established their own identities and social statuses among community
members but also earned their social statuses in local Udon Thani community.
Keywords: Vietnamese - Thai, Vietnamese - Thai Association, Social role, Old Vietnamese - Thai,
New Vietnamese - Thai
บทนํา
ในภาคอีสานประเทศไทยมีคนไทยเชือสายเวียดนามอาศัยกระจัดกระจายอยูห่ ลายพืนที ทังนี คน
เวียดนามได้อพยพเข้ามาในภาคอีสานหลายระลอก เริ มมีการอพยพเข้ามาตังแต่ช่วง
ต้นกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ จนถึงช่วงหลังสงครามโลกครังที 2 รัฐบาลไทยได้จาํ แนกคนเวียดนามอพยพเข้ามาเป็ น
สองกลุ่ม คือ กลุ่มคนเวียดนามทีอพยพเข้ามาช่วงก่อนสงครามโลกครังที ซึงเรี ยกว่ากลุ่มญวนเก่า และ
กลุ่มคนเวียดนามทีอพยพเข้าช่วงหลังสงครามโลกครังที ในปี ค.ศ. –
ซึ งเรี ยกว่ากลุ่มญวน
ใหม่ (Sripana, 2005)
สําหรับจังหวัดอุดรธานีเป็ นพืนทีทีมีคนไทยเชือสายเวียดนาม หรื อ คนเวียดนามอพยพเข้ามาทัง
สองกลุ่ม คือทังญวนเก่า และ ญวนใหม่ ซึงในอดีต โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครังที กลุ่มคน
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ญวนใหม่ทีเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี รัฐบาลไทยไม่ให้การยอมรับ เนื องจากมองว่ากลุ่มคนเวียดนาม
อพยพมีความเกียวข้องกับคอมมิวนิ สต์ หรื อ เรี ยกว่าเป็ นญวนคอมมิวนิ สต์ ซึ งขัดแย้งต่ออุดมการณ์ทาง
การเมืองของรัฐไทยในขณะนัน แต่ต่อมาสถานการณ์ทางการเมืองของภูมิภาคได้เปลียนแปลงไป คน
เวียดนามอพยพจึงได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทย จนกระทังในปัจจุบนั กลุ่มคนเวียดนามอพยพใน
จังหวัดอุดรธานีได้รับสัญชาติ และ กลุ่มคนเวียดนามกลุ่มดังกล่าวยังคงดํารงชีวิตอยูใ่ นปั จจุบนั
ภายหลังเมือกลุ่มคนเวียดนามอพยพได้รับสัญชาติ คนเวียดนามอพยพในจังหวัดอุดรธานีมีสถานภาพ
เป็ นคนไทยใหม่ ทําให้คนเวียดนามอพยพมีบทบาททางสังคม ระหว่าง คนเวียดนามกับท้องถิน
รวมถึงบทบาทระหว่างคนเวียดนามกับคนเวียดนามในประเทศเวียดนาม (Chantharakhami, 2020: )
และ ในระยะหลังจึงได้มีการจัดตังสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามขึนในหลาย ๆ จังหวัดของภาคอีสาน
เช่น จังหวัดอุดรธานี สมาคมดังกล่าวมุ่งทํากิจกรรมทีสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม
ในปั จจุบนั นีมีสือโซเชียลมีเดียเข้ามามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน โดยการใช้โซเชียลในการ
ติดต่อสื อสารกัน โดยเฉพาะเฟซบุก๊ ดังนัน สมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีจึงได้มี
การสร้างเพจเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ขนึ เพือติดต่อสื อสารกับคน
ไทยเชือสายเวียดนามในประเทศไทย รวมทังยังสามารถแสดงตัวตนอแสดงออกถึงอัตลักษณ์เวียดนาม
รวมถึงนําเสนอกิจกรรม หรื อการมีส่วนรวมของกลุ่มคนไทยเชือสายเวียดนาม ทีมีต่อท้องถินทีพวกเขา
อาศัยอยูโ่ ดยนําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
ด้วยเหตุดงั กล่าว บทความนีผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการนําเสนอตัวตน และ บทบาททาง
สังคมของคนเวียดนามผ่านเฟซบุ๊ก ซึงเป็ นเฟซบุก๊ ของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี
บทความนีประกอบด้วยเนื อหาหลักสามส่ วน ได้แก่ ) การเข้ามาของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี )
การก่อตังของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ) บทบาททางสังคมและการนําเสนออัต
ลักษณ์ของคนไทยเชือสายเวียดนามทีนําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาความเป็ นมาของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
2. เพือศึกษาการก่อตังของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
3. เพื อศึ ก ษาบทบาททางสั ง คมและการนํา เสนออัต ลัก ษณ์ ของคนไทยเชื อสายเวีย ดนามที
นําเสนอผ่านเฟซบุก๊
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษานีใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร
(Documentary research) และ การเก็บข้อมูลในเฟซบุ๊กของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามอุดรธานี ที
มีการโพสต์ระหว่างเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
นําเสนอผลการวิจยั แบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. ความเป็ นมาของคนเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
ภาคอีสานของประเทศไทยเป็ นดินแดนทีคนเวียดนามอพยพเข้ามาพักพิงตังแต่สมัย กรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ จนถึงช่วงหลังสงครามโลกครังที ทังนี คนเวียดนามได้อาศัยการกระจัดกระจายอาศัยอยู่
เกือบทัวพืนทีในภาคอีสานของประเทศไทย ซึ งในระยะหลังเมือรัฐบาลไทยเห็นว่ากลุ่มคนเวียดนาม
อพยพทีเข้ามาหลังสงครามโลกครังทีสองมีนยั ยะสําคัญต่อเสถียรภาพอธิ ปไตยของประเทศ การศึกษา
เกียวกับคนญวนชุดหลังจึงมีมากขึน ทังนีได้จาํ แนกคนเวียดนามในประเทศไทยออกเป็ น กลุ่ม คือ
กลุ่มคนญวนเก่า และ กลุ่มคนญวนใหม่
ในภาคอีสานเริ มปรากฏคนเวียดนามอพยพเข้ามาตังแต่ตน้ คริ สต์ศตวรรษที ด้วยเหตุผลการ
อพยพทีแตกต่างกันไป สาเหตุสาํ คัญเนืองจากการทีเวียดนามถูกยึดครองโดยฝรังเศสทังนี ฝรังเศสได้ใช้
อํานาจในการปกครองและกดขีประชาชนอย่างรุ นแรง ด้วยความลําบากยากเข็ญในการดํารงชีพ จนไม่
สามารถทนอยูไ่ ด้ภายใต้การถูกกดขีนัน จึงต้องอพยพเดินทางเข้าไปอาศัยในประเทศลาวส่ วนใหญ่
นอกจากนีฝรังเศสได้มีนโยบายกวาดต้อนคนเวียดนามเข้าไปเป็ นแรงงานในลาวเพือสร้างประโยชน์
ให้แก่เจ้าอาณานิ คมฝรังเศส จึงทําให้มีคนเวียดนามอาศัยอยูใ่ นลาวเป็ นจํานวนมากและบางส่ วนได้
เดินทางข้ามแม่นาโขงเข้
ํ
ามาทํามาหากินในแผ่นดินสยาม ประการสําคัญความไม่พอใจฝรังเศสทําให้คน
เวียดนามกลุ่มหนึงจึงคิดหาทางทีจะปฏิวตั ิขบั ไล่ฝรังเศสออกจากเวียดนาม จึงเดินทางอพยพเข้ามาใน
อุดรธานีเพือสร้างฐานปฏิบตั ิการเคลือนไหวกูช้ าติ (Bhurudphat, 1978: ) โดยขอรับการสนับสนุนจาก
คนเวียดนามทีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดอุดรธานี เพือต่อสู ้เรี ยกร้องเอกราชจากประเทศฝรังเศส
(Aumnuayngentra, 2014: 622)
นอกจากคนเวียดนามกลุ่มแรกทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีคนเวียดนามกลุ่มทีสอง หรื อ ทีเรี ยกว่า
เป็ นกลุ่มญวนใหม่ ทีได้อพยพข้ามมาจากฝังลาวข้ามแม่นาโขงเข้
ํ
ามาในช่วงหลังสงครามโลกครังที
ในช่วงปี ค.ศ. - ค.ศ. ซึ งนับเป็ นการอพยพครังนีถือเป็ นการอพยพครังใหญ่ของคนเวียดนาม
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มายังประเทศไทย สาเหตุของการอพยพเนืองจากเกิดเหตุความวุ่นวายขึนในประเทศเวียดนาม คือ การ
เรี ยกร้องเอกราชของคอมมิวนิสต์เวียดนามต่อฝรังเศส ประกอบกับฝรังเศสกลับเข้าไปครอบครอง
ประเทศลาว และ ได้ทาํ การปราบปรามอย่างรุ นแรง ส่งผลให้คนเวียดนามทีอยูใ่ นประเทศเวียดนามต้อง
ละทิงบ้านเกิด และ คนเวียดนามทีอาศัยอยูใ่ นประเทศลาวต้องอพยพลีภัยสงครามการโจมตีของฝรังเศส
มายังจังหวัดชายแดนทีติดริ มฝังแม่นาโขงของ
ํ
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. - (ค.ศ. - )
ในขณะนันคนเวียดนามได้มีการอพยพเข้ามาเป็ นสองระลอก ระลอกแรก คือ จากเมืองท่าแขก แขวงคํา
ม่วง ข้ามมายังจังหวัดนครพนมเป็ นแห่ งแรก ต่อมาได้อพยพเป็ นระลอกทีสองจากนครเวียงจันทน์ ข้าม
แม่นาโขงมายั
ํ
ง จังหวัดหนองคาย และ หลังจากนันได้เดินทางต่อมายังจังหวัดอุดรธานี
(Triwanitchakorn, 2018: 101)
สําหรับนโยบายของรัฐบาลไทยต่อคนเวียดนามอพยพนันมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย และ
อุดมการณ์ของรัฐบาลไทย โดยนโยบายของรัฐไทยนันมีการแปรเปลียนไปตามบริ บทสังคมภูมิภาค
และ สังคมโลกในช่วงเวลานัน ๆ นโยบายของรัฐไทยแต่ละช่วงเป็ นตัวกําหนดความมันคง และ วิถีชีวิต
ของคนเวียดนามอพยพ (Wanlee, ) เช่น รัฐบาลของนายปรี ดี พนมยงค์ ได้ให้การช่วยเหลือ และ
โอบรับคนเวียดนามอพยพอย่างเต็มใจ เนืองมาจากดําเนินตามนโยบายต่างประเทศ ว่าด้วยการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติกบั ประเทศเพือนบ้าน ต่อมาเมือจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ขึนดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รวมทังรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์ และ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ดาํ เนิ น
นโยบายต่อต้านคอมมิวนิ สต์ ทังนีรัฐบาลไทยจึงไม่ให้การยอมรับคนเวียดนามอพยพผูท้ ีได้เข้ามาอาศัย
อยูใ่ นประเทศไทยในฐานะผูอ้ พยพลีภัย (ผูไ้ ร้สัญชาติ) จะไม่ได้รับสัญชาติ ลูกหลานทีเกิดมาก็จะไม่ได้
รับสัญชาติเช่นเดียวกัน (Bhurudphat, 1978: ) ผูท้ ีอพยพเข้ามาจะยังไม่มีบทบาทในสังคมไทย และมี
วิถีชีวิตทียากลําบาก เนืองด้วยวาทกรรมของรัฐบาลไทยทีประทับให้ คนเวียดนามเกียวข้องกับ
คอมมิวนิสต์ และมองว่าเวียดนามอพยพบางคนเป็ นสายลับให้กบั พรรคคอมมิวนิ สต์เวียดนาม เกรงว่า
คนเวียดนามอพยพจะเข้ามาทําการเผยแพร่ ลทั ธิ คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย และเกรงว่าจะมีผลต่อความ
มันคงปลอดภัยของประเทศชาติ รัฐบาลไทยหันมาใช้นโยบายและมาตรการทีเข้มงวดต่าง ๆ เพือกดดัน
คนเวียดนามอพยพ เช่น การจํากัดพืนทีอยูอ่ าศัย ห้ามประกอบอาชีพบางอาชีพ ห้ามการเรี ยนหนังสื อ
ห้ามจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ซึ งนโยบายดังกล่าวล้วนส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของคนเวียดนามเป็ น
อย่างมากทังในด้านการถูกหวาดระแวงจากคนในท้องถิน และ ในด้านเศรษฐกิจเนืองจากคนในท้องถิน
มองว่าคนเวียดนามอพยพเป็ นศัตรู ของชาติจึงไม่อยากติดต่อค้าขาย ทําให้คนเวียดนามอพยพเหล่านี
ประสบกับความยากลําบาก และ ยากจนข้นแค้น (Sukree, 2015: ) แต่ต่อมาสถานการณ์ทางการเมือง
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ของภูมิภาคได้เปลียนแปลงไป และสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับเวียดนามคลายความตึง
เครี ยด ซึงตรงกับรัฐบาลของนายอานันท์ ปั นยารชุน จึงมีนโยบายให้สัญชาติไทยแก่คนเวียดนามอพยพ
ในเมืองไทย เพือเปิ ดโอกาสแก่คนเวียดนามอพยพได้ดาํ รงชีวิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยรัฐบาล
ไทยมีมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที พฤษภาคม พ.ศ. (ค.ศ. ) ให้สัญชาติแก่คนเวียดนามและ
บุตรหลานของคนเวียดนามทีอพยพเข้ามา จนกลายเป็ นคนไทยใหม่ จากมติดงั กล่าวทําให้คนเวียดนาม
อพยพได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย และคนในท้องถินเองก็ให้การต้อนรับ และ ช่วยบรรเทา
ทุกข์อย่างเต็มที นอกจากนีรัฐบาลไทยยังผลักดันให้รัฐสภาไทยอนุ มตั ิเงิน คนเวียดนามทีอพยพลีภัยเข้า
มา และ ยังไม่ได้จาํ กัดในเรื องทีอยูอ่ าศัยของผูอ้ พยพเหมือนในอดีต โดยปล่อยให้สามารถตังหลักแหล่ง
ทีอยูอ่ าศัยอย่างอิสระ และ ทีสําคัญยังช่วยให้คนเวียดนามอพยพมีบทบาททางสังคมมากขึน สามารถจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และ สามารถแสดงตัวตนความเป็ นเวียดนามได้อย่างเต็มที (Bhurudphat, 1978: 21)
จึงกล่าวได้ว่า คนเวียดนามอพยพย้ายถินฐานเข้ามายังจังหวัดอุดรธานีตงแต่
ั ตน้ คริ สต์ศตวรรษที โดย
มีคนเวียดนามอพยพเข้ามาทังสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนญวนเก่า ทีอพยพเข้ามาในช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์
และ กลุ่มคนญวนใหม่ ทีอพยพเข้าหลังสงครามโลกครังที ทังนี ชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนเวียดนาม
อพยพขึนอยูก่ บั นโยบายของรัฐไทยในแต่ละช่วงทีมีความแตกต่างกันเป็ นสําคัญ
2. การเกิดขึนของสมาคมคนไทยเชื อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี
ตังแต่คนเวียดนามทีอพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นจังหวัดอุดรธานี พวกเขาได้มีการรวมกลุ่มเพือสร้าง
ความเหนียวแน่ นและความสามัคคี โดยได้มีการช่วยเหลือซึ งกันและกันในหลาย ๆ ด้าน ทังด้านความ
เป็ นอยูแ่ ละการทํามาหากินคนเวียดนามในช่วงหลังจากทีเวียดนามเข้ามาเป็ นสมาชิกอาเซี ยน มีสถานะ
เป็ นทียอมรับจากรัฐบาลไทย และ ประกอบกับสถานการณ์การเมืองไทยและเวียดนามไปในทิศทางทีดี
ขึน รัฐบาลไทยจึงได้มีมติให้สัญชาติแก่คนเวียดนามทีอพยพเข้ามา เมือวันที พฤษภาคม พ.ศ.
(ค.ศ. ) ทําให้คนเวียดนามในประเทศไทยมีสถานภาพเป็ นคนไทยใหม่และเป็ นคนต่างด้าว
ทีถูกต้องตามกฎหมาย (Chantharakhami, 2020: ) หลังจากคนเวียดนามได้รับสัญชาติจากรัฐบาล
ไทย รัฐบาลเวียดนามโดยพรรคคอมมิวนิ สต์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงได้มีนโยบายจัดตัง
คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ เมือวันที มีนาคม พ.ศ. (ค.ศ. ) นโยบาย
ดังกล่าวจัดตังเพือทําหน้าทีประสานงานและติดต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับคนเวียดนามทีอยูต่ ่างประเทศ หรื อ เรี ยกว่าชาวเวียดนามโพ้นทะเล (Triwanitchakorn, 2018:
105)
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คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศทีตังขึน โดยมีวตั ถุประสงค์อยู่ ข้อ ได้แก่
) การรวมกลุ่มของชาวเวียดนามโพ้นทะเลให้มีความรักและสามัคคีกนั
) อนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ
) การร่ วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึนเพือจะได้กลับมาร่ วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาบ้าน
เกิด (ประเทศเวียดนาม)
) การเชือมความสัมพันธ์ทีดีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศทีคนเวียดนามพํานักอาศัย
จากนโยบายดังกล่าว และ เนื องด้วยคนเวียดนามอพยพได้รับอนุ ญาตจากรัฐบาลไทยให้จดั ตังเป็ น
สมาคมชาวเวียดนาม คนไทยเชือสายเวียดนามทีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดอุดรธานีจึงได้รวมกลุ่มกันและ
ผลักดันให้มีการก่อตังสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ขึน และ ได้รับการอนุมตั ิจด
ทะเบียนเป็ นสมาคม เมือวันที เมษายน พ.ศ.
โดยมีนายวินยั เลวัน เป็ นนายกสมาคมในขณะนัน
ต่อมาคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานีได้ระดมทุนบริ จาค เพือจัดตังสํานักงานสมาคม และ ได้
ทําการเปิ ดสํานักงานอย่างเป็ นทางการ ในวันที พฤษภาคม ในปี พ.ศ. โดยมี นายอํานาจ ผกา
รัตน์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็ นประธานพิธีเปิ ด ร่ วมด้วย นายเหงวียน ซวี ฮึง (Nguyễn Duy Hưng)
เอกอัครราชทูตสธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจําประเทศไทย นายเจิน เงวียน จรึ ก (Trần Nguyên
Trực) กงสุ ลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิ ยเวียดนาม ประจําจังหวัดขอนแก่น นายเหงวียน จรอง เลียน
(Nguyễn Trọng Liên) กงสุ ลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจําจังหวัดขอนแก่น นายวินยั เลวัน นายก
สมาคมคนเวียดนามจังหวัดอุดรธานี นายธีระ ตังหลักมัน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะ
(Journal of the Udon Thani Chamber of Commerce, 2011)
สมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี มีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ในแบบ เครื อญาติ ทํา
ให้คนไทยเชือสายเวียดนามรู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกันหรื อเป็ นพวกพ้องเดียวกัน มีการเชือมโยง
ความสัมพันธ์กนั ด้วยประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การพูดภาษาเวียดนาม การช่วยเหลือเกือกูลกัน การ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันในชุมชนหรื อในท้องถินทีอาศัยอยู่ การรวมตัวกันเพือประกอบพิธีกรรมต่าง
ๆ เช่น ไหว้บรรพบุรุษ พิธีแต่งงาน และงานศพ รวมถึงการมีความสํานึกว่าเป็ นคนเวียดนามด้วยกัน
นอกจากนียังมีการสวมใส่ ชุดอ๋ าวส่ าย ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น ในงานพิธีมงคลสมรส และ งานสําคัญอืน ๆ
(Sukree, 2015: 288)
ในด้านบทบาทหน้าทีของสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ทําหน้าทีเป็ นตัวกลาง
ในการประสานงานรวบรวมคนไทยเชือสายเวียดนามมาช่วยงานในเวลามีงานประเพณี ทีสําคัญของ
จังหวัดอุดรธานี และ เป็ นองค์กรทีมุ่งสร้างประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวม ไม่มุ่งหวังผลกําไร สมาคมมี
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วัตถุประสงค์เพือเสริ มสร้างความสามัคคี ส่ งเสริ มความยุติธรรมในสังคม ส่ งเสริ มให้ คนไทยเชือสาย
เวียดนามในด้านอาชีพ และ เพือให้คนไทยเชือสายเวียดนามออกมาพบปะสังสรรค์ แลกเปลียนความ
คิดเห็น นอกจากนีสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามยังเป็ นสะพานเชือมระหว่าง พีน้องคนไทยเชือสาย
เวียดนามกับจังหวัด และ ทีสําคัญยังเป็ นตัวเชือมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรัฐบาลไทยและเวียดนาม
(Aumnuayngentra, 2017: 238)
จึงกล่าวได้ว่า สมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานีเป็ นพืนทีของความผูกพันธ์ภายใน
ระหว่างคนไทยเชือสายเวียดนามทีพวกเขามีต่อกัน รวมถึงได้แสดงให้เห็นถึงความ สมัคสมาน
สามัคคีกนั และ หลังจากนันจึงพยายามไปสร้างความสัมพันธ์กบั ท้องถินจังหวัดอุดรธานี หรื อ พยายาม
ทีจะพาองค์กรไปให้ความร่ วมมือกับท้องถิน เพือทีจะได้เกิดตัวตนของกลุ่มคนไทยเชือสายเวียดนาม
ขึนมา
. บทบาททางสั งคมและการนําเสนออัตลักษณ์ ของคนไทยเชื อสายเวียดนามทีนําเสนอผ่ านเฟซบุ๊ก
ในยุคของโลกาภิวฒั น์ปัจจุบนั การใช้โซเชียลมีเดียมีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการใช้เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางในการติดต่อสื อสาร ทังในลักษณะปั จเจก และ
เครื อข่ายชุมชนออนไลน์ กรณี คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีการนําเสนอตัวตนผ่านเฟ
ซบุ๊ก ด้วยการตังเพจเฟซบุ๊กสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามขึนเพือแสดงตัวตนสู่ สาธารณะ
บทบาททางสังคมและการนําเสนออัตลักษณ์ของคนไทยเชือสายเวียดนาม ทีนําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
สามารถทําให้มองเห็นความพยายามในการสร้างตัวตนของคนไทยเชือสายเวียดนาม และ การพยายาม
สร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคนไทยเชือสายเวียดนามด้วยกันเอง รวมถึงการพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์ในท้องถิน
. บทบาททางสั งคมระหว่างคนไทยเชื อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
ในการนําเสนอตัวตนของคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ผา่ นเฟซบุ๊กอย่างหนึ งที
สะท้อนให้เห็นคือการนําเสนออัตลักษณ์ ผ่านประเพณี พิธีกรรมทีเป็ นความเป็ นเวียดนาม ดังจะเห็นได้
จากการจัดงานหรื อกิจกรรม เช่น
งานรําลึกวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิ บดีโฮจิมินห์ ซึงเป็ นบุคคลทีคนเวียดนามถือว่ามี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม ดังนัน ในวันคล้ายวันเกิดอดีต
ประธานาธิ บดีโฮจิมินห์ ซึงตรงกับวันที พฤษภาคมของ ทุกปี คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัด
อุดรธานีก็จะรวมกลุ่มกันจัดพิธีรําลึกถึงท่านโฮจิมินห์ เพือแสดงความกตัญ ูกตเวทีต่อวีรบุรุษผูย้ งใหญ่
ิ
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ของเวียดนาม ในกิจกรรมดังกล่าวคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีก็จะมีการนําอาหารต่าง ๆ
มาเพือจัดโต๊ะเคารพพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ร่วมกัน เป็ นการแสดงออกให้เห็นว่าคนไทยเชือสายเวียดนาม
ในจังหวัดอุดรธานี มีความความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในพืนที และ ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความ
เป็ นเวียดนามทีมีความกตัญ ูกตเวทีต่อวีรบุรุษเวียดนามและนอกจากนียังมีพิธีกรรมวันปี ใหม่เวียดนาม
หรื อ คนเวียดนามเรี ยกว่า วันเต๊ด (Tết) คนไทยเชือสายเวียดนามในแต่ละครอบครัวจะรวมตัวกันเพือจัด
พิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ เพือระลึกถึงบรรพบุรุษ และ มีการฉลองวันปี ใหม่ มีการรับประทานอาหาร
ร่ วมกันภายในครอบครัวของคนไทยเชือสายเวียดนาม
นอกจากนันคนไทยเชือสายเวียดนามยังยกสถานะพิธีกรรมวันปี ใหม่เวียดนาม หรื อวันเต๊ด (Tết)
ให้เป็ นส่ วนหนึงของสังคมในท้องถิน มีการเฉลิมฉลองร่ วมกันกับคนในท้องถินในจังหวัดอุดรธานี ซึง
จัดขึนในวันตรุ ษจีนอุดรธานี
จึงกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึนเพือสร้างพืนทีหรื อสร้างตัวตนให้กบั
คน
ไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี เนืองจากก่อนหน้านีไม่สามารถแสดงตัวตนความเป็ น
เวียดนามได้ แต่ในปัจจุบนั สามารถแสดงตัวตนได้อย่างเปิ ดเผย จนสามารถแสดงตัวตนผ่านเฟซบุ๊กสู่
สาธารณะได้

ภาพที คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี จดั งานวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดี โฮจิ
มินห์ เพือรําลึกถึงวีรบุรุษผูย้ งใหญ่
ิ
ของเวียดนาม เมือวันที พฤษภาคม
(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2014)

681

. บทบาททางสั งคมของคนไทยเชื อสายเวียดนามทีมีต่อชุ มชนท้ องถินจังหวัดอุดรธานี
คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ซึงถือว่าเป็ นคนในจังหวัดอุดรธานี จึงต้องแสดง
บทบาททางสังคมทีมีต่อท้องถิน คือ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิน
ที
พวกเขาพํานักอาศัยอยู่ เช่น เทศกาลตรุ ษจีนจังหวัดอุดรธานี และ งานทุ่งศรี เมืองจังหวัดอุดรธานี การที
คนไทยเชือสายเวียดนามได้มีส่วนร่ วมในงานต่าง ๆ ดังกล่าว บ่งบอกได้วา่ คนไทยเชือสายเวียดนาม
ได้รับการยอมรับจากคนในท้องถิน และ ได้แสดงออกถึงบทบาททางสังคมในฐานะสมาชิกในท้องถิน
นอกจากนียังแสดงให้เห็นว่าคนไทยเชือสายเวียดนามมีความเชือมโยงกับคนในท้องถิน จนกลายเป็ น
ส่วนหนึงในท้องถินอย่างกลมกลืน และ การเข้าร่ วมกิจกรรมยังช่วยเสริ มสร้างความแน่ นแฟ้นและความ
สามัคคีระหว่างคนไทยเชือสายเวียดนามกับคนในท้องถิน

ภาพที คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่ วมเทศกาลตรุ ษจีนอุดร
ประจําปี
เมือวันที กุมภาพันธ์
แสดงให้เห็นการเชือมโยงวัฒนธรรมเวียดนามรวมเข้ากับท้องถินอย่างกลมกลืน
(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2016)
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ภาพที คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่ วมงานทุ่งศรี เมืองจังหวัดอุดรธานี
แสดงให้เห็นการมีความสัมพันธ์ร่วมกันในท้องถินระหว่างคนไทยเชือสายเวียดนาม
กับคนในจุงหวัดอุดรธานี
(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2017)
. บทบาททางสั งคมของคนไทยเชื อสายเวียดนามทีมีต่อรัฐบาลไทยในฐานะพลเมืองของไทย
คนไทยเชือสายเวียดนามทีได้รับสัญชาติไทย จึงถือว่าเป็ นพลเมืองไทยทีมีหน้าทีเหมือนพลเมือง
ไทยทุกประการ จึงต้องมีความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ดังนันคน
ไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีจึงมีความตระหนักในความเป็ นไทย ดังจะเห็นได้จากการเข้า
ร่ วมพิธีสาํ คัญต่าง ๆ ทีรัฐบาลไทยจัดขึน เช่น คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และ เข้าร่ วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึน ณ พระเมรุ
มาศ มณฑลพิธีทอ้ งสนามหลวง เพือส่ งเสด็จพระมหากษัตริ ยไ์ ทย สู่ สวรรคาลัย
การเข้าร่ วมพระราชพิธีดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีได้
แสดงออกถึงบทบาททางสังคมในฐานะทีเป็ นพลเมืองของไทย คือ การมีความสํานึ กใน
พระ
มหากรุ ณาธิ คุณ และ แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ยไ์ ทย และนอกจากนีสมาคม
คน
ไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ยงั เป็ นตัวแทนของรัฐบาลเวียดนามในการเข้าร่ วมพิธีทีรัฐบาลไทย
จัดตังขึน เปรี ยบเสมือนเป็ นสะพานเชือมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและเวียดนามอีกด้วย
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ภาพที สมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ร่ วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เมือวันที สิ งหาคม
(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2010)

ภาพที สมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี
ร่ วมส่ งเสด็จพระมหากษัตริ ยไ์ ทยสู่ สวรรคาลัย เมือวันที ตุลาคม
(Facebook page of Vietnamese - Thai association in Udon Thani, 2017)
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ดังนัน การทีคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีบทบาททางสังคมและได้รับการยอมรับจาก
ภาครัฐและท้องถิน สามารถสังเกตได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม และ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีภาครัฐและท้องถินจัดขึน นอกจากนีการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคนไทยเชือสายเวียดนาม
ในจังหวัดอุดรธานี ยงั เป็ นโอกาสให้พวกเขาได้นาํ เสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายด้วย
ชุดประจําชาติเวียดนาม (ชุดอ๋ าวส่ าย) ร่ วมในกิจกรรม
อภิปรายผล
คนเวียดนามอพยพในจังหวัดอุดรธานี จากอดีตถึงปั จจุบนั ได้ผา่ นเหตุการณ์ต่าง ๆ หรื อผ่าน
ความกดดันต่าง ๆ จนกระทังได้เปลียนสถานะจาก ญวนอพยพ เปลียนไปเป็ น คนไทยเชือสายเวียดนาม
หรื อ คนไทยใหม่ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐไทยได้ให้การยอมรับ จากสถานภาพอันเป็ นทียอมรับมากขึนนัน
คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีจึงมีการรวมกลุ่มกัน เป็ นกลุ่มคนทีมีพนที
ื ทางสังคมหรื อมี
บทบาททางสังคม จนกระทังสามารถจัดตังเป็ นสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนาม
การจัดตังสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ช่วยเสริ มสร้างสถานภาพ
ทางสังคม
ให้คนไทยเชือสายเวียดนามให้มีพืนทียืนในสังคม สามารถแสดงตัวตนและอัตลักษณ์วฒั นธรรมสู่
สาธารณะได้อย่างเปิ ดเผย เห็นได้จากการเข้าไปมีบทบาทในงานกิจกรรมทังของภาครัฐและของท้องถิน
จัดขึน โดยคนไทยเชือสายเวียดนามจะแต่งกายด้วยชุดอ๋ าวส่ าย ซึงเป็ นชุดประจําชาติเวียดนาม เข้าร่ วม
กิจกรรมอยูเ่ สมอ นอกจากนีสมาคมคนไทยเชือสายเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี ยงั มีบทบาทสําคัญในการ
เป็ นสะพานเชือมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย – เวียดนาม ทังนี เฟซบุก๊ คนไทยเชือสายเวียดนามใน
จังหวัดอุดรธานี คือ พืนทีทางสังคมในบริ บทปั จจุบนั ทีมีบทบาทอย่างมากต่อการนําเสนอบทบาททาง
สังคมและอัตลักษณ์ของคนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี นําเสนอความรู ้ เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ทีได้นาํ มาจัดการความรู ้
ใหม่เพือเป็ นการสร้างทุนทางสังคมให้กบั ชุมชนและยังรวบรวมข้อมูลในเรื องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้
อย่างหลากหลายความคิดหลากหลายแหล่งข้อมูลทีมีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาแนวคิดและหลักการของ
เกษตรทฤษฎี ใหม่ เพือนําเกษตรทฤษฎี ใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ ความรู ้ ของเศรษฐกิ จ
พอเพียงนัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มีองค์ประกอบหลัก ประการ
คื อ ยึด หลักการพึ งพาตนเองเป็ นระบบเศรษฐกิ จทียึด หลักการ "การพึ งพาตนเอง” โดยเน้นการผลิ ต
พืชผลให้เพียงพอกับความต้องการในครั วเรื อนก่อนเมื อเหลื อจากการบริ โภคแล้วจึ งคํานึ งถึงการผลิต
เพือการค้า การรวมกลุ่ มเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้านทังนี กลุ่มหรื อ
องค์กรชาวบ้า นจะทํา หน้า ที เป็ นผู ด้ าํ เนิ นกิ จ กรรมทางเกษตรทฤษฎี ใหม่ ต่ า ง ๆ ให้ ห ลากหลายเช่ น
การเกษตรแบบผสมผสานการจัดสรรพืนทีการทําการเกษตร 30:30:30:10 หัตถกรรมเพือให้เกิดเครื อข่าย
ทีกว้างขวางและองค์กรชาวบ้านเหล่านี จะเข็มแข็งซึ งจะช่ วยให้เกษตรกรในชุ มชนมีรายได้เพิมขึน การ
ทําการเกษตรแบบจัดการบริ หารแหล่งนําให้มีใช้ทาํ การเกษตรในหน้าแล้ง และตังอยูบ่ นพืนฐานความมี
คุ ณธรรมเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้อ งอยู่บนพืนฐานของความเมตตาความเอืออาทรและความสามัคคีของ
สมาชิ กในชุ มชนซึ งจะเห็นว่าเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้วยังช่วยให้เกิดความ
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มังคงทางสถาบันชุ มชนสถาบันครอบครั วการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ มและการ
รักษาประเพณี ของท้องถินด้วย
คําสําคัญ: การจัดการความรู ้, เกษตรทฤษฎีใหม่, ทุนทางสังคม
Abstract
This academic paper presents the sufficiency economy knowledge, new agriculture theory,
which can bring new knowledge management to create social capital for the community and also
collect information on the sufficiency economy in a variety of ideas and sources of information. That
are intended for Studying the concepts and principles of New Theory Agriculture In order to apply
the new theory of agriculture to daily life Knowledge of Sufficiency Economy The significance of the
concept of sufficiency economy, the new theory of agriculture has three main components: selfreliance. "Self-reliance" emphasizing the production of crops that are sufficient to meet the household
needs first, when the rest is consumed, then commercial production is taken into account. The
sufficiency economy integration focuses on the unification of villagers. Villager groups or
organizations will act as operators of various new theoretical agricultural activities such as integrated
agriculture, land allocation, farming 30: 30: 30: 10 Craft to create a wide network and these villagers'
organizations will be strong, which will help farmers in the community earn more. Agricultural
management of water resources for use in agriculture in the dry season And based on morality, the
sufficiency economy must be based on compassion, generosity and unity of the community members,
which will see that the new theory economy not only generates income but also helps create wealth.
There are also community institutions, family institutions, natural resource and environment
conservation and preservation of local traditions.
Keywords: knowledge management, new theory agriculture, social capital
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เกษตรทฤษฎีใหม่ กบั การบริหารพืนทีในการทําการเกษตร
ปัญหาการขาดแคลนทีดินทํากินของเกษตรกร เป็ นปัญหาสําคัญยิงในปั จจุบนั และการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตทีใช้นาฝนทํ
ํ านาเป็ นหลัก เกษตรกรจะมีความเสี ยงสู ง เป็ นเหตุให้ผลผลิตข้าวอยู่
ในระดับตํา ไม่เพียงพอต่อการบริ โภค ด้วยพระอัจฉริ ยะในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทาน "ทฤษฎีใหม่" ให้
ดําเนินการในพืนทีทํากินทีมีขนาดเล็ก ประมาณ ไร่ ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่ นาอย่างเหมาะสม
ด้วยการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในทีดิ นโดยให้มีการจัดสร้ างแหล่งนําในทีดินสําหรับการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานอย่างได้ผล เพือให้เกษตรกรสามารถเลียงตัวเองได้ ให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายและมีอาหารไว้บริ โภคตลอด
ปี (Oganic agriculture, ) ซึ งได้ดาํ เนิ นการอย่างแพร่ หลายในปั จจุ บนั เพือการผลิตทางเกษตรกรรมทียังยืน
สําหรั บเกษตรกรชาวไทย พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมี พระราชดํารั สว่า "…ถึ งบอกว่ าเศรษฐกิ จ
พอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี จะทําความเจริ ญแก่ประเทศได้ แต่ตอ้ งมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่
ใจร้อน…"
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทําการศึ กษาและวิ จัยเชิ งปฏิ บัติ เกี ยวกับทฤษฎี ใหม่ มาเป็ น
เวลานานตังแต่ปี พ.ศ. ในพืนที ส่ วนพระองค์ขนาด ไร่ งาน ตารางวาใกล้วดั มงคล ตําบลห้วยบง
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิ ธิชยั พัฒนาทีทรงจัดตังขึนมาเพือเสริ มโครงการของรัฐ ทังนี
ก่อนทีจะทรงนําเอกสารออกเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. นัน ทรงให้จดั ตัง "ศูนย์บริ หารพัฒนา"
ตามแนวพระราชดําริ อยู่ในความรั บผิ ดชอบของมู ลนิ ธิ ชัยพัฒนา เพื อเป็ นต้นแบบสาธิ ตการพัฒนาด้าน
การเกษตรโดยประสานความร่ วมมือระหว่าง วัด ราษฎรและรัฐ ทําการเผยแพร่ อาชีพการเกษตรและจริ ยธรรมแก่
ประชาชนในชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความสําเร็ จก็จะใช้เป็ นแนวทางสาธิ ตในท้องที อื นๆ ต่อไป
ทังนี ในส่ วนของการพัฒนาด้านการเกษตรนัน ก็คือแนวคิดและมรรควิธีทีรู ้จกั กันในนาม "เกษตรทฤษฎีใหม่"(
Surat Pittaya School 2. , n.d.)
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รู ปภาพที การแบ่งสัดส่ วนเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 :30 : 30 : 10
ทีมา : siamrath (2558)
"ทฤษฎีใหม่" เป็ นแนวทางหรื อหลักในการบริ หารจัดการทีดินและนํา เพือการเกษตรในทีดินขนาดเล็ก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระราชดําริ นี
เพือเป็ นการช่ วยเหลือเกษตรกรที ประสบความยากลําบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลน
นําได้โดยไม่เดือดร้ อนและยากลําบากนัก ในขันแรกทีเป็ นการผลิต ถือเป็ นขันสําคัญทีสุ ด ให้แบ่งออกเป็ น
ส่วน ตามอัตราส่ วน : : : หมายถึง
ขุดสระเก็บกักนํา
พืนทีประมาณ % ให้ขดุ สระเก็บกักนํา เพือให้มีนาใช้
ํ สมําเสมอตลอดปี โดยเก็บกักนําฝนในฤดูฝน
และใช้เสริ มการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรื อระยะฝนทิงช่ วง ตลอดจนการเลียงสัตว์ และพืชนําต่างๆ เช่น ผักบุง้ ผัก
กระเฉด โสน ฯลฯ
ปลูกข้าว
พืนทีประมาณ % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพือใช้เป็ นอาหารประจําวันสําหรั บครัวเรื อนให้เพียงพอ
ตลอดปี โดยไม่ตอ้ งซือหาในราคาแพง เป็ นการลดค่าใช้จ่าย และสามารพึงตนเองได้
ปลูกผลไม้ ไม้ยนื ต้น พืชไร่ พืชผัก
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พืนที ประมาณ % ให้ปลู กไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พื ชสมุ นไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน
และหลากหลายในพืนทีเดียวกัน เพือใช้เป็ นอาหารประจําวัน หากเหลือจากการบริ โภคก็นาํ ไปขายได้
เป็ นทีอยูอ่ าศัย และอืนๆ
พืนที ประมาณ % ใช้เป็ นที อยู่อาศัย เลี ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิ น โรงเรื อนและสิ งก่ อสร้ างอื น
รวมทังคอกเลียงสัตว์ เรื อนเพาะชํา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ
ในการจัดการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนัน ประเด็นสําคัญ คือ การพึงตนเอง
ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบ่งพืนทีให้สัมพันธ์ และเกือกูลกัน ซึ งเป็ น
การบริ หารจัดการทรัพยากรทีดิน นํา แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึน อันจะนําไปสู่ การผลิตทีเกิด
รายได้ และสู่ การพัฒนาทียังยืน.( Pantu, 2017)
หลักการ และการถ่ ายทอดความรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
การประยุกต์ใช้จะส่ งผลทําให้สามารถเพิมศักยภาพชุมชนด้านการเกษตรโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้
ควบคู่กบั การพัฒนาด้านการเกษตรดังนันชุ มชนและท้องถิ นจึงต้องมี ส่วนร่ วมเพือให้เกิ ดการพึงตนเองตาม
หลักเศรษฐกิ จพอพี ยงและตัดสิ นใจในกิ จการของท้องถิ นได้การสร้ างองค์ความรู ้ และการถ่ ายทอดอย่างมี
กระบวนทัศน์ในด้านการถ่ ายทอดการเกษตรเพือให้ชุมชนมี ความเข้มแข็งมี ความสามัคคีมีความเป็ นอยู่ทีดี
ระบบนิ เวศน์เกิ ดความสมดุ ลผลผลิตทีได้ปลอดสารพิษมีแหล่งให้ความรู ้ ในด้านการจัดการการเกษตรจึงจะ
ส่ งผลทําให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมดีขึนดังนันการถ่ายทอดการเกษตรทีถูกต้องตลอดจนเสริ มสร้างกระบวน
ทัศน์ดา้ นการเกษตรทฤษฎีใหม่เพือนําไปจัดการบริ หารทรั พยากรให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีใหม่ซึงต้องยึด
หลักสิ งแวดล้อมทีมีในพืนทีให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและตัวเกษตรกรเองเหมาะสม "ทฤษฎี
ใหม่" เป็ นแนวทางหรื อหลักการในการบริ หารการจัดการทีดิ นและนํา เพือการเกษตรในทีดิ นขนาดเล็กให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด มีการบริ หารและจัดแบ่งทีดิ นแปลงเล็ก ออกเป็ นสัดส่ วนทีชัดเจน เพือประโยชน์สูงสุ ดของ
เกษตรกร ซึ งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกียวกับปริ มาณนําทีจะกักเก็บให้พอเพียง
ต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี มีการวางแผนทีสมบูรณ์แบบ สําหรับเกษตรกรรายย่อย (KhonYuen N. , 2020)
หลักการและแนวทางสําคัญ
. เป็ นระบบการผลิ ตแบบพอเพียง ที เกษตรกรสามารถเลียงตัวเองได้ในระดับที ประหยัดก่ อน ทังนี
ชุ มชนต้องมี ความสามัคคี ร่ วมมื อร่ วมใจในการช่ วยเหลื อซึ งกันและกันทํานองเดี ยวกับการ"ลงแขก" แบบ
ดังเดิม เพือลดค่าใช้จ่าย
. เนื องจากข้าวเป็ นปั จจัยหลักทีทุกครัวเรื อนจะต้องบริ โภค ดังนัน จึ งประมาณว่าครอบครั วหนึ งทํา
นา ไร่ จะทําให้มีขา้ วพอกินตลอดปี โดยไม่ตอ้ งซื อหาในราคาแพง เพือยึดหลักพึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ
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. ต้องมีนาเพื
ํ อการเพาะปลูกสํารองไว้ใช้ในฤดู แล้ง หรื อระยะฝนทิงช่ วงได้อย่างพอเพียง ดังนัน จึ ง
จําเป็ นต้องกันทีดินส่ วนหนึ งไว้ขดุ สระนํา โดยมีหลักว่าต้องมีนาเพี
ํ ยงพอทีจะทําการเพาะปลูกได้ตลอดปี ทังนี
ได้พระราชทานพระราชดําริ เป็ นแนวทางว่า ต้องมีนาํ , ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก ไร่ โดยประมาณ
ฉะนัน เมือทํานา ไร่ ทําพืชไร่ หรื อไม้ผลอีก ไร่ (รวมเป็ น ไร่ ) จะต้องมีนาํ , ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ดังนัน หากมีพนที
ื
ไร่ จึงมีสูตรคร่ าว ๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย
- นา ไร่
- พืชไร่ พชื สวน ไร่
- สระนํา ไร่ ลึก เมตร จุประมาณ , ลูกบาศก์เมตร ซึ งเป็ น ปริ มาณนําทีเพียงพอทีจะสํารองไว้
ใช้ยามฤดูแล้ง
- ทีอยูอ่ าศัยและอืน ๆ ไร่
รวมทังหมด ไร่
. การจัดแบ่งแปลงทีดินเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงคํานวณและ
คํานึ งจากอัตราถือครองทีดินถัวเฉลีย ครัวเรื อนละ ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพืนทีถือครองน้อยกว่า
หรื อมากกว่านี ก็สามารถใช้อตั ราส่ วน : : : ไปเป็ นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ
% ส่ วนแรก ขุดสระนํา (สามารถเลียงปลา ปลูกพืชนํา เช่น ผักบุง้ ผักกะเฉด ฯลฯ ได้ดว้ ย)
% ส่ วนทีสอง ทํานา
% ส่ วนที สาม ปลู กพื ชไร่ พื ชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้สร้ างบ้ าน พื ชไร่ พื ชผัก
สมุนไพร เป็ นต้น)
% สุ ดท้าย เป็ นทีอยู่อาศัยและอืนๆ (ถนน คันดิ น กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ ยหมัก โรงเรื อน โรงเพาะ
เห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็ นต้น)
อย่างไรก็ ตาม อัตราส่ วนดังกล่ าวเป็ นสู ตรหรื อหลักการโดยประมาณเท่ านั น สามารถปรั บปรุ ง
เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึนอยู่กบั สภาพของพืนที ดิ น ปริ มาณนําฝนและสภาพแวดล้อม เช่น ใน
กรณี ภาคใต้ทีมีฝนตกชุ กกว่าภาคอืน หรื อหากพืนทีทีมีแหล่งนํามาเติมสระได้ต่อเนื อง ก็อาจลดขนาดของบ่อ
หรื อสระนําให้เล็กลง เพือเก็บพืนทีไว้ใช้ประโยชน์อืนต่อไปได้ เมื อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือ
ปฏิ บตั ิ ตามขันทีหนึ งในที ดิ นของ ตนจนได้ผลแล้ว ฉะนัน เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองไปสู่ ขนพออยู
ั
พ่ อกิ น
เพือให้มีผลสมบูรณ์ยงขึ
ิ น จึงควรทีจะต้องดําเนินการตามขันทีสอง และขันทีสาม ต่อไปตามลําดับ ดังนี
ทฤษฎีใหม่ขนที
ั สอง
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เมือเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบตั ิในทีดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ตอ้ งเริ มขันทีสอง คือ ให้
เกษตรกรรวมพลังกันในรู ป กลุ่ม หรื อ สหกรณ์ ร่ วมแรง ร่ วมใจกันดําเนิ นการในด้าน การผลิต (พันธุ์พืช เตรี ยม
ดิน ชลประทาน ฯลฯ) เกษตรกรจะต้องร่ วมมือในการผลิตโดยเริ มตังแต่ ขันเตรี ยมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ ย การ
หานํา และอืน ๆ เพือการเพาะปลูก การตลาด (ลานตากข้าว ยุง้ เครื องสี ขา้ ว การจําหน่ ายผลผลิต) เมือมีผลผลิต
แล้ว จะต้องเตรี ยมการต่าง ๆ เพือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด เช่น การเตรี ยมลานตากข้าวร่ วมกัน การ
จัดหายุง้ รวบรวมข้าว เตรี ยมหาเครื องสี ขา้ ว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลง
ด้วย ความเป็ นอยู่(กะปิ นําปลา อาหาร เครื องนุ่ งห่ ม ฯลฯ) ในขณะเดี ยวกันเกษตรกรต้องมี ความเป็ นอยู่ทีดี
พอสมควร โดยมี ปัจจัยพืนฐานในการดํารงชี วิ ต เช่ น อาหารการกิ นต่ าง ๆ กะปิ นําปลา เสื อผ้า ที พอเพี ยง
สวัสดิการ (สาธารณสุ ข เงิ นกู)้ แต่ละชุ มชนควรมีสวัสดิ ภาพและบริ การที จําเป็ น เช่ น มีสถานี อนามัยเมือยาม
ป่ วยไข้ หรื อมีกองทุนไว้กูย้ ืมเพือประโยชน์ในกิจกรรมต่ าง ๆ ของชุ มชน การศึกษา (โรงเรี ยน ทุนการศึกษา)
ชุมชนควรมีบทบาทในการส่ งเสริ มการศึกษา เช่น มีกองทุนเพือการศึกษาเล่าเรี ยนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง
สังคมและศาสนา ชุ มชนควรเป็ นทีรวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมี ศาสนาเป็ นทียึดเหนี ยว กิจกรรม
ทังหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่ วมมื อจากทุ กฝ่ ายที เกี ยวข้อง ไม่ว่าส่ วนราชการ องค์กรเอกชน
ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนันเป็ นสําคัญ (Oganic agriculture, 2020)
ทฤษฎีใหม่ ขัน ทีสาม
เมือดําเนินการผ่านพ้นขันทีสองแล้ว เกษตรกรหรื อกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ ขนที
ั สาม
ต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพือจัดหาทุน หรื อแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรื อบริ ษทั ห้างร้านเอกชน มาช่วยใน
การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทีได้พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ นัน พอจะสรุ ป
ถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี
. ให้ประชาชนพออยูพ่ อกินสมควรแก่อตั ภาพในระดับทีประหยัด ไม่อดอยาก และเลียงตนเองได้
. ในหน้าแล้งมีนาน้
ํ อยก็สามารถเอานําทีเก็บไว้ในสระ มาปลูกพืชผักต่าง ๆ ได้ แม้แต่ขา้ วก็ยงั ปลูก
ได้ โดยไม่ตอ้ งเบียดเบียนชลประทาน
. ในปี ทีฝนตกตามฤดูกาลโดยมีนาดี
ํ ตลอดปี ทฤษฎีใหม่นีก็สามารถสร้างรายได้ให้รารวยขึ
ํ
นได้
. ในกรณี ทีเกิดอุทกภัยก็สามารถทีจะฟื นตัว และช่ วยตัวเองได้ในระดับหนึ ง โดยทางราชการไม่ตอ้ ง
ช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็ นการประหยัดงบประมาณด้วย(Oganic agriculture ,2020)
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เงือนไขหรื อปั ญหา ในการดําเนินงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ได้มีพระราชดํารัสเมือวันที ธันวาคม
ณ ศาลาดุสิดาลัย มีความตอนหนึ ง
ดังนี
"...การทําทฤษฎี ใหม่ นีมิ ใช่ ของง่ ายๆ แล้วแต่ ที แล้วแต่ โอกาส และแล้วแต่ งบประมาณ เพราะว่ าเดี ยวนี
ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นีกว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้ ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วย แต่มนั ไม่ใช่
สิ งง่ ายนัก บางแห่ งขุดแล้วไม่มีนาํ แม้จะมี ฝนนําก็อยู่ไม่ ได้ เพราะว่ามันรั ว หรื อบางที ก็เป็ นทีที รับนําไม่ ได้
ทฤษฎีใหม่นีจึงต้องมีพืนทีทีเหมาะสมด้วย...ฉะนัน การทีปฏิบตั ิตามทฤษฎีใหม่หรื ออีกนัยหนึ ง ปฏิบตั ิเพือหา
นําให้แก่ราษฎร เป็ นสิ งทีไม่ใช่ง่าย ต้องช่วยกันทํา..." (Sufficiency Foundation, 2017)
การจัดการความรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
การจัดการความรู ้ หรื อ Knowledge Management เป็ นคําที ได้รับความสนใจไม่ น้อยในยุคปั จจุ บัน
เนื องจากองค์กรธุ รกิจต่างตระหนักถึงคุณค่าของสิ นทรัพย์ทีจับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ในองค์กรเพิมมาก
ขึนเรื อยๆ และได้พยายามศึ กษาถึ งวิธีการในการสร้ างและรั กษาสิ นทรั พย์ประเภทดังกล่ าวไว้ในกิ จการ จน
กลายเป็ นศาสตร์ แขนงหนึ งทีมีการค้นคว้าและมีการสร้างทฤษฎีทีเกียวข้องกับเรื องดังกล่าวอย่างมากมาก คําที
เกียวข้องในศาสตร์ ของการจัดการความรู ้ มักจะประกอบไปด้วยคําว่า ข้อมูล สารสนเทศ ความรู ้ และปั ญญา ซึ ง
มีความหมายทีแตกต่างกันออกไป ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริ ง หรื อสิ งทีถือหรื อยอมรับว่าเป็ นข้อเท็จจริ ง ทียัง
ไม่ ผ่านการวิเคราะห์ สําหรับใช้เป็ นหลักอนุ มานหาความจริ งหรื อการคํานวณ สารสนเทศ (Information) คื อ
ข่าวสาร หรื อข้อมูลที ถูกจัดรู ปเพือการแสดงหรื อการชี แจง สําหรั บนําไปใช้วิเคราะห์และการคํานวณ ความรู ้
(Knowledge) คือ เนือความ หรื อสารสนเทศทีผ่านการถอดความ ผ่านกระบวนการคิดและเข้าใจ เป็ นข้อมูลทีถูก
จดจําในรู ปของประสบการณ์ ปั ญญา (Wisdom) คือ ความรู ้ทีถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ปราศจากอคติและความ
คิดเห็ น มีความเทียงตรง ไม่ เปลียนแปลงไปตามกาลเวลากระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management
Process) ( linil C. , n.d.) การดําเนินงานจัดการความรู ้ในองค์กร สามารถจําแนกออกเป็ น ขันตอนดังนี
เศรษฐกิจพอเพียงกับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประสานความมันคงเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
ปฏิบตั ิของ ทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาทีนําไปสู่ ความสามารถในการพึงตนเองในระดับต่าง ๆ อย่าง
เป็ นขันตอน โดยลดความเสี ยงเกียวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรื อการเปลียนแปลงจากปั จจัยต่าง ๆ โดย
อาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันทีดี มีความรู ้ ความเพียรและความอดทน สติและ
ปัญญา การช่วยเหลือซึ งกันและกัน และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที
เศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นกรอบแนวคิ ดที ชี บอกหลักการและแนวทางปฏิ บัติ ของทฤษฎี ใหม่ ในขณะที แนว
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พระราชดําริ เกียวกับทฤษฎีใหม่หรื อเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ งเป็ นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็ นขันตอน
นัน เป็ นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตั ิ ทีเป็ นรู ปธรรมเฉพาะในพืนที ทีเหมาะสม ทฤษฎี
ใหม่ตามแนวพระราชดําริ อาจเปรี ยบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่ การจัดการความรู ้เพือเป็ นการนําความรู ้
ทีมีอยูใ่ นตัวของเราออกไปถ่ายทอดสู่ ชุมชนสร้ างความรู ้ใหม่เพือให้ง่ายต่อการทําใช้ต่อและยังได้เป็ นทุนทาง
สังคมของชุมชนอีกด้วยโดยยึดหลักทฤษฎีการจัดการความรู ้ตามทีผูเ้ ขียนได้เสนอไว้คือ
. การบ่งชีความรู ้ เราต้องบอกจุดมุ่งหมายของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู ้
กินรู ้ใช้ เก็บออม ค้นหาบุคลทีจะจัดเก็บความรู ้และหาความรู ้เกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างไร
. การสร้างและแสวงหาความรู ้ เมือเราได้ความรู ้มา แน่ นอนความรู ้อาจจะมีขอ้ บกพร่ องหรื อจุดทีต้อง
ค้นหาความรู ้เริ มเติม การแสวงหาความรู ้เกษตรทฤษฎีใหม่มีได้หลายหลายวิธี เช่นการส่ งผูน้ าํ ชุมชนไปศึกษาดู
งานจากแหล่งการเรี ยนรู ้ เกษตรทฤษฎี ใหม่จากจังหวัดอื นๆและนํามาปรั บเปลี ยนประยุกต์ใช้กบั ชุ มชนของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์
. การจัดความรู ้ ให้เป็ นระบบ เมือเราได้ความรู ้เกษตรทฤษฎีใหม่มาแล้ว ความรู ้ นียังไม่ได้จดั การให้
เป็ นระบบแบบเข้าใจง่ ายหรื อง่ ายต่ อการถ่ายทอด จึ งจําเป็ นที จะต้องจัดการความรู ้ ให้เป็ นระบบ คื อการวาง
โครงสร้างหรื อการวางแผนในการนําเนิ นการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็ นขันตอน
. การประมวลและกลันกรองความรู ้ หลังจากที เราจัดการความรู ้ ให้ เป็ นระบบแล้ว ความรู ้ ที จะ
ถ่ายทอดออกไปต้องผ่านการกลันกรองความรู ้ คือ การปรั บเปลียนหรื อนําความรู ้มาประยุกต์ให้เข้ากับชุ มชน
หรื อสถานทีการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีมาตรฐาน รองรับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลายๆพืนทีของชุมชน
ทังในเรื องของภูมิศาสตร์ และพืนทีของการจัดทําเกษตรทฤษฎีใหม่
. การเข้าถึงความรู ้ เมือความรู ้เกษตรทฤษฎีใหม่จะถ่ายทอดออกไปจําเป็ นต้องมีตวั เชือมโยงหรื อช่อง
ทางการสื อสาร การสื อสารเป็ นตัวสําคัญทีจะเข้าถึงความรู ้ เกษตรทฤษฎีใหม่ จะต้องเข้าใจง่าย สะดวก เช่นการ
ประชาสัมพันธ์ การบรรยายให้เกิ ดความน่ าสนใจ การทดลดทองให้เห็ นเป็ นตัวอย่างว่าทําเกษตรทฤษฎี ใหม่
แล้วเกิดประโยชน์ต่อทุกครัวเรื อนในชุมชนได้จริ ง
. การแบ่งปั นแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เมือการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เห็นผลแล้ว จะต้องมีชุมชนอืนๆสนใจ
อยากเข้ามาศึกษาข้อมู ล หาความรู ้ จะได้ประโยชน์คือการได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ของแต่ละชุ มชนเพือที จะได้
นํามาปรั บปรุ งหรื อต่ อยอดให้ดีขึนเช่ น นําสิ งทีแปลกใหม่ และเกิ ดประโยชน์ต่อชุ มชนของเรามาประยุกต์ใช้
เพื อเป็ นการต่ อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ของชุ มชนเราให้น่าสนใจมากขึนและยังได้เพิมความรู ้ ในตัวเราเพิมอี ก
ด้วย
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. การเรี ยนรู ้ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็ นการเรี ยนรู ้ทีไม่จบสิ น สามารถทีจะเรี ยนรู ้ ได้อยู่ตลอดเวลา สามารถนํามา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยูเ่ สมอ มีหลากหลายผูค้ นทีสามรถปรับใช้หรื อประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ ขึนมา
ในแบบของตนเอง
ทําความรู้ จัก เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์ พระราชาสู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ภาพที โคก หนอง นา โมเดล
ทีมา : ajourneyinspiredbytheking
โคก หนอง นา โมเดล คื อ การจัดการพื นทีซึ งเหมาะกับพืนที การเกษตร ซึ งเป็ นผสมผสานเกษตร
ทฤษฎี ใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพืนบ้านทีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพืนที นัน ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล
เป็ นการทีให้ธรรมชาติจดั การตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้มนั สําเร็ จเร็ วขึน อย่างเป็ นระบบ ซึ ง
โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ งเป็ นแนวทางทําเกษตรอินทรี ยแ์ ละการสร้างชีวิตทียังยืน สร้างโคกบนพืนทีของตนเอง
จากการนําดินทีได้จากการขุดหนอง นํามาถมเป็ นโคกเพือสร้างทีอยูอ่ าศัย ปลูกผัก เลียงสัตว์ รวมทังปลูกต้นไม้
ตามแนวทางศาสตร์ พระราชา คือ “ป่ า อย่าง ประโยชน์ อย่าง” เพือพอกิน เพือใช้สอยในครัวเรื อนหรื อพอใช้
และเพื อสร้ างที อยู่อาศัยหรื อพออยู่ (muangsukhothai , ) จากนันประโยชน์อย่างที คือ ช่ วยสร้ างสมดุ ล
ระบบนิ เวศ เพราะใบไม้ทีร่ วงหล่นจะช่วยปกคลุมหน้าดิ น ในขณะทีรากจํานวนมากช่ วยดู ดซับนําฝน เพือกัก
เก็บนําไว้ใต้โคกเป็ นนําใต้ดินเพิมความชุ่มชืน
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หนอง ขุดหนอง รู ปร่ างคดโค้งอิสระ ไม่ เป็ นสี เหลียม เพือเก็บนําไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรื อจําเป็ น และ
สามารถใช้เป็ นทีรองรับนํายามนําท่วมหลาก และเป็ นแหล่งทีอยูอ่ าศัยของปลา
นา ยกหัวคันนาให้กว้างและสู งอย่างน้อย เมตร ธรรมชาติของข้าวจะทะลึงนําไม่จมนําตาย เพือเพิมพืนทีกัก
เก็บนําไว้ในนา ขุดร่ องใกล้หัวคันนา เป็ นทีอยู่ของปลา ปู ปั นหัวคันนาให้มีความกว้างมากพอทีจะปลูกต้นไม้
พืชผัก ให้มีรากยึดเหนียวคันนา และเพิมพืนทีทํากิน
คลองไส้ไก่ ช่ วยระบายนํารอบพืนที โดยขุดให้มีลกั ษณะคดเคียว เพือให้นาไหลได้
ํ
ทวถึ
ั งตลอดทัง
พืนทีเพือใช้ทาํ การเกษตรและช่วยเพิมความชุ่มชืนให้กบั ผืนดินและต้นไม้โดยรอบ
ฝายชะลอนําช่วยชะลอและกักเก็บนําจากต้นนําไว้ในพืนที เพือไม่ให้นาหลากลงมาสร้
ํ
างความเสี ยหายกับพืนที
ลุ่มด้านล่างและช่วยกักตะกอนดิ นไม่ให้ลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง หรื อเขือน นอกจากนัน สําหรับพืนที
กลางนําฝายชะลอนํายังช่วยยกระดับนําเพือเก็บไว้ในพืนทีอีกด้วย
ด้วยรู ปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นี หากมีเกษตรกรมีพืนทีรายละ ไร่ คิดเป็ น หลุ มขนมครก
จะสามารถเก็บกักนําได้ปีละประมาณ , ลู กบาศก์เมตรต่อปี โดยเป็ นนําบนดินประมาณ , ลูกบาศก์
เมตร และเมื อมี ป่าชุ่ มชื นจะสามารถเก็บกักนําใต้ดินได้เพิมขึนอีก ถ้าทุกคนในลุ่ มนําป่ าสัก หรื ออย่างน้อย
, ราย ร่ วมมือร่ วมใจกันสร้าง , หลุมขนมครก จะสามารถเก็บกักนําได้กว่าสี พันล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี คิดเป็ นมากกว่า เท่าของความจุเขือนป่ าสักชลสิ ทธิ จะสามารถแก้ไขปั ญหานําท่วมได้และทีสําคัญคือมี
นําเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง สามารถปลูกพืชพันธุ์ได้ตลอดปี มีพอกิน พออยู่ พอใช้ เกิดทัง “ประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่าน” ในเวลาเดียวกัน (Sufficiency Economy Institute, 2017)
บทสรุ ป
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่าการจัดการความรู ้ทุนทางสังคมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ : หลักการ แนวคิด และการ
นําไปประยุกต์ใช้เป็ นการสร้างทุนทางสังคมให้กบั ชุมชนและยังรวบรวมข้อมูลในเรื องของเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้อย่างหลากหลายความคิดหลากหลายโดยยกตัวย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” มาเป็ นตัวอย่าง
โคก หนอง นา โมเดลเป็ นโมเดลต้นแบบทีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิ ธิกสิ กรรมธรรมชาติได้น้อมนํา
พระราชดํารั สของในหลวงรั ชกาลที ในเรื องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริ หารจัดการนํา
และพืนทีทําการเกษตร โดยมุ่งหวังทีจะสร้างจุ ดเปลียนให้กบั ชุมชน ซึงแบ่งพืนทีเป็ นสัดส่ วน : : :
กล่าวคือ % แรกสําหรับแหล่งนํา ทังการขุดบ่อทําหนองและการขุดคลองไส้ไก่ทีช่วยระบายนํารอบพืนที อีก
% สําหรับปลูกข้าว และอีก % สําหรับไว้ทาํ โคกหรื อป่ า โดยปลูกผักไว้เป็ นอาหาร ปลูกไม้ใช้สอย ปลูกยา
สมุนไพร ส่ วน % ทีเหลือ สําหรั บเป็ นทีอยู่อาศัยและเลียงสัตว์ ซึงหากลงมือทําลักษณะเช่ นนีในหลาย ๆ จุ ด
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ของประเทศ โคก หนอง นา โมเดล ก็จะช่ วยได้มากกว่าการบริ หารจัดการนําและพืนที ทําการเกษตร เพราะจะ
ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที ประกอบไปด้วยการวางแผนทีมีความละเอียดเป็ นอย่าง
มาก ดังนัน โคก หนอง นา โมเดล จึงใช้ลกั ษณะของการคํานวณการระเหยของนํา การคํานวณการใช้นํา การ
คํานวณการบําบัดนําเสี ย โดยนําทีได้มาในแต่ละรอบจะต้องนําไปวางแผนการผลิต ทังในเรื องของการปรับปรุ ง
ดิ นและการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริ โภค โดยจะต้องสร้ างงาน สร้างรายได้ให้กบั ชุ มชนอย่างต่อเนื อง
นอกจากนี ยังต้องมีการปรั บหัวคันนาให้สูงขึนถึง เมตร เพือสร้างแหล่งกักเก็บนํา วางแผนปลูกข้าว ปลูกพืช
อายุสันอายุยาว เลียงปลา เลียงไก่ นําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในพืนที โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล ซึ งเมือที ดิน
ดังกล่าวมีแหล่งอาหารทีสมบูรณ์และมีแหล่งนํามากเพียงพอแล้ว เมือฝนตกลงมาก็จะมีนาไหลเข้
ํ
าไปยังหนอง
สัตว์นาที
ํ อาศัยอยูก่ ็จะได้วางไข่ในพืนทีทีปลอดภัยตามธรรมชาติ ซึ งก็จะก่อให้เกิดผลผลิตตามมา เป็ นตัวสร้าง
รายได้อีกทางหนึง
นอกจากนี สิ งสําคัญของหลักเกษตรทฤษฎี ใหม่ก็คือ ต้องสร้ างกิจกรรมทีดี และเหมาะสม เพือให้คนรุ่ น
ใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรซึ งเป็ นผูท้ ีสร้างอาหารให้ทุกคนได้บริ โภค เป็ นอาชีพทีสําคัญของโลกทีมีศกั ดิศรี
ควรมีการทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายทีเอืออํานวยต่อการพัฒนาพืนทีนัน ๆ นอกจากนี การทําตามหลัก
ดังกล่ าวจะต้องตอบโจทย์ในเรื องของความสวยงาม โดยทําให้เหมือนเป็ นศิลปะของแผ่นดิ น ให้ผูท้ ีอยู่อาศัย
รู ้ สึกเสมื อนได้พ กั ผ่อนในสถานที ทีงดงาม ซึ งนอกจากจะทําให้มีสภาพแวดล้อมที ดี เช่ นนี แล้ว สิ งทีได้รับ
ตามมาก็คือการพัฒนาคน เพราะทุกคนจะมีความเป็ นอยู่ทีดีขึน สังคมจะเกิดความมันคงทังในด้านอาหารและ
การเงินการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในลักษณะเช่นนีจะเป็ นประโยชน์ในการสื บทอดภูมิปัญญา แลกเปลียน
ความรู ้ เทคโนโลยี และบทเรี ยนจากการพัฒนา หรื อร่ วมมือกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงทําให้
ประเทศอันเป็ นสังคมใหญ่อนั ประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆทีดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงกลายเป็ น
เครื อข่ายชุมชนพอเพียงทีเชื อมโยงกันด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปั น และช่ วยเหลือซึ งกันและกันได้ในทีสุ ด
จากการยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางปฏิบตั ินนั คาดว่าผลทีจะได้รับจากการประยุกต์ใช้คือ
การพัฒนาที สมดุ ลและยังยืน พร้อมรั บต่อการเปลี ยนแปลงในทุกด้าน ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม
ความรู ้และเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าหากประชาชนในทุกระดับ ตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รั ฐ ยึดถื อปรั ชญานี เป็ นแนวทางการดํารงอยู่และปฏิ บตั ิตน มีสํานึ กในคุ ณธรรม มี ความซื อสัตย์สุจริ ตและมี
ความรอบรู ้ ทีเหมาะสมดําเนิ นชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบประเทศไทยจะ
สงบสุ ข ร่ มเย็นยืนหยัดอยูไ่ ด้ดว้ ย ความสามารถ ความร่ วมมือร่ วมใจของคนไทยทุกคน
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การทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้ างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยมีวตั ถุประสงค์เพือ . เพือพัฒนาทักษะทางด้านอาชี พให้กบั เยาวชน . เพือฝึ กทักษะ
การทําแซนด์วิชให้กบั เยาวชน . เพือสร้างแรงบันดาลใจและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
การพัฒนาทักษะทางด้านอาชี พถือเป็ นส่ วนหนึ งในการพัฒนาให้ชุมชนเกิ ดรายได้ ส่ งเสริ มศักยภาพ
ของคนในชุ มชนให้ เห็ นคุ ณ ค่ าในตนเอง ใช้เวลาว่ า งให้เกิ ด ประโยชน์ และการสร้ า งอาชี พ ถื อ เป็ น
เครื องมือ หลักในการสร้ างความยังยืน โดยโครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชี พและ
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาสอนทักษะพืนฐานการทํา
แซนด์วิชให้กบั เยาวชน 4 ชุ มชนได้แก่ ชุ มชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนร่ วมฤดี และชุมชนวัด
เจน ซึ งโครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชี พ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพของเยาวชน 4 ชุ มชน เป็ นทางเลือกและเป็ นส่ วนหนึ งในการสร้ างแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพของเยาวชนในอนาคต
ผลจากการดําเนินงานพบว่า โครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุ มชน ได้รับความสนใจจากเยาวชนและผูน้ าํ ชุมชนใน
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การเข้าร่ วมโครงการ โดยพบว่าเยาวชนอายุเฉลี ย - ปี ร้ อยละ มี ทกั ษะในการทําแซนด์วิชเพิม
มากขึน มีความรู ้ และทักษะพืนฐานในการประกอบอาชี พได้แก่ ทักษะการสื อสารทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการขายหลักเข้าร่ วมโครงการ สามารถสร้างแรงจู งใจในการต่อยอดในการเลื อกประกอบ
อาชีพทีสุ จริ ต อันส่ งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดสร้างรายได้ทีมังคงและยังยืนต่อ
ตนเองและชุมชน
คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, การบริ การชุมชน, การเรี ยนรู ้โดยบริ การสังคม, การพัฒนาทักษะอาชีพ
Abstract
The research aims to 1. To develop professional skills for youth 2. To practice sandwiches
making skills for youth. 3. To inspire and generate income for the community. Srinakharinwirot
University as a social service university has promoted, driven and promoted social enterprise work in
a concrete way. The learning process based on “Service Learning” between universities and
community “Student-centered” and “Community based” or community as a classroom, focus on the
participatory learning process. And management of the common knowledge of all sectors to
strengthen and sustain the community. It has been cultivated by Srinakharinwirot University students
to have a view of volunteering and public consciousness. Inspire yourself and others as well as
sacrifice for the public.
Developing career skills is integrated with part of community development. Promote the
potential of people in the community to see self-esteem. For an unemployed to earn some benefits
and career part building is the main tool for sustainability. By the project of making sandwiches to
develop career skills and inspire youth careers in 4 communities. Established to teach the basic skills
of making sandwiches for youth in four communities: Pattana Bonkai community, Polo community,
Ruam-rue-dee community and Jen temple community. The project of making sandwiches to develop
career skills and inspire youth careers in 4 communities as an alternative and a part of inspiring the
careers of future youth.
The results of the operation showed that Making sandwiches to develop career skills and
inspire youth careers in 4 communities have attracted the attention of youth and community leaders to
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participate in the project. It was found that 80% of the youth aged 10-12 years had more skill in
making sandwiches. Have knowledge and basic skills in the profession, including Communication
skills, problem solving skills And master sales skills to join the project Able to create incentives for
furthering in choosing honest occupations This affects the development of youth away from drugs
and generates stable and sustainable incomes for themselves and their communities.
Keywords: community development, community service, service learning,
the development of career skills
บทนํา
ในปั จจุบนั กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองเศรษฐกิจทีสําคัญของไทย จากการสัมภาษณ์คุณปราณี คง
ศรี แก้ว เจ้าหน้าที ศู นย์สร้ างโอกาสเด็กลุ มพิ นี และการลงสํารวจชุ มชนเพือวิเคราะห์ SWOT Analysis
พบว่าอัตราการขยายตัวสู่ การเป็ นชุมชนเมื องมากยิงขึนจากการย้ายถินฐานเพือมาประกอบอาชี พ จึ ง
ส่ งผลให้ชุมชนบ่อนไก่ ชุ มชนโปโล ชุ มชนร่ วมฤดี และชุ มชนวัดเจน ทีตังอยูใ่ นแขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน ศู นย์กลางความเจริ ญทางเศรษฐกิจและการท่ อ งเที ยวของกรุ งเทพมหานคร แต่ ระบบการบริ หาร
จัดการและสภาพแวดล้อมในชุ มชนกลับไม่เอืออํานวยต่อการเรี ยนรู ้และการสร้ างโอกาสในการพัฒนา
ทักษะทางด้านอาชีพให้กบั เยาวชน อย่างไรก็ตามผูน้ าํ และสมาชิ กในชุ มชนยังมีความต้องการ พร้ อมทัง
ให้ความสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพืนทีอย่างงเต็มความสามารถ
จากการวิเคราะห์ความต้องการและสภาพแวดล้อมภายในชุ มชนจึ งจัดตังโครงการการทําแซนด์วิช
เพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้ างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุ มชน เป็ นการ
พัฒนาทักษะทางด้านอาชี พถือเป็ นส่ วนหนึ งในการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเห็ นความสําคัญ
ของทักษะพืนฐานทางด้านอาชี พทีก่อให้เกิดรายได้ โดยผ่านการทํากิจกรรมทีเน้นให้สามารถปฏิบตั ิได้
ด้ว ยตนเอง เพื อส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนให้ เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ใช้ เวลาว่ า งให้ เกิ ด
ประโยชน์ และการสร้างทักษะพืนฐานทางด้านอาชีพถือเป็ นเครื องมือหลักในการสร้างชุมชนแห่ งความ
ยังยืน
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วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้กบั เยาวชน
2. เพือฝึ กทักษะการทําแซนด์วิชให้กบั เยาวชน
3. เพือสร้างแรงบันดาลใจและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนาชุ มชน
(UN, 1955 : 6) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน เป็ นกระบวนการรวมกําลังระหว่าง
ประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าทีของรัฐบาล เพือปรับปรุ งสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนนัน ๆ ให้เจริ ญยิงขึนและผสมผสานเข้าเป็ นชีวิตของชาติทาํ ให้ประชาชน สามารถอุทิศตน
เพือความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที
(The Community Development Department, 2527 : 1) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน
คือการพัฒนาความรู ้ความสามารถของประชาชน เพือให้เกิดความเชือมันในการช่วยตนเองเพือนบ้าน
และชุมชนให้มีมาตรฐานความเป็ นอยูท่ ีดีขึน โดยการร่ วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็ นวิธีการที
นําเอาบริ การของรัฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชนเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึน
พัฒน์ บุญรัตนพันธุ์ (
: ) ได้ให้ทรรศนะเกียวกับความหมายของการพัฒนาชุ มชนไว้ว่า
เป็ นขบวนการอย่างใดอย่างหนึ งทีรัฐบาลนํามาใช้เพือเป็ นการกระตุน้ เตือน ยัวยุ และส่ งเสริ มประชาชน
ในชนบทให้ เกิ ด ความคิ ด ริ เริ มขึ น และเสริ มสร้ า งท้อ งถิ นให้ ก้า วหน้ า ทังในด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรมและการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (
: ) อธิ บายว่า การพัฒนาชุมชน คือการเปลียนแปลงส่ วนประกอบ
ของชุมชนจากสภาพทีเป็ นอยู่ (สภาพทีไม่พึงปรารถนาไม่ดีงาม) ไปสู่ เป้ าหมายทีกําหนดไว้ (สภาพทีพึง
ปรารถนาทีดี งามหรื อเจริ ญ) กล่าวคือเป็ นการจู งใจเพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงขึนในชุมชนเพือการ
เปลี ยนแปลงสภาพของส่ ว นประกอบต่ าง ๆ ในชุ มชน จากสภาพที ไม่ พึ ง ปรารถนาไปสู่ สภาพที พึ ง
ปรารถนาอันเป็ นเป้ าหมายทีชุ มชนตังไว้กล่าวโดยสรุ ปการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การเปลียนแปลงชุมชน
ทีมีการวางแผน (Planned Community Change)
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สนธยา พลศรี (2547 : 49) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็ นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ่มคนใน
ชุ มชน ให้มีศกั ยภาพเพียงพอและร่ วมมือกันปรับปรุ งชี วิตความเป็ นอยู่ของตนเองและชุ มชนตามแผน
และโครงการทีกําหนดไว้ ทังการใช้พลังของชุมชนและการสนับสนุ นจากภายนอกชุมชน
จากข้อความข้างต้นกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุ มชนคือการร่ วมมือระหว่างชุ มชนและภาครั ฐใน
การแก้ไข ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ชุมชนมี ความก้าวหน้าทังในทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการ
ดูแลตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย โดยมีผนู ้ าํ ชุมชนเป็ นบุคคลสําคัญในการขับเคลือนและสนับสนุ น
คนในชุมชนให้พฒั นาตามแผนและโครงการทีกําหนดไว้
หลักการพัฒนาชุ มชน
จากแนวคิดพื นฐานและปรั ชญาของการพัฒนาชุ มชนทีได้นาํ เสนอมาแล้วในเบื องต้น ได้ถูก
นํามาใช้ในการกําหนดให้เป็ นหลักในการดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ดังนี
องค์การสหประชาชาติ (1960 : 8-13) ได้กาํ หนดหลักการพัฒนาชุ มชนเพือให้ประเทศต่าง ๆ
นําไปใช้ ดังนี
1. การพัฒนาชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการขันพืนฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ทีแท้จริ งของประชาชนในชุ มชน จากการริ เริ มของประชาชนและเริ มจากโครงการง่ายไปสู่ โครงการที
ยากขึนตามลําดับ
2. ต้องเป็ นโครงการอเนกประสงค์ ทีจะช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน
3. เป็ นการเปลียนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชน ทีต้องทําไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมด้านอืน ๆ
4. จะต้องมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที
5. ต้องแสวงหาผูน้ าํ ท้องถิน สนับสนุ นส่ งเสริ มและพัฒนาผูน้ าํ ชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามลักษณะของ
กิจกรรมและความจําเป็ นของแต่ละชุมชน
6. ต้องยอมรับสตรี และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการ
7. รัฐต้องเตรี ยมจัดบริ การให้การสนับสนุน
8. ต้องวางแผนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพทุกระดับ
9. สนับสนุ นให้องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่ าง ๆ ทังในระดับท้องถิน ระดับชาติและนานาชาติ
ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
10. ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริ ญแก่ชุมชนทีสอดคล้องกับความเจริ ญในระดับชาติ
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2. การบริการสั งคม
ฮอลล์ (M. Penelope Hall) อาจารย์ภ าควิ ช าสั ง คมศาสตร์ ข อง University of Liverpool ได้
กล่ า วถึ ง คํา ว่ าบริ การสั ง คมไว้ในตอนหนึ งของหนังสื อ The Social Services of Modern England เมื อ
หลายสิ บปี ก่อนว่า บริ การสังคมเป็ นคําทียังมี ความหมายคลุมเครื อไม่มีนิยามใดนิยามหนึงเป็ นทียอมรับ
อย่างเป็ นสากลว่าเป็ น ความหมายหนึ งเดี ยวของคําว่า “บริ การสั งคม” แต่ เป้ าหมายของสิ งที เรี ยกว่ า
บริ การสังคม ก็ตรงกันคือ การมุ่ งหวัง ที จะให้ผูร้ ั บมี ความเป็ นอยู่ดี ขึน [Theterms “social service” and
“the social services” are relatively modern, having come into general use with the multiplication of
public and voluntary provisions to further the well-being of members of the community which is one
of the outstanding characteristic of our time. They are terms which are sometimes used rather
vaguely, and universal agreement has not yet been reached as to which services should be classified
as "social". (Hall, 1955,p.3)]
ทิ ท มัส ส์ (Richard M. Titmuss) ปรมาจารย์ท างด้ า นนโยบายสั ง คมจาก London School of
Economics and Political Science เป็ นอีกท่านหนึงมองว่า บริ การสังคมกับสวัสดิการสังคมมีความหมาย
เหมื อ นหรื อ ใกล้เคี ย งกัน We may regard the labels "social services" and "social welfare" as broadly
synonymous. (Titmuss,1974,p.47)]
นอกจากนี ยังมี นักวิ ชาการที มี ชือเสี ยงอี กหลายท่ าน(ดู นิ คม จันทรวิ ฑู ร, 2505 น. 1-3; ระพี
พรรณ คําหอม, 2549,น.6-27; ศรี ทบั ทิ ม พานิ ชพันธ์ และคณะ, 2534น.36; สุ รพล ปธานวนิ ช, 2547, น.
15; Brown,1985, pp.11-13; Clegg, 1977, p.117; William and Anderson,1975, p.9) ที ให้ ค วามหมาย
หรื อความเห็ นในเชิงให้ความหมาย ของคําว่า “บริ การสังคม” ไว้ค่อนข้างสอดคล้องกัน เมือพิจารณา
จากการให้ความหมาย และความเห็ นในเชิงให้ความหมายของบรรดานักวิชาการดังกล่าวแล้ว ก็พอจะ
ประมวลได้ว่า บริ การสังคม คือ สิ งทีจัดให้มีขึนเพือให้ผรู ้ ั บมีคุณภาพชี วิต ทีดีขึนหรื อไม่ตกตําลงกว่าที
เป็ นอยู่ นอกจากนีบริ การสังคมยังมีความหมายครอบคลุม การดําเนินการทีเกียวข้องกับสิ งทีจัดให้มีอนั
ประกอบด้วย การนําส่ งสิ งทีจัดให้มีขึนไปยังกลุ่มเป้ าหมาย การทําให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงสิ งทีจัดให้มี
ขึน
จากที กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การบริ การสังคมหมายถึงการพัฒนาความเป็ นอยู่ของ
กลุ่มเป้ าหมาย ยกระดับคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยูใ่ ห้สูงขึนกว่าทีเป็ นอยู่ซึงการบริ การทางสังคมยัง
เป็ นส่ วนหนึงของสวัสดิการสังคม โดยการดําเนินการเพือการนําส่ งสิ งทีมีอยู่ การทําให้กลุ่มเป้าหมายได้
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เข้าถึ ง สิ งที จัด ขึ นใหม่ หรื อ การจัด ตังในการให้ บ ริ การเพื อให้ กลุ่ ม เป้ าหมายได้รับ การบริ ก ารอย่า ง
สมบูรณ์และเท่าเทียม
การบริการสั งคมสามารถจําแนกได้ ดงั นี
1. ตัว สิ งที จัดให้มีขึน ก็คือ โครงการหรื อกิ จกรรมดําเนิ นงานที แปลงหรื อ ผลิ ต สร้ างมาจาก
แนวคิด/นโยบายสวัสดิ การสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผรู ้ ับที เป็ นกลุ่มเป้ าหมายมีคุณภาพชีวิตทีดี
ขึนหรื อไม่ตกตําลงกว่าทีเป็ นอยู่ ตัวอย่างสิ งที จัดให้ มีขึนดังกล่าวก็อาทิ บัตรประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
(30 บาทรักษาทุกโรค) โครงการ บ้านเอืออาทร เบียยังชีพผูส้ ู งอายุ/คนพิการ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี
. การนําส่ งสิ งที จัดให้มีขึนไปยังกลุ่ มเป้ าหมาย ก็คือ การนําส่ งสิ งที จัดให้มีขึน จากโครงการ
หรื อกิจกรรมดําเนิ นงานทีแปลงมาจากแนวคิด/นโยบายสวัสดิการสังคม ไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายเพือให้เขา
เหล่านันมีคุณภาพชีวิตทีดีขึนหรื อไม่ตกตําลงกว่าทีเป็ นอยู่ ตัวอย่างการนําส่ งดังกล่าวก็อาทิ การออกไป
ให้บริ การของหน่วยแพทย์เคลือนที
3. การทําให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึ งสิ งที จัดให้มีขึน ก็คือ การทําให้กลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะคน
ยากจน คนตกทุกข์ได้ยาก คนด้อยโอกาสเข้าถึงสิ งทีจัดให้มีขึนจากโครงการ หรื อกิจกรรมดําเนิ นงานที
แปลงมาจากแนวคิด/นโยบายสวัสดิการสังคมเพือให้เขาเหล่านัน มีคุณภาพชีวิตทีดี ขึนหรื อไม่ตกตําลง
กว่าทีเป็ นอยู่ ตัวอย่างการทําให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงสิ งทีจัดให้มีขึนดังกล่าวก็อาทิ การให้ประชาชนคน
ไทยทุกคนที ยังไม่ มีสิ ทธิ ใดๆ จากหลักประกันอื นเป็ นผูม้ ีสิทธิ ตามโครงการสร้างหลักประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้า การให้ เด็กทุกคนเรี ยนฟรี 15 ปี การให้สิทธิ คนพิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
4. การให้บริ การสิ งทีจัดให้มีขึนแก่ กลุ่มเป้ าหมาย ณ ทีตังของผูใ้ ห้บริ การ ก็คือ การนําสิ งทีจัด
ให้มีขึนจากโครงการหรื อกิจกรรมดําเนินงานทีแปลงมาจากแนวคิด/ นโยบายสวัสดิการสังคมออกมา
ให้บริ การแก่กลุ่มเป้ าหมายเพือให้กลุ่มเป้ าหมาย มีคุณภาพชี วิตทีดี ขึนหรื อไม่ตกตําลงกว่าทีเป็ นอยู่ ณ
ที ตังของหน่ ว ยงานหรื อ จุ ด ที ให้ บ ริ ก าร ตัว อย่า งการให้ บ ริ ก ารสิ งที จัด ให้ มี ขึ นดัง กล่ า วก็ อ าทิ การ
ให้บริ การแก่ผูป้ ่ วยของบุ คลากร ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล การให้บริ การผูส้ ู งอายุ คนพิการทีมา
ติดต่อ ณ สํานักงาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินของเจ้าหน้าที
จากทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่าการบริ การสังคมสามารถดําเนินการได้หลายรู ปแบบซึ ง
การลักษณะของการบริ การทางสั ง คมไม่ ว่ าจะเป็ น การจัด ให้ มีขึ น การนํา ส่ ง สิ งที จัด ให้ มี ขึนไปยัง
กลุ่ มเป้ า หมาย การทําให้กลุ่ มเป้ าหมายเข้า ถึ ง สิ งที จัด ให้มีขึ น และการให้บริ ก ารสิ งที จัด ให้ มีขึ นแก่
กลุ่มเป้าหมาย ล้วนมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือเพือพัฒนาคุรภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
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. การเรียนรู้ โดยบริ การสั งคม
การเรี ยนรู ้ โดยการบริ การสังคมเป็ นภารกิจสําคัญของหน่วยการจัดการศึกษาในการบูรณาการ
ศาสตร์ ทีว่าด้วยวิชาการ วิชาชีพ และวิชาคน เพือยังให้เกิดผลการเปลียนแปลงต่อวิธีการเรี ยนรู ้ทีคงทน
และสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ (Nuangchalerm and Chansirisira,
) การเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมสามารถตอบสนองได้ทงมิ
ั ติการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นครู และการหล่อหลอมกระบวนการคิดทีปลูกฝังให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ผูเ้ รี ยน สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หากเปิ ดโอกาสและได้รับสภาพแวดล้อมทีดี
ในการเรี ยนรู ้ พ ฒ
ั นาทักษะและคุ ณลักษณะจากสังคมท้องถิ นการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จึงต้อง
พยายามให้ฝึกคิด ฝึ กทําความเข้าใจ และร่ วมกันวางแผน และนําไปสู่ การปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งหรื อ
เสมือนจริ งให้สอดคล้องกับชีวิตจริ ง กระบวนการสะท้อนผลหรื อสะท้อนคิดจึ งเป็ นการสร้างความคิด
รวบยอดให้ผูเ้ รี ยนได้ดี หากการเรี ยนในชันเรี ยนยังเน้นการท่องจําเนือหาผูเ้ รี ยนก็จะไม่สามารถเชือมโยง
ความรู ้ภาคทฤษฎีให้สอดคล้องกับการทํางานและดํารงชีวติ จริ ง
ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนดํารงชีวิต มีหน้าทีสนับสนุ นการจัดการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน อาจ
กล่ าวได้ว่าชุ มชนคื อ ห้อ งเรี ยนห้ องใหญ่ ทีผูเ้ รี ยนสามารถผสมผสานความรู ้ ทังทฤษฎี และปฏิ บัติ ให้
ตอบสนองต่ อการดํารงชี วิต การอยู่ร่วมกันของคนในชุ มชนจึงก่อ ให้เกิ ดขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม
และประเพณี ทีแตกต่างกันตามลักษณะของชุมชน การทําความเข้าใจรากเหง้าชุ มชน การนําความรู ้ไป
ใช้แ ก้ปั ญหาและพัฒ นาชุ มชนจึ งต้องเข้าใจบริ บท การที ผูเ้ รี ยนนํา ความรู ้ จ ากระบบการศึ กษาไปใช้
พัฒนาชุมชนโดยขาดการวิเคราะห์และเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นจริ งกับทฤษฎีจึงมักเกิด
ปัญหาต่อเนืองกระทบกันไปเป็ นลูกโซ่
สถานศึ กษา เป็ นแหล่ งรวมสรรพวิ ทยาการที ผูส้ อนควรนํา เสนอผ่านกระบวนการถ่ ายทอด
ให้แก่ผเู ้ รี ยน เป็ นแหล่งบ่มเพาะความรู ้ ทีผูเ้ รี ยนต้องนําไปใช้ในการดํารงชีวิตทังในปั จจุบนั และอนาคต
นอกจากนี สถานศึกษายังอยู่ภายในบริ เวณทีเป็ นส่ วนหนึ งของชุ มชน ขับเคลื อนชุ มชนให้เป็ นไปตาม
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายการศึกษาระดับชาติ
องค์กร/หน่ วยงานเป็ นสถาบันทีมี ส่วนช่ วยในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุ มชน
เช่ น บริ ษ ัท ห้ างร้ า น หน่ ว ยงานทางราชการ องค์ก รเอกชน ซึ งอาจอยู่รูป แบบของการสนับสนุ น ที
หลากหลาย เช่น ผลิตสื อการเรี ยนการสอน ร่ วมลงแรงและลงทรัพย์ในการขับเคลือนคุณภาพการศึกษา
ผลิตงานวิจยั บริ การวิชาการ เป็ นต้น
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้องกับการศึกษาและชุมชน จะช่วยให้
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ผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนการสอนทีมีคุณภาพ โดยทีผูเ้ รี ยนคือผูล้ งมือปฏิบตั ิโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานของการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ (Clevenger and Ozbek,2013; Hart and Aumann,
) ผลลัพธ์ทีได้จากการเรี ยนรู ้ก็
สะท้อนกลับมาในรู ปของโครงการบริ การสังคม ซึ งชุมชนก็คือผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยจากการจัดการเรี ยน
การสอนโดยการบริ การสังคมโดยตรง
จากข้ อ ความข้ า งต้ น กล่ า วได้ ว่ า การเรี ยนรู ้ โ ดยการบริ การสั ง คม เป็ นการเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ ของผู เ้ รี ยน โดยอาศัยความรู ้ บูรณาการเข้ากับการบริ การชุ ม ชน ทําให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
กรอบแนวคิดการวิจยั
จัดกิจกรรมฝึ กการทําแซนด์ วิช

การบริ จาคหนังสื อและเสื อผ้ า

เพือพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ
ให้ กบั เด็กและเยาวชนในชุ มชน

กิจกรรมให้ คาํ ปรึกษาเพือพัฒนาทักษะ
พืนฐานในการประกอบอาชี พ

วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
เด็กและเยาวชน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุ มชนวัดเจน ชุมชนร่ วมฤดี ชุ มชนโปโล
จํานวน 90 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
เยาวชนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
เยาวชนชุมชนวัดเจน
เยาวชนชุมชนร่ วมฤดี
เยาวชนชุมชนโปโล
รวมทังสิ น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

21 คน
15 คน
15 คน
12 คน
63 คน

2.เครื องมือวิจัย
2.1 การสัมภาษณ์
2.2 การสังเกต
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสังเกตพฤติ กรรมและการสัมภาษณ์ ของเยาวชนจากการทํากิ จกรรม
การทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชี พของเยาวชน
ชุมชนได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่, ชุมชนวัดเจน, ชุมชนร่ วมฤดี และชุมชนโปโล
ขันตอนการดําเนินงาน
ขันตอน/กิจกรรม
ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ
ศู น ย์ ส ร้ า งโอกาสเด็ ก
สวนลุ ม พิ นี และผู ้ นํ า
ชุ ม ชนทั ง 4 ชุ ม ชน คื อ
ชุ ม ชนพั ฒ นาบ่ อ นไก่
ชุมชนร่ วมฤดี ชุมชนวัด
เจน และชุมชนโปโล

ระยะเวลา

สถานที

ตุลาคม

ศู นย์ส ร้ างโอกาส
เด็ ก สวนลุ ม พิ นี
และชุ ม ชนทั ง 4
ชุมชน

วางแผนการจัดกิจกรรม 16 ตุลาคม

หอพัก เลขที 567
ซอยชานเมื อ ง5

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กั ญ ญ า รั ต น์
นันฝัน
กั ญ ญ า รั ต น์
เมืองเกษม
สุ รัญญา ตังวา
นิชวรกุล
สุ กญั ญา ใจฉํา
พี ร ณั ฐ รั ก
เกียรติดี
กั ญ ญ า รั ต น์
นันฝัน
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ขันตอน/กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เขตดินแดง แขวง
ดิ น แดง จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร

กั ญ ญ า รั ต น์
เมืองเกษม
สุ รัญญา ตังวา
นิชวรกุล
สุ กญั ญา ใจฉํา
พี ร ณั ฐ รั ก
เกียรติดี
กั ญ ญ า รั ต น์
นันฝัน
กั ญ ญ า รั ต น์
เมืองเกษม
สุ รัญญา ตังวา
นิชวรกุล
สุ กญั ญา ใจฉํา
พี ร ณั ฐ รั ก
เกียรติดี
กั ญ ญ า รั ต น์
นันฝัน
กั ญ ญ า รั ต น์
เมืองเกษม
สุ รัญญา ตังวา
นิชวรกุล
สุ กญั ญา ใจฉํา
พี ร ณั ฐ รั ก
เกียรติดี

จั ด เต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์
เครื องเขียน และเสื อผ้า
มือสองสภาพดี

ตุลาคม

หอพัก เลขที 567
ซอยชานเมื อ ง5
เขตดินแดง แขวง
ดิ น แดง จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร

ติ ดต่ อประสานงานเพือ
เต รี ย ม ส ถ า น ที แ ล ะ
สัมภาษณ์ผูน้ าํ ชุมชน

ตุลาคม

ชุ ม ช น ทั ง 4
ชุมชน
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ขันตอน/กิจกรรม

ระยะเวลา

จัดเตรี ยมอุ ป กรณ์ วัส ดุ - พ ฤ ศ จิ ก าย น
การทํ า แซนด์ วิ ช และ 2563
ตรวจอุ ป กรณ์ เครื อ ง
เขี ย น และแพ็ ก เสื อผ้า
มือสองสภาพดีลงถุง

สถานที
หอพัก เลขที 567
ซอยชานเมื อ ง5
เขตดินแดง แขวง
ดิ น แดง จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร

ลงพื นที สั ม ภาษณ์ แ ละ 7 พฤศจิกายน 2563 ช่ วงเช้ า ชุ ม ช น
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า
พัฒนาบ่อนไก่
แซนด์วิช2ชุมชน
ช่ ว งบ่ า ย ชุ ม ชน
ร่ วมฤดี

ลงพื นที สั ม ภาษณ์ แ ละ 8 พฤศจิกายน 2563 ช่ วงเช้า ชุมชนวัด
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า
เจน
แซนด์วิช2ชุมชน
ช่ ว งบ่ า ย ชุ ม ชน
โปโล

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กั ญ ญ า รั ต น์
นันฝัน
กั ญ ญ า รั ต น์
เมืองเกษม
สุ รัญญา ตังวา
นิชวรกุล
สุ กญั ญา ใจฉํา
พี ร ณั ฐ รั ก
เกียรติดี
กั ญ ญ า รั ต น์
นันฝัน
กั ญ ญ า รั ต น์
เมืองเกษม
สุ รัญญา ตังวา
นิชวรกุล
สุ กญั ญา ใจฉํา
พี ร ณั ฐ รั ก
เกียรติดี
กัญ ญารั ต น์ นัน
ฝัน
กั ญ ญ า รั ต น์
เมืองเกษม
สุ รัญ ญา ตังวานิ
ชวรกุล
สุกญั ญา ใจฉํา
พีรณัฐ รักเกียรติ
ดี
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ผลการศึกษา
โครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชี พและสร้างแรงบันดาลใจในการ ประกอบ
อาชี พของเยาวชน 4 ชุ มชน ได้แก่ ชุ มชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุ มชนวัดเจน ชุมชนร่ วมฤดี และชุ มชนโปโล
เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมการทําแซนด์วิชโบราณทีได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ย ตนเอง ผลการดําเนินงาน
ปรากฏว่า เด็กและเยาวชนเข้าร่ วมโครงการมากกว่าร้ อยละ 80 สามารถทําตามขันตอนการทําแซนด์วิช
ได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตในการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม หลังการทํา
กิจกรรมและการให้คาํ ปรึ กษาทางด้านอาชีพพบว่ามีเด็ก และเยาวชนบางส่ วนสามารถนําความรู ้ทีได้รับ
จากการทํา แซนด์ วิ ช มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการต่ อ ยอดให้ เกิ ด สิ น ค้า อื น ๆ เช่ น แฮมเบอร์ เกอร์ การทํา
แซนด์วิชโบราณโดยการนําเข้าไปอบ หรื อทําการปิ ง
ดังนันเด็กและเยาวชนทีเข้าร่ วมกิ จกรรมได้รับความรู ้ ความเข้าใจ เกียวกับ การทําแซนด์วิช
สามารถนําความรู ้ทีได้รับในภาคปฏิ บตั ิไปใช้ในการพัฒนาและต่ อยอดทักษะทางด้านอาชี พ สามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คนในครอบครัวและชุมชนทีตนเองอาศัยอยูไ่ ด้
อภิปรายผล
1. การจัดโครงการการทําแซนด์วิชเพือการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพของเยาวชน 4 ชุ มชน เด็กและเยาวชนทีเข้าร่ วมมีอายุระหว่าง 8 – 15 ปี ซึ งสอดคล้องกับ
หลักการเพิ มพู น ความสามารถทางด้า นสติ ปั ญ ญา โดยจะต้อ งอาศัยสิ งแวดล้อ มทางสั ง คม (Social
Environment) สิ งแวดล้อมทางครอบครัว (Family Environment) และภาวะโภชนาการ (Nutrition) ดังนี
1) การกระตุน้ ด้วยสิ งเร้าและการสร้ างแรงจูงใจ สิ งเร้าจะมีส่วนกระตุน้ ทําให้เด็กเกิดความ
สนใจ ต้อ งการทํากิจกรรมต่ าง ๆ เพือให้มีประสบการณ์ มากยิงขึน ถ้าเด็กได้รับการยอมรั บ สามารถ
พึงพาตนเองได้ และผูใ้ หญ่ ส ามารถช่ วยเหลื อ ให้เด็ กรู ้ จักปรั บ ปรุ ง ตนเองได้ดี และเหมาะสมจะเป็ น
วิธีการช่วยเพิมพูนความสามารถทางด้านสติปัญญาของเด็กได้ ควรจะต้องคํานึงถึงสิ งต่อไปนี
ก. ความพร้อมและความเข้าใจในตนเองของเด็ก เด็กต้องเข้าใจว่าตนมีความพร้อมและ
มีความรู ้ความสามารถมากน้อยเพียงใด
ข. การตอบสนองของผูใ้ หญ่ ถ้าผูใ้ หญ่ให้การสนับสนุ นหรื อตอบสนองแก่เด็ก เพือฝึ ก
ให้เด็กรู ้จกั คิด จะทําให้เด็กมีโอกาสเพิมพูนทางด้านสติปัญญา
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2) การให้เด็กลงมือปฏิบตั ิและจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะทําให้เด็ก เกิดความรู ้สึกที
จะเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง เพราะเด็กได้เห็นข้อบกพร่ อง มองเห็นช่องทางในการแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
2. การจัดกิจกรรมการทําแซนด์วิชเป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะทางอาชีพ ทําให้เด็ก
ได้ลงมือ ปฏิ บตั ิ จริ ง ส่ งผลให้เกิ ดทักษะ เกิด การเรี ยนรู ้ จากการลงมื อทํา และเห็ นคุณค่ าในตนเอง นํา
ความรู ้ทีได้มาต่อยอดเพือเป็ นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตได้
3. ช่วงวัยและลีลาการเรี ยนรู ้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทีมีความแตกต่างกัน ดังนัน การฝึ ก
ทัก ษะการทํา แซนด์ วิ ช ผู ้นํา กิ จ กรรมจึ ง ใช้ก ระบวนการการให้ ค าํ ปรึ กษากลุ่ ม แบบยึ ด บุ ค คลเป็ น
ศูนย์กลาง มีแนวคิดทีว่าทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพภายใน
กลุ่มให้เด็กรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึงของกลุ่ม ทําให้เกิดการพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน และเน้นการลงมือปฏิบตั ิ
ทําให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในกิจกรรมอย่างแท้จริ ง และรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ งของกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะ
ให้ เยาวชนได้ท าํ แบบสอบถามความถนั ด และความสนใจทางด้า นอาชี พ ก่ อ นการดํา เนิ น
กิ จกรรมเพื อให้ รูป แบบการจัด กิ จกรรมสอดคล้องต่ อ ความสนใจความสามารถและความถนัดของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม และเพือจัดกิ จกรรมที มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองต่ อลี ลาการเรี ยนรู ้ ทีมี
หลายรู ปแบบ
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บทคัดย่ อ
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังศูนย์บริ การขึนเพือ
ช่วยเหลือเด็กเร่ ร่อนหรื อคนไร้ทีอยูอ่ าศัย และครอบคลุมกลุ่มเด็กทีออกจากบ้านอาศัยนอนตามที
สาธารณะ และกลุ่มเด็กทีออกมาทํางานช่วยหาเลียงครอบครัวบนท้องถนน ด้วยการขอเงินนักท่องเทียว
ตามสถานทีท่องเทียวยามคําคืน หรื อบางคนเดินขายพวงมาลัยตามสี แยกบนท้องถนนในช่วงวันหยุด
หรื อหลังเลิกเรี ยน การทีเด็กต้องทํางานอยูบ่ นท้องถนนนานขึนเพือหาเงินให้เพียงพอสําหรับตนเองและ
ครอบครัวในขณะเดียวกันชีวิตอีกส่ วนหนึ งยังคง ต้องไปเรี ยนหนังสื อทีโรงเรี ยน การต้องรับผิดชอบ
บทบาทหน้าทีทังสองด้านไปพร้อมๆกันถือเป็ นงานหนักสําหรับเด็กทีอาจทําให้พวกเขากลายเป็ นเด็ก
กลุ่มเสี ยงทีออกจากโรงเรี ยนกลางคัน ขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาและการช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม และการดําเนินงานในปั จจุบนั ของหน่วยงานต่างๆทีเกียวข้องไม่ค่อยประสบผลสําเร็ จ
เท่าทีควร เนื องจากนโยบายของรัฐบาลไม่เอืออํานวย ภาคราชการยังคงทํางานติดกรอบระเบียบ
กฎเกณฑ์ เข้าไม่ถึงตัวเด็ก ด้วยเหตุนีเอง เด็กเร่ ร่อนบนท้องถนนมักถูกละเลย ทําให้ไม่สามารถเข้าถึง
สิ ทธิ และการบริ การพืนฐานทางสังคมทีมีคุณภาพรวมไปถึงเกิดช่องว่างทางสังคมโดยมีการใช้ยาเสพติด
ไปจนถึงการเป็ นผูก้ ระทําหรื อเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุ นแรงทังทางกายและจิตใจได้
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คณะผูจ้ ดั ทําโครงการจึงได้ลงพืนทีและติดต่อกับเจ้าหน้าทีศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั รเพือทีจะ
เข้าไปมี ส่วนร่ วมช่ วยเหลือพัฒนากลุ่มเยาวชนและผูท้ ีไร้ แหล่งพักพิง รวมทังได้ไปมอบสิ งของบริ จาค
ให้กบั ผูท้ ีเกิดปั ฐหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเหล่านันให้มีความเป็ นอยู่
ทีดีขึน
คําสําคัญ: เด็กเร่ ร่อน, กลุ่มผูไ้ ร้ทีพักพิง, การลงพืนทีชุมชน
Abstract
The Jatujak Children's Opportunity Center, Bangkok, aims to setup a service center to help
homeless or homeless children. It covers a group of children who leave their homes to sleep in public
places, and a group of children who come out to work to help raise a family on the street. By asking
for tourists' money at night attractions, or some people walking around the intersection on the road
during the holidays or after school. Having children having to work on the road for longer to earn
enough money for themselves and their families while living another part of their lives, they still
having to go to school. The lack of opportunities for appropriate education and assistance, and the
current operations of the relevant authorities, are rarely as successful as they should be. Due to
unfavorable government policy, The government is still working on a regulatory framework that does
not reach children. For this reason, Homeless children on the streets are often neglected. As a result,
there is no access to quality social rights and services, as well as social gaps with drug use. To be an
offender or a person who has committed physical and psychological violence.
The project's organisers have set up a project and contacted the staff at the Jatujak Children's
Opportunity Center in order to participate in the development of youth groups and the homeless. In
addition, they have donated to those who have suffered and improved the quality of life of those
communities.
Keywords: homeless, the defenseless group, community space
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บทนํา
ปัญหาเด็กเร่ ร่อนเป็ นปั ญหาทีพบได้ตามเมืองใหญ่ๆ ทัวทุกมุมโลก โดยเกิดจากการทีผูค้ นส่ วน
ใหญ่ไม่สามารถทีจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั ทีมี
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบให้กบั ครอบครั วบางครอบครั วไม่ อาจทําหน้าที
และบทบาทของตนได้อย่างสมบู รณ์ แบบโดยการทีเด็กออกมาเร่ ร่อนนันเกิดขึนได้จากหลายๆ ปั จจัย
ด้วยกันทังปั ญหาครอบครัวทีเกิดจากการหย่าร้างของพ่อแม่ การใช้ความรุ นแรงภายในครอบครัว พ่อแม่
ไม่มีเวลาดูแลใส่ ใจบุตรไม่มีเวลาพูดคุยกัน เกิดความห่ างเหิ นระหว่างพ่อแม่และบุ ตร และปั ญหาทีอาจ
เกิ ดจากตัวเด็กเอง โดยเด็กวัยรุ่ นกําลังอยากรู ้ อยากเห็ นและอยากลอง มีความต้อ งการความเป็ นอิสระ
ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทังต้องการมีกลุ่ม มีพวกพ้อง อันเป็ นวิถีให้เด็กได้รับการตอบสนอง
ความต้องการหลายประการ ทังความรู ้ สึกอบอุ่ นใจ การได้รับการยกย่อง ความรู ้ สึกว่ามี ผูเ้ ข้าใจตนมี
ผูส้ นใจตนร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับตน จึงเป็ นผลให้เด็กเลือกใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านกับเพือนมากกว่าอยูก่ บั พ่อ
แม่ และไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ทาํ สิ งต่างๆตามความต้องการของพ่อแม่ ปั ญหาเด็กเร่ ร่อนเป็ นปั ญหาที มี
มานาน และมีแนวโน้มทีจะทวีความรุ นแรงมากขึนเรื อยๆโดยเด็กเร่ ร่อนเป็ นปั ญหาสังคมทีเชือมโยงกับ
ปั ญ หาอื นๆมากมาย อาทิ การก่ อ อาชญากรรมต่ า งๆ การค้า ประเวณี ก ารข้อ งเกี ยวกับ สิ งเสพติ ด
กระบวนการค้ามนุ ษย์ เป็ นต้น
ด้วยปั ญหาที เกิ ดขึนดังกล่าวในข้างต้นศู นย์สร้างโอกาสเด็กจตุ จกั รจึ งเข้ามามี บทบาทในการ
บริ จากจัดการช่วยเหลือกลุ่มเร่ ร่อนและกลุ่มผูท้ ีไร้ทีพักพิง เพือให้พวกเขานันนีได้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดี
ขึน ไม่ว่าจะเป็ นการบริ การทางด้านจัดการศึกษา การฝึ กอาชีพ การบริ การเครื องอุปโภค-บริ โภค การ
ส่ งเสริ มให้กลุ่มเยาวชนเหล่ านี มีรายได้มาเลียงชี พ รวมถึงสอนทักษะพืนฐานในการใช้ชีวิตให้มีความ
ปลอดภัย และปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมในการไม่ยงุ่ เกียวกับยาเสพติด ประกอบอาชีพทีสุ จริ ต รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ รวมถึงเป็ นคนดีของสังคมของประเทศชาติ
คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้มีโอกาสลงพืนทีเข้าไปมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือชุมชน อาทิ การเข้าไปช่วย
เจ้าหน้าทีทีดูแลศูนย์สร้ างโอกาสเด็กจตุจกั ร ในการบริ จาคสิ งของเครื องใช้ อาหารต่างๆเป็ นต้น รวมไป
ถึงการให้คาํ แนะนํา และให้กาํ ลังใจแก่เยาวชนทีเร่ ร่อน และผูท้ ีไร้ทีพักพิงให้มีกาํ ลังใจทีไม่ยอ้ ถ้อในการ
ดําเนิ นชีวิต และมีแรงผลักดันทีจะทําความดี ให้ตนเองได้ตอบแทนคุณความดี ในการกระทําตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือให้ทราบถึ งสภาพแวดล้อมทัวไปของชุ มชนและความเป็ นอยู่ในศู นย์สร้ างโอกาสเด็ก
จตุจกั ร
. เพือให้ทราบถึงหน้าทีรู ปแบบการบริ หารจัดการของศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร
. เพือเป็ นกําลังเสริ มในการช่วยเหลือส่ งต่อโอกาสให้กบั คนในชุมชน
. เพือได้เป็ นการฝึ กประสบการณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชน
. เพือพัฒนาให้คนในชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ีดีขึนและลดช่องว่างของปั ญหายาเสพติดในชุมชน
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ในครังนี มีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. การพัฒนาชุ มชน
การพัฒนาชุ มชน (Community Development) คําว่า “การพัฒนาชุ มชน” มาจากแนวความคิด
“การศึ ก ษามวลชน” (MassEducation) ในประเทศแถบทวี ป แอฟริ กาที เป็ นอาณานิ คมของประเทศ
อังกฤษ ซึ งมีหลักการว่าการสร้างคนให้เป็ น พลเมื องดี นันสามารถเริ มจากหน่ วยเล็ก ๆ ในชุ มชนและ
จะต้องมุ่งไปที ชุมชนโดยรวม เพือให้ประชาชนได้รับการศึกษา เรี ยนรู ้ ตระหนักและได้เข้ามามีส่ วน
ร่ วมถึ งขันสู งสุ ด คื อการเข้าไปควบคุ มการเปลี ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมที เกิ ดขึ นรอบตัว ของเขาเอง
การศึ กษามวลชนเป็ นการศึกษานอกระบบ มากกว่าการศึกษาในระบบ เพือให้ประชาชนตืนตัวและ
รับผิดชอบตนเองต่อไป นอกจากนียังมีการให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ดงั นี
องค์การสหประชาชาติ (UN.
: ) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุ มชนเป็ นกระบวนการรวมกําลัง
ระหว่ างประชาชนในชุ ม ชนกับเจ้าหน้าที ของรั ฐ บาล เพื อปรั บปรุ ง สภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมของชุมชนนัน ๆ ให้เจริ ญยิงขึนและผสมผสานเข้าเป็ นชีวิตของชาติทาํ ให้ประชาชน สามารถ
อุทิศตนเพือความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที
กรมการพัฒนาชุ มชน (
: ) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุ มชน คือการพัฒนาความรู ้
ความสามารถของประชาชน เพื อให้เกิ ด ความเชื อมันในการช่ วยตนเอง เพือนบ้าน และชุ ม ชนให้ มี
มาตรฐานความเป็ นอยูท่ ี ดี ขึน โดยการร่ วมมือระหว่างประชาชนกับรั ฐบาล เป็ นวิธีการทีนําเอาบริ การ
ของรัฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชน เพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขนึ
สรุ ปได้ว่าการพัฒนาชุ มชน หมายถึงกระบวนการ เปลียนแปลงคนและชุมชนให้ดีขึน โดยใช้พลังและ
ความร่ วมมือจากคนในชุมชนและหน่ วยงานของรัฐ และองค์กรในชุมชน เพือปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาและ
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สร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าทังในด้าน คุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การบริการสั งคม
คําว่า “การบริ การทางสังคม” มีผใู ้ ห้คาํ จํากัดความไว้ดงั นี
ฮอลล์ (M. Penelope Hall) อาจารย์ ภ าควิ ช าสั ง คมศาสตร์ ข อง Universityof Liverpool ได้
กล่ าวถึ ง คํา ว่ า บริ การสั ง คมไว้ในตอนหนึ งของหนังสื อ The SocialServices of Modern England เมื อ
หลายสิ บปี ก่อนว่า บริ การสังคมเป็ นคําทียังมีความหมายคลุมเครื อไม่มีนิยามใดนิ ยามหนึ งเป็ นทียอมรั บ
อย่างเป็ นสากลว่ า เป็ นความหมายหนึ งเดี ยวของคําว่า “บริ การสัง คม” แต่ เป้ าหมายของสิ งที เรี ยกว่ า
บริ การสัง คมก็ตรงกันคื อการมุ่ง หวังที จะให้ผูร้ ั บ มี ความเป็ นอยู่ดี ขึน [The terms “social service”and
“the social services” are relatively modern, having come into generaluse with the multiplication of
public and voluntary provisions to further
the well-being of members of the community which is one of the outstandingcharacteristic of our
time. They are terms which are sometimes usedrather vaguely, and universal agreement has not yet
been reached as to which services should be classified as “social” (Hall,1955,p.3)]
ทิทมัสส์(Richard M. Titmuss) ปรมาจารย์ทางด้านนโยบายสังคมจากLondon School of Economics and
Political Science เป็ นอี กท่ านหนึ งมองว่ าบริ การสั งคมกับสวัสดิ การสั งคมมี ความหมายเหมื อนหรื อ
ใ ก ล้ เคี ย ง กั น [We may regard the labels “social services” and “social welfare” as broadly synonymous.
(Titmuss, 1974, p.47)
ดังนันจึ งสรุ ปได้ว่าการบริ การทางสังคมหมายถึง สิ งทีจัดให้มีขึนเพือให้ผูร้ ับมีคุณภาพชีวิตทีดี
ขึ นหรื อ ไม่ ต กตําลงกว่ า ที เป็ นอยู่และเป็ นการนําส่ งสิ งที จัด ให้ มี ขึ นไปยังกลุ่ ม เป้ า หมาย การทํา ให้
กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึ งสิ งทีจัดให้มีขึน และการให้บริ การสิ งทีจัดให้มีขึนแก่ กลุ่มเป้ าหมาย ณ ทีตังของผู ้
ให้บริ การ
กรอบแนวคิจากการวิจยั
ตัวแปรต้ น : เยาวชนหรื อกลุ่มคนเร่ ร่อนหรื อไร้ทีพักอาศัย , สภาพความเป็ นอยู่
ตัวแปรตาม: การลงพืนทีไปศึ กษาพัฒนาศู นย์สร้ างโอกาสเด็กจตุจักร , การช่ วยเหลื อชุ มชน
และพัฒนาความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. กลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง - ปี ขึนไป ในศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร
. กลุ่มตัวอย่างในทุกระดับอายุทีได้รับความเดือดร้อนในชุมชนร้อยกรอง
. เครืองมือการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลการศึกษาจากการลงศึกษาพืนทีโดยใช้รูปแบบการสังเกตพฤติกรรม และใช้
การสนทนาแบบกลุ่ม
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครังนี เริ มดําเนิ นการวันที ตุลาคม
- ตุลาคม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลจากการลงพืนที การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์อภิปรายร่ วมกัน
ลงพืนทีครังที 1 16 ตุลาคม
ในครังแรกได้ลงพืนที ศู นย์ สร้ างโอกาสเด็ก จตุจักร เพือดูสถานทีและปรึ กษาพูดคุยกับเจ้าหน้าที ทีดูแล
พืนที ในการจัดกิจกรรมให้กบั เด็กไร้ทีพักพิง แต่เนื องจากเกิ ดปั ญหา covid-19 ผนวกกับการทีจะเข้า
มายังบริ เวณศูนย์สร้ างโอกาสเด็ก จตุจกั รต้องผ่านจุ ดคัดกรองจากเจ้าหน้าทีรั กษาความปลอดภัย จึ งทํา
ให้เด็กไร้ ทีพักพิงที เข้ามา พักพิงในศูนย์ส ร้ างโอกาสน้อยลง และศูนย์สร้ างโอกาสก็ไม่ได้เป็ นที รู ้ จัก
อย่างแพร่ หลาย ผูค้ นทีจะรู ้ จกั ส่ วนมากมักจะเป็ นเด็กเร่ รอนที อยู่ในพื นที บริ เวณรอบ ๆ หรื อเป็ นการ
ชักชวนกันเข้ามาในปั จจุ บนั ยังมีหน่ วยงานทีรั บเด็กไร้ ทีพักพิงเข้าไปอยู่ในความดูแลจึงทําในทางศู นย์
สร้างโอกาสเด็ก จตุจกั ร มีเด็กจํานวนสมาชิกทีเข้ามารับความช่วยเหลือน้อยลง เมือเทียบกับในอดีต
ลงพืนทีครังที 2 26 ตุลาคม
สื บเนื องจากในการลงพืนทีครั งที ในการศึ กษาข้อมู ลพืนฐานชุ มชน ศู นย์ส ร้ างโอกาส เด็ก
จตุ จัก รพบว่ า ไม่ มี เด็ ก หรื อสมาชิ ก เข้า มาที ศู น ย์ส ร้ า งโอกาสเด็ ก รู ปแบบการจัด กิ จ กรรมจึ ง มี ก าร
เปลียนแปลง โดยเปลียนจากการรั บความช่ วยเหลืออยู่ในศูนย์ เปลียนไปลงพืนทีให้ความช่ วยเหลือคน
ในชุมชน เพือศึกษาวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
หลังจากนันจึ งมีการนัดเวลาในกลุ่มสมาชิ ก และค้นหาสถานทีในการลงไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชน
ในครั งนี ได้ลงไปช่ วยเหลื อในชุ มชนร้ อยกรอง เขตบางเขน โดยมี การนําสิ งของ อาทิ เสื อผ้า แพมเพิ ร์ส
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และสิ งของบริ โภคต่ างๆ ไปมอบให้กับสมาชิ กของชุ มชนร้ อยกรอง เพือนําสิ งของไปช่ วยเหลื อผูท้ ี ได้รับ
ความเดื อดร้ อนในชุ มชน (ชุมชนทีได้ไปลงพืนทีคือชุมชนทีอยู่ในความดู แลของ ผูด้ ู แลศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
จตุจกั ร)
ลงพืนครังที 3 31 ตุลาคม
ในครังนี ได้กลับไปลงพืนทีศูนย์สร้ างโอกาสเด็ก จตุ จกั ร เพือพูดคุยกับเด็กไร้ทีพักพิงทีเคยเข้า
มา ใช้บริ การในศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร เพือทราบภูมิหลังในชีวิตของสมาชิกแต่ละคนทีเข้ามารั บ
บริ การ ว่ารู ้จกั ศูนย์รับบริ การเด็กจตุจกั รได้อย่างไร ทําไมถึงเข้ามาขอรั บบริ การ รู ้ สึกอย่างไรหลังเข้า
มาขอรับความช่วยเหลือในศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร จากการสอบถามทําให้ทราบว่าศูนย์สร้างโอกาส
เด็กจตุจกั ร ไม่ใช่เป็ นแค่ศูนย์รับบริ การช่วยเหลือเพียงเท่านัน เพราะศูนย์สร้ างโอกาสเด็กจตุจกั รแห่ งนี
ทําให้ชีวิตของสมาชิกคนหนึ งสามารถยกระดับได้เท่าเทียมกับคนในสังคมทัวไป จากในวันทีไม่มีอะไร
ติ ดตัว มา ก้าวไปสู่ ว นั ทีมี งานและเงิ นเดื อนเลี ยงชี พ ตนเอง กล่ าวคือศูนย์สร้ างโอกาสเด็กจตุ จักรเป็ น
เสมือนพ่อแม่คนทีสอง ทีรองรับความช่วยเหลือผูท้ ีขอรับบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นอาหารประทังชีวิต รวมไป
ถึ งสร้ างอาชี พ ให้กับสมาชิ ก ดึ งความมื ด หม่ นในชี วิ ตที ติ ดยาเสพติด ออกมาสู่ แ สงทางสว่ างในการ
ประกอบอาชีพทีสุ จริ ต
ผลการดําเนินวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่าศูนย์สร้ างโอกาสเด็กจตุ จกั รได้ทาํ การช่ วยเหลื อ และอุปการะช่ วยเหลือ
ให้กบั ผูไ้ ร้ทีพึงหรื อเด็กเร่ ร่อน โดยศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั รจะเปิ ดรับการบริ การสําหรับสมาชิกไร้
ที พึ งอยู่ต ลอดเวลา ซึ งผูท้ ี เข้ามารั บ บริ การก็ ไ ด้มี ชี วิ ต ที ดี ขึ นกลับ สู่ สั ง คม จากภู มิ ห ลัง ชี วิ ต ที หลี ภัย
ผลัด เปลี ยนที อยู่จ ากวัน ต่ อ วัน นอนอยู่เกาะกลางถนนข้า งถัง ขยะมี ก ลิ นเหม็ น เน่ า รวมถึ ง ต้อ งคอย
หลบหนี ตาํ รวจเพราะได้ใช้ชีวิตในทางทีผิดโดยการหันไปพึงยาเสพติ ด จนได้มาเจอศูนย์สร้ างโอกาส
เด็กจตุ จกั รที ทําให้ชีวิตค้นพบทางสว่าง ทําให้ชีวิตหนึ งชี วิตได้มีอาชี พทีสุ จริ ต ทัดเที ยมเหมือนกันใน
สังคมได้อย่างปกติ เป็ นทีรักเป็ นคนดีของเพือน คนในชุมสังคมและในประเทศชาติสืบไป
ในการลงไปศึกษาพืนทีศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร กรุ เทพมหานครฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
การลงพืนทีในครังที วันศุกร์ ที ตุลาคม พ.ศ.
การลงพืนที ศึ กษาในครั งแรกคณะผูว้ ิจัยได้ติ ดต่ อกับคุ ณนิ ภา หัว หน้าดู แลศู นย์ส ร้ างโอกาส
เด็กจตุจกั ร และทําการนัดวันมาลงในพืนทีวันศุกร์ ที ตุลาคม
เมือไปถึงได้พบกับพีๆเจ้าหน้าที
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จํานวนสองคนทีทําหน้าทีดูแลศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร และได้มีการวางแผนในการลงพืนที จากการ
สอบถามพีๆเจ้าหน้าทีประจําศูนย์บอกถึงความเป็ นมาของศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั รกรุ งเทพมหานคร
ว่าเกิ ดขึนได้อย่างไรมีผูเ้ ข้ามาขอรับบริ การในระดับช่ วงวัยใด แล้วเจ้าหน้าที ประจําศู นย์ก็ได้กล่าวว่า
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั รทีมีคนมาขอรั บบริ การน้อยลงจากเมือก่อน เพราะว่ามีเจ้าหน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยจากหน้าสวนจตุจกั ร จึงทําให้ผไู ้ ร้ทีพักพิงเกิดอาการความกลัวระหวาดระแวงได้ง่าย จากนันพี
เจ้าหน้าทีก็ได้นัดทางคณะผูจ้ ดั ทําวิจยั ไปลงพืนที ในชุ มชนร้ อยกรอง ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพือลงไปช่ วยเหลือคนในชุมชน โดยการเอาสิ งของไปบริ จาคให้กบั คนในชุมชน เพราะทางศูนย์สร้ าง
โอกาสมีแนวคิดเสริ มทีว่า “หากเขามาหาเราไม่ได้เราจึงจําเป็ นทีจะต้องลงปหาพวกเขาเหล่านัน”
การลงพืนทีในครังที วันพฤหัสบดีที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ทางคณะผูจ้ ัด ทํา วิจัยได้ลงพื นที ไปยังชุ มชนร้ อ ยกรองตังอยู่ที 9/11 ซอย แจ้ง วัฒ นะ แขวง
อนุ สาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
เพือนําสิ งของเครื องอุปโภค- บริ โภคไปบริ จาคให้กบั
สมาชิ กที ได้รับความเดื อดร้ อนในชุ มชน จากการลงพืนที พบว่าสมาชิ กในชุ มชนส่ วนใหญ่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และทีอยู่อาศัย จะต้องรอการสร้างพืนทีอยู่อาศัยใหม่จากรัฐบาล ซึ งทีอยูอ่ าศัยในปั จจุบนั ต้อง
มารวมตัวกันในพืนทีของผูใ้ หญ่บา้ นหลายจํานวนครั วเรื อน ทําให้การใช้ชีวิตมีความลําบากมากยิงขึน
และสามชิ กบางคนมี ค วามพิ การทางด้านร่ างกายไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้รวมถึ งค่า ใช้จ่า ยใน
ครอบครั ว ที ไม่ เพี ยงพอต่ อ การใช้ชี วิต ทางศูน ย์ส ร้ า งโอกาสเด็ กจตุ จักรกรุ ง เทพมหานครจึ ง เข้าไป
ช่วยเหลือโดยนําสิ งของไปบริ จาค
การลงพืนทีในครังที วันพฤหัสบดีที ตุลาคม พ.ศ.
ในครังนีพีเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ได้ให้กลับมาทีศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั รพร้อมกับนัดสมาชิก
ทีเคยมาขอรั บความช่ วยเหลื อที ออกจากศูนย์ไปใช้ชีวิตที ปกติมานังพูดคุ ย และทําให้ทางคณะผูจ้ ดั ทํา
วิจยั ได้ทราบเรื องราวในชี วิตเขาในครั งนี ซึ งหากบอกถึ งประวัติเดขาโดยคร่ าว เขามี นามสมุ ติทีศู นย์
สร้างโอกาสเด็กจตุจกั รตังให้ว่ามะนาว เพราะเป็ นบุคคลทีมีความเปรี ยว และเผ็ดอยูใ่ นตัวเองสู งมาก อายุ
พีมนาว ปี พีมะนาวเป็ นเด็กเร่ รอน บกพร่ องทางสติปัญญา เข้ามาโดยการเชิญชวนจากพีคนสนิททีอยู่
ในศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุ จกั ร พีมะนาวเข้ามาบําบัด และเรี ยนรู ้ อยูใ้ นศูนย์สร้ างโอกาสจนฟื นตัวและ
ได้รับทักษะการใช้ชีวิตจากพีเจ้าหน้าทีประจําศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จนทําให้พี
มะนาวสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างคนปกติ และมีรายได้อาชีพในการนํามาเลียงดูตนเองและครอบครัว
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อภิปรายผล
จากการลงพืนทีไปศึกษาศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร พบว่าบริ เวณศูนย์สร้าง
โอกาสเด็กจตุจักร กรุ งเทพมหานครตังอยู่ใจกลางในสวนจตุจัก ร โดยศู นย์ส ร้ างโอกาสเด็กจตุ จักรมี
ลักษณะเป็ นตูค้ อนเทนเนอร์ จาํ นวนสองตูป้ ระกบกันโดยรวมมีพนที
ื ไม่ใหญ่มาก และจากการเข้าไปลง
พืนทีในครั งทีหนึ ง ทําให้ทราบว่าในศูนย์บริ การมีผูเ้ ข้ามารั บบริ การน้อยลงเนื องจากระบบรักษาความ
ปลอดภัยจากหน้าสวนจตุจกั รของเจ้าหน้าที ทีคอยตรวจดูแลความปลอดภัยอยูบ่ ริ เวณหน้าประตูทาํ ให้ผู ้
ไร้ ทีพึงบางท่านเกิดความหวากลัวทีจะโดนจับกลุ มจึงได้หลีกเลียงและไม่มีโอกาสเข้ามาขอรั บบริ การ
และอีกปั จจัยหนึ งคือผูไ้ ร้ทีพึงมีจาํ นวนน้อยมากทีจะทราบว่ามีสถานทีทีคอยช่วยเหลือพวกเขาเหล่านัน
นอกจากจะเป็ นคนในพืนทีแถวนันทีจะรู ้และการบอกปากต่อปากจากผูท้ ีเข้ามารับบริ การเท่านัน
ซึ งพี เจ้าหน้าที ทีทําหน้าที ในการดู แ ลศูนย์สร้ างโอกาสเด็กจตุ จักรจึ งมี อีกหน้าที นอกจากทํา
หน้า ที เป็ นครู ใ นการบริ ก ารผู ้ไ ร้ ที พึ งอยู่ที บ้า น นั นคื อ การลงไปในชุ ม ชนที ได้รับ ความเดื อ ดร้ อ น
ประจวบเหมาะกับการที กลุ่ มของข้าพเจ้าได้เข้าไปลงพืนที ในครั งทีสอง นันคื อการลงไปช่ วยเหลือ
ชุมชนโดยนําสิ งของไปบริ จาคให้กบั คนในพืนทีทีได้รับความเดือดร้อน อาทิเครื องอุปโภค-บริ โภค เป็ น
ต้ น และในครั งที สามเป็ นการกลั บ ไปลงพื นที ต้ น กํ า เหนิ ดคื อ ศู น ย์ ส ร้ า งโอกาสเด็ ก จตุ จ ั ก ร
กรุ งเทพมหานคร เพือพบปะพูคุยแลกเปลียนประสบการณ์ ทําให้ทราบถึงชี วิตของผูท้ ีเข้ามารับบริ การ
จากศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
ควรสร้ างเครื อ ข่ายและทําให้สมาชิ กที ได้รับความเดื อดร้ อนได้รับข่าวสารว่ าในบริ เวณศูนย์
สร้ างโอกาสจตุ จัก ร ต้อ นรั บและคอยที จะช่ ว ยเหลื อแก้ไขปั ญ หาให้ กับ คนในพื นที นอกจากนี ควร
สื อสารกับเจ้าหน้าทีความปลอดภัยด้านหน้าว่าถ้าเจอผูไ้ ร้ ทีพึงพาควรให้เจ้าหน้าทีรั กษาความปลอดภัย
เชิ ญชวนหากพบสมาชิ กที ได้รับความเดื อดร้ อน เพื อที จะได้นําสมาชิ กเข้ามารั บบริ การส่ งคืนสังคมได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
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พัฒนาเยาวชนให้ มคี ุณภาพ
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บทคัดย่ อ
การจัด โครงงานกิ จ กรรมพัฒ นาเยาวชน มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อส่ งเสริ มการศึ ก ษา และพัฒ นา
เยาวชนให้เข้มแข็ง โดยผูจ้ ดั ทําได้ร่วมงานกับศูนย์เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่ น) และ สภาเด็ก
และเยาวชนฯ โดยร่ วมทํากิจกรรมใน พืนที ได้แก่ .กิจกรรมบริ จาคสิ งของและสอนภาษาทีวัดพรหม
วงศาราม .กิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ เรื องเพศศึกษาในวัยเรี ยนทีโรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง .กิจกรรม
ส่ งเสริ มการเล่นกี ฬาทีชุ มชนริ มทางรถไฟสายท่าเรื อ เขตคลองเตย จากการทํากิจกรรม พบว่าลักษณะ
ของกิจกรรมส่ วนใหญ่ จะเป็ นการพัฒนาเยาวชนในชุ มชน ซึ งได้รับความร่ วมมื อจากหลายหน่ วยงาน
โดยมีเป้ าหมายเพือสร้ างโอกาสทางการศึกษาให้กบั เยาวชนด้อยโอกาส พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ กิ จ กรรมนี เป็ นการร่ วมมื อ ระหว่ า งนิ สิ ตมหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิ -โรฒ, ศู น ย์เยาวชน
กรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี ปุ่ น) และ สภาเด็กและเยาวชนฯ โดยจัดการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ออก
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ปฏิบตั ิงานภาคสนาม การจัดทําโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน เพือส่ งเสริ มโอกาสในการเรี ยนรู ้ หรื อ
การบริ การสังคมอืน ๆ อีกทังนิสิตยังได้รับประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบตั ิและได้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเองอีกด้วย
คําสําคัญ: พัฒนาชุมชน, พัฒนาเยาวชน, การบริ การสังคม
Abstract
Organization of youth development activities. The purposes of this study were to support
education. Develop youth to be strong. The organizers work together with The Bangkok Youth
Center (Thai-Japan) and The Children and Youth Council of Bangkok. By participating in activities
in 3 areas: 1. Donating things and teaching the language at Wat Phromwongsaram. 2. Activities to
promote sex education in school age at Matthayom Wat DaoKhanong School 3. Sports promotion
activities at Chumchon Rim Thang Rotfai Sai Tha Rua, Khlong Toei. It was found that most of the
activities were youth development in the community. Which received cooperation from many
agencies. The goal is to create educational opportunities for disadvantaged youth. Develop academic
and professional skills This activity is a collaboration between Srinakharinwirot University students,
The Bangkok Youth Center (Thai-Japan) and The Children and Youth Council. By organizing a
professional experience training in the field Establishing a youth development project in the
community To promote learning opportunities Or other social services, students also gain experience
from practical training and have contacted and coordinated with various departments by themselves.
Keywords: community development, develop youth, service learning
บทนํา
สภาพแวดล้อมในพืนทีชุมชนส่ วนใหญ่นนั มักจะพบกับปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด
ตลอดจนปั ญหาการขาดความรู ้ ในทักษะวิชาการหรื อวิชาชี พ ซึ งการทีจะพัฒนาชุ มชนให้ดีขึนหรื อการ
จัดการกับปั ญหาเหล่านี ให้หมดสิ นไป ควรเริ มต้นทีการศึกษา ซึ งการศึกษาเป็ นกระบวนการทีทําให้คน
มีความรู ้ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ทีจะช่วยให้คนนันอยูร่ อดในโลกได้ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
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และสังคมส่ วนรวม (สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี .
: ) ดังนันการพัฒนา
ชุมชนจึงต้องเริ มจากการพัฒนาและส่ งเสริ มการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน การให้ความสําคัญกับเด็ก
และเยาวชนนันถือเป็ นก้าวแรกในการเริ มพัฒนาชุมชน เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี คือกําลังของชุมชน
และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนรวมถึงประเทศชาติสืบไปในอนาคต
โดยการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มการศึกษา หรื อการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเยาวชนนัน ถือเป็ นสิ ง
สําคัญตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ ฉบับที พ.ศ.
–
ซึ งได้ ยึด “เด็กและเยาวชน
เป็ นศู น ย์ก ลางการพัฒ นา” มุ่ ง เน้น ที การพัฒ นาเด็ กและเยาวชนทุ กกลุ่ ม ให้ เป็ นผูท้ ี มี ค วามแข็ง แรง
สมบูรณ์ทงด้
ั านร่ างกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามช่วงวัย (คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ.
: ) ซึ งการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนนัน ถือเป็ นส่ วน
หนึ งของการร่ วมมือระหว่างองค์กรหรื อหน่ วยงานต่าง ๆ กับชุมชน เพือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึน เช่น การ
สอนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการอบรมให้ความรู ้เกียวกับเพศศึกษา หรื อเรื องยาเสพติด เป็ นต้น การ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพืนทีชุ มชนต่าง ๆ มีวตั ถุประสงค์หลักที สําคัญคือส่ งเสริ มความรู ้
สร้ างทักษะในการใช้ชีวิต พัฒ นาทักษะวิชาการและวิ ชาชี พ เพื อให้เยาวชนสามารถดํารงชี วิต อยู่ใน
ชุมชนหรื อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนําความรู ้จากกิจกรรมทีได้ทาํ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
หรื อประเทศชาติได้สืบไปในอนาคตนันเอง
ในพืนที ชุ มชนต่ าง ๆ มี การให้ความสําคัญกับการจัดกิ จกรรมเพื อพัฒ นาชุ มชน ไม่ ว่าจะเป็ น
ชุ มชนวัด พรหมวงศาราม หรื อชุ มชนริ มทางรถไฟสายท่ าเรื อ เขตคลองเตย ซึ งในชุ มชนเหล่านี ได้รับ
ความร่ วมมือจากศูนย์เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่ น) และสภาเด็กและเยาวชนแห่ งประเทศไทย
ในการเข้าไปจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มความรู ้ หรื อพัฒนาด้านการศึกษาให้กบั เด็กด้อยโอกาส รวมไปถึง
การส่ งเสริ มด้านกีฬา
ซึงทางกลุ่มผูจ้ ดั ทํามีความสนใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้เข้าร่ วมกับศูนย์
เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่ น) และ สภาเด็กและเยาวชนแห่ งประเทศไทย เพือจัดกิจกรรมให้กบั
เยาวชนในพืนทีชุมชนให้เกิดการพัฒนาในด้านการศึกษา และสร้างโอกาสให้กบั เด็กด้อยโอกาสนันเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. จัดกิ จกรรมพัฒนาเยาวชนในด้านการสื อสารภาษาต่ างประเทศข้อและบริ จาคสิ งของที จําเป็ น
ณวัดพรหมวงศาราม
. จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเรื องเพศศึกษา ส่ งเสริ มให้เยาวชนตระหนักปัญหาท้องในวัยเรี ยน
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ทีโรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง
. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านการกีฬา ส่ งเสริ มให้เยาวชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
ทีชุมชนริ มทางรถไฟ เขต คลองเตย
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
ความหมายของการพัฒนาชุ มชน
การพัฒนาชุมชนได้มีก าเนิดขึนและเป็ นทียอมรับกันมานานแล้ว และจากการทีการพัฒนา
ชุมชนได้ถูกน ามาใช้และรับการยอมรับอย่างแพร่ หลายจึงได้มีองค์การ หน่ วยงานและนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการพัฒนาชุมชน ดังนี
องค์การสหประชาชาติ (UN. 1955 : 6) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุ มชนเป็ นกระบวนการ
รวมกําลังระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าทีของรั ฐบาล เพือปรั บปรุ งสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุ มชนนัน ๆ ให้เจริ ญยิงขึนและผสมผสานเข้าเป็ นชี วิตของชาติ ทําให้ประชาชน
สามารถอุทิศตนเพือความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที
พัฒน์ บุญรั ตนพันธุ์ (
: ) ได้ให้ทรรศนะเกี ยวกับความหมายของการพัฒนาชุ มชนไว้ว่า
เป็ นขบวนการอย่างใดอย่างหนึ งทีรัฐบาลน ามาใช้เพือเป็ นการกระตุน้ เตือน ยัวยุและส่ งเสริ มประชาชน
ในชนบทให้ เกิ ด ความคิ ด ริ เริ มขึ น และเสริ มสร้ า งท้อ งถิ นให้ ก้า วหน้ า ทังในด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรมและการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ ( : ) อธิบายว่า การพัฒนาชุมชน คือการเปลียนแปลง
ส่ วนประกอบของชุมชนจากสภาพทีเป็ นอยู่ (สภาพทีไม่พึงปรารถนาไม่ดีงาม) ไปสู่ เป้ าหมายทีกําหนด
ไว้ (สภาพทีพึงปรารถนาทีดีงามหรื อเจริ ญ) กล่าวคือเป็ นการจู งใจเพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงขึนใน
ชุ มชนเพือการเปลียนแปลงสภาพของส่ วนประกอบต่าง ๆ ในชุ มชน จากสภาพที ไม่พึงปรารถนาไปสู่
สภาพที พึ ง ปรารถนาอัน เป็ นเปู า หมายที ชุ ม ชนตังไว้ก ล่ า วโดยสรุ ป การพัฒ นาชุ ม ชน ได้แ ก่ การ
เปลียนแปลงชุมชนทีมีการวางแผน (Planned Community Change)
สนธยา พลศรี (2547 : 49) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็ นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ่ม
คนในชุมชน ให้มีศกั ยภาพเพียงพอและร่ วมมือกันปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยูข่ องตนเองและชุมชน
ตามแผนและโครงการทีกําหนดไว้ ทังการใช้พลังของชุมชนและการสนับสนุ นจากภายนอกชุมชน
จากความหมายดังทีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการ
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เปลียนแปลงคนและชุมชนให้ดีขึน โดยใช้พลังและความร่ วมมือจากคนในชุ มชนและหน่วยงานของรั ฐ
และองค์กรในชุมชน เพือปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาและสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้า
หลักการพัฒนาชุ มชน
จากแนวคิดพืนฐานและปรัชญาของการพัฒนาชุ มชนทีได้น าเสนอมาแล้วในเบื องต้น ได้ถูก
นํามาใช้ในการก าหนดให้เป็ นหลักในการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ดังนี
องค์การสหประชาชาติ (1960 : 8-13) ได้ก าหนดหลักการพัฒนาชุมชนเพือให้ประเทศต่าง ๆ
นําไปใช้ ดังนี
1. การพัฒนาชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการขันพืนฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการทีแท้จริ งของประชาชนในชุมชน จากการริ เริ มของประชาชนและเริ มจากโครงการง่ายไปสู่
โครงการทียากขึนตามลําดับ
2. ต้องเป็ นโครงการอเนกประสงค์ ทีจะช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน
3. เป็ นการเปลียนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชน ทีต้องท าไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมด้าน
อืน ๆ
4. จะต้องมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที
5. ต้องแสวงหาผูน้ าท้องถิน สนับสนุนส่ งเสริ มและพัฒนาผูน้ าชุมชนในด้านต่าง ๆ ตาม
ลักษณะของกิจกรรมและความจ าเป็ นของแต่ละชุมชน
6. ต้องยอมรับสตรี และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการ
7. รัฐต้องเตรี ยมจัดบริ การให้การสนับสนุน
8. ต้องวางแผนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพทุกระดับ
9. สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่าง ๆ ทังในระดับท้องถิน ระดับชาติและ
นานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
10. ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริ ญแก่ชุมชนทีสอดคล้องกับความเจริ ญในระดับชาติ
พัฒนาเยาวชน
เด็กและเยาวชนเป็ นทรั พยากรทีมีคุณค่าต่ออนาคตของชาติจึงจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพตังแต่แรกเกิด การทีเด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้ตอ้ งได้รับการพัฒนา
อย่างเป็ นองค์รวม คือต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่การพัฒนาทางด้านร่ างกาย ด้านสติปัญญา
ด้านอารมณ์และด้านสังคม ไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ ง การพัฒนาเด็กและเยาวชน
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ต้องอาศัยสหวิทยาการการบูรณาการผสมผสานกับวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ครบถ้วน (แนวทางการดําเนินงาน โครงการคาราวานเสริ มสร้างเด็กปี , 2550 : 23)
การเรียนรู้โดยบริ การสังคม (Service Learning)
การเรี ยนรู ้ โดยการบริ การสังคมเป็ นภารกิจสําคัญของหน่วยการจัดการศึกษาในการบูรณาการ
ศาสตร์ ทีว่าด้วยวิชาการ วิชาชีพ และวิชาคน เพือยังให้เกิดผลการเปลียนแปลงต่อวิธีการเรี ยนรู ้ทีคงทน
และสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ (Nuangchalerm and Chansirisira,
)การเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมสามารถตอบสนองได้ทงมิ
ั ติการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นครู และการหล่อหลอมกระบวนการคิดทีปลูกฝังให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ผูเ้ รี ยน สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หากเปิ ดโอกาสและได้รับสภาพแวดล้อมทีดี
ในการเรี ยนรู ้ พ ฒ
ั นาทักษะและคุ ณลักษณะจากสังคมท้องถิ นการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จึงต้อง
พยายามให้ฝึกคิด ฝึ กทําความเข้าใจ และร่ วมกันวางแผน และนําไปสู่ การปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งหรื อ
เสมือนจริ งให้สอดคล้องกับชีวิตจริ ง กระบวนการสะท้อนผลหรื อสะท้อนคิดจึ งเป็ นการสร้างความคิด
รวบยอดให้ผูเ้ รี ยนได้ดี หากการเรี ยนในชันเรี ยนยังเน้นการท่องจําเนือหาผูเ้ รี ยนก็จะไม่สามารถเชือมโยง
ความรู ้ภาคทฤษฎีให้สอดคล้องกับการทํางานและดํารงชีวติ จริ ง
ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนดํารงชีวิต มีหน้าทีสนับสนุ นการจัดการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน อาจ
กล่ าวได้ว่าชุ มชนคื อ ห้อ งเรี ยนห้ องใหญ่ ทีผูเ้ รี ยนสามารถผสมผสานความรู ้ ทังทฤษฎี และปฏิ บัติ ให้
ตอบสนองต่ อการดํารงชี วิต การอยู่ร่วมกันของคนในชุ มชนจึงก่อ ให้เกิ ดขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม
และประเพณี ทีแตกต่างกันตามลักษณะของชุมชน การทําความเข้าใจรากเหง้าชุ มชน การนําความรู ้ไป
ใช้แ ก้ปั ญหาและพัฒ นาชุ มชนจึ งต้องเข้าใจบริ บท การที ผูเ้ รี ยนนํา ความรู ้ จ ากระบบการศึ กษาไปใช้
พัฒนาชุมชนโดยขาดการวิเคราะห์และเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นจริ งกับทฤษฎีจึงมักเกิด
ปัญหาต่อเนืองกระทบกันไปเป็ นลูกโซ่
สถานศึ กษา เป็ นแหล่ งรวมสรรพวิ ทยาการที ผูส้ อนควรนํา เสนอผ่านกระบวนการถ่ ายทอด
ให้แก่ผเู ้ รี ยน เป็ นแหล่งบ่มเพาะความรู ้ ทีผูเ้ รี ยนต้องนําไปใช้ในการดํารงชีวิตทังในปั จจุบนั และอนาคต
นอกจากนี สถานศึกษายังอยู่ภายในบริ เวณทีเป็ นส่ วนหนึ งของชุ มชน ขับเคลื อนชุ มชนให้เป็ นไปตาม
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายการศึกษาระดับชาติ
องค์กร/หน่ วยงานเป็ นสถาบันทีมี ส่วนช่ วยในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุ มชน
เช่น บริ ษทั ห้างร้าน หน่วยงานทางราชการ องค์กรเอกชน ซึงอาจอยูร่ ู ปแบบของการ
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สนับ สนุ น ที หลากหลาย เช่ น ผลิ ต สื อการเรี ยนการสอน ร่ วมลงแรงและลงทรั พ ย์ในการขับเคลื อน
คุณภาพการศึกษา ผลิตงานวิจยั บริ การวิชาการ เป็ นต้น
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้องกับการศึกษาและชุมชน จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนการสอนทีมีคุณภาพ โดยทีผูเ้ รี ยนคือผูล้ งมือปฏิบตั ิโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานของการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ (Clevenger and Ozbek, 2013; Hart and Aumann,
) ผลลัพธ์ทีได้จากการเรี ยนรู ้ก็
สะท้อนกลับมาในรู ปของโครงการบริ การสังคม ซึ งชุมชนก็คือผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยจากการจัดการเรี ยน
การสอนโดยการบริ การสังคมโดยตรง
กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. นักเรี ยนในโรงเรี ยนวัดพรหมวงศารามจํานวน คน
. นักเรี ยนชันมัธยมปลายโรงมัธยมวัดดาวคนอง จํานวน คน
. เยาวชนในชุมชนริ มทางรถไฟสายท่าเรื อ เขตคลองเตย จํานวน คน
2. เครื องมือวิจัย
2.1 การจัดกิจกรรมบริ จาคของและสอนภาษาจีน-อังกฤษ ทีโรงเรี ยนวัดพรหมวงศาราม
2.2 การจัดค่ายกิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้เรื องเพศศึกษา ทีโรงเรี ยนวัดดาวคนอง
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2.3 การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการกีฬาให้เยาวชน ทีชุมชนริ มทางรถไฟสายท่าเรื อ เขตคลองเตย
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนจากการทํากิจกรรมพัฒนาเยาวชนชุมชน
พืนทีได้แก่ วัดพรหมวงศาราม โรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง และชุมชนริ มทางรถไฟ เขต คลองเตย
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ swot anlysis โดยมีดงั นี
4.1 โรงเรี ยนวัดพรหมวงศาราม
ข้อดี
- นักเรี ยนมีความกระรื อร้นมากขึนและสนใจ
ศึกษาเกียวกับภาษาต่างประเทศ
- นักเรี ยนมีความกล้าแสดงออก กล้าพูดมากขึน
และร่ วมกันทํากิจกรรมสันทนาการ
โอกาส
- ทางเจ้าอาวาสให้ความร่ วมมืออย่างเต็มทีต่อ
การจัดการศึกษาและเปิ ดโอกาสให้การบริ จาค
สิงของทีจําเป็ นให้เด็กและเยาวชน

ข้อเสี ย
- นักเรี ยนบางส่ วนฐานะค่อนข้างยากจน ทําให้
ขาดโอกาสทีได้รับการศึกษาต่อ
- เป็ นโรงเรี ยนทําให้การจัดการเรี ยนการสอนทํา
ได้จาํ กัด
อุปสรรค
- พืนทีและลักษณะโดยรอบของวัดไม่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
- เปิ ดรับจํานวนนักเรี ยนได้อย่างมีจาํ นวนจํากัด

4.2 โรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง
ข้อดี
- นั กเรี ยนมี คสามตังใจทํา กิ จ กรรมมาก และมี
การโต้ตอบกับวิทยากรตลอดเวลา
- นักเรี ยนตระหนักกับปั ญหาท้องในวัยเรี ยนมาก
ขึ น โดยมี ก ารซั ก ถามข้อ สงสั ย และ วิ ธี ก าร
ป้องกันจากวิยากร
โอกาส

ข้อเสี ย
- นักเรี ยนส่ วนใหญ่แย่งกันพูดตลอดเวลา
- นักเรี ยนบางส่ วนยังไม่สามารถเขียนภาษาไทย
ได้ถู ก ต้อ ง ทํา ให้ มี ปั ญ หาในการทํา กิ จกรรมที
ต้องมีการเขียน
อุปสรรค
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- โรงเรี ยนให้ ความร่ ว มมื อ ในการจัด กิ จ กรรม - นักเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ในเรื องเพศศึกษา
อย่างเต็มที โดยได้อ าํ นวยความสะดวกในเรื อง มีความรู ้ความเข้าใจทียังผิด
พืนทีในการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้มีการจัดกิ จกรรมเสริ ม
ความรู ้ จากหน่วยงานอืนอยูเ่ สมอ

4.3 ชุมชนริ มทางรถไฟสายท่าเรื อ เขตคลองเตย
ข้อดี
- นั กเรี ยนได้แ สดงความสามารถทางด้านกี ฬ า
ฟุตบอล
- นักเรี ยนมี ความกระตื อรื นร้ นทีอยากจะแสดง
ความสามารถของตนเองมากขึน
โอกาส
- หัวหน้าชุ มชน เปิ ดโอกาสและให้ความร่ วมมือ
ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมที สร้ า งสรรค์ เ พื อพั ฒ นา
เยาวชนในพืนที อยูต่ ลอดเวลา

ข้อเสี ย
- นั ก เรี ยนส่ วนใหญ่ ฐ านะยากจน ทํา ให้ ข าด
โอกาสในเรื องการศึกษา
- เป็ น ชุ มชน แออั ด มี การค้ า สิ งเส พ ติ ดผิ ด
กฎหมายในชุมชน
อุปสรรค
- พื นที ในชุ มชนไม่ มีความเหมาะสมต่ อการจัด
กิจกรรม ทังในด้านการเรี ยนหรื อเล่นกีฬา

ผลการวิจัย
จากกลุ่มผูว้ ิจยั ได้ทาํ กิจกรรมให้กบั เยาวชนใน พืนที ได้แก่ กิจกรรมทีวัดพรหมวงศา-ราม เป็ น
การการบริ จาคของ สอนภาษาจีนและอังกฤษ ทําให้เยาวชนทีได้ร่วมกิจกรรมได้ของใช้ทีจําเป็ นและยัง
ได้ฝึกทักษะการสื อสารภาษาต่างประเทศ พืนที ต่อมาคือ กิ จกรรมทีโรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง เป็ น
การจัดกิจจกรรมจะเป็ นแบบการจัดค่ายส่ งเสริ มความรู ้ในเรื องเพศศึกษา เพือให้นักเรี ยนเห็นถึงปั ญหาที
เกิดขึนในปั จจุบนั และมีกิจกรรมสันทนาการให้นักเรี ยนรู ้สึกเพลิดเพลิน และพืนทีสุ ดท้ายคือกิจกรรม
ทีชุมชนริ มทางรถไฟสายท่าเรื อ เขตคลองเตย เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้เยาวชนสนใจมาเล่นกีฬามากขึน
โดยมีผูส้ นับสนุ นใจดีสร้างสนามฟุตซอลให้กบั เยาวชนในชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ ช่ วยสร้ างโอกาสทาง
การศึกษาให้กบั เยาวชนทีด้อยโอกาส และส่ งเสริ มความรู ้ทีนอกเหนือจากในห้องเรี ยน พัฒนาทักษะทาง
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วิชาการและวิชาชี พ ตระหนักถึงปั ญหาในสังคมมากขึนส่ งผลให้เยาวชนสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ขและมีภูมิคุม้ กันทีดี
อภิปรายผล
. กิจกรรมทีวัดพรหมวงศาราม เยาวชนได้เรี ยนรู ้ ภาษาทีมีมีความจําเป็ นและจะเป็ นประโยชน์
ให้แก่เยาวชนในอนาคตได้ คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส่ งผลให้เด็กมีความรู ้ และเกิดความสนใจใน
ภาษาทัง ภาษา นอกจากนี ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมที ช่ วยสร้ างความสัมพันธ์ของเยาวชนให้มี
ความสามัคคี แ ละช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน สุ ดท้ายคื อได้มี การบริ จาคสิ งของอุ ปกรณ์ การเรี ยนให้กบั
เยาวชนในชุมชนเพือให้เยาวชนนําไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนหนังสื อ
. กิจกรรมทีโรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง เป็ นการจัดกิจกรรมให้ความรู ้เรื องเพศศึกษา จากการ
จัดกิจกรรมครังนีทําให้เยาวชนเห็นถึงปั ญหาเรื องเพศสัมพันธ์ในปั จจุบนั ว่ามันเป็ นเรื องทีใกล้ตวั เราและ
ถ้ามันเกิดพลาดขึนมาโดยเราไม่มีวิธีการป้ องกันมันจะส่ งผลเสี ยต่อเราอย่างไร ซึ งส่ งผลให้เยาวชนเห็ น
ความสําคัญในการป้องกันและหลีกเลียงไม่ให้เกิดปั ญหาเรื องเพศสัมพันธ์
. กิ จกรรมทีชุ มชนริ มทางรถไฟสายท่ าเรื อ เขตคลองเตย เป็ นรู ปแบบกิ จกรรมที ส่ งเสริ มให้
เยาวชนสนใจเล่นกีฬามากยิงขึน โดยมีการสร้างสนามฟุตซอลให้กบั ชุมชน เพือให้เยาวชนในชุ มชนได้
มี พื นที ในการเล่ น กี ฬา ออกกําลังกายซึ งทําให้เยาวชนในชุ มชนมี สุ ข ภาพที ดี แข็งแรง และไม่ไปยุ่ง
เกียวกับสิ งผิดกฎหมาย
บทสรุ ป
จากที กลุ่ มผูว้ ิจัยได้ทาํ การจัดกิ จกรรมทัง พืนที พบว่า เยาวชนทีเข้าร่ วมกิจกรรมที วัดพรหม
วงศาราม มี ค วามสนใจในภาษาอั ง กฤษและภาษาจี น มากยิ งขึ น และได้ เห็ น ความสํ า คัญ ของ
ภาษาต่ างประเทศที จะเข้ามามี อิท ธิ พ ลในประเทศไทย ในพื นต่ อ ไป คือ เยาวชนที เข้าร่ ว มกิ จกรรมที
โรงเรี ยนวัดดาวคนอง ส่ งผลให้เยาวชนเล็งเห็นปั ญหาในเรื องเพศสัมพันธ์ และได้เล็งเห็นวิธีการในการ
ป้องกันรวมถึงการหลีกเลียงไม่ให้เกิดปั ญหาในเรื องเพศสัมพันธ์ ในพืนทีสุ ดท้าย คือ เยาวชนทีเข้าร่ วม
กิจกรรมทีชุ มชนริ มทางรถไฟ เขต คลองเตย มีความสนใจในการเล่นกีฬามากยิงขึน เยาวชนในชุ มชน
หันมาใช้บริ การสนามกีฬาเพิมขึน ส่ งผลให้เยาวชนในชุ มชนมีสุขภาพร่ างกายที แข็งแรง และไม่ไปยุ่ง
เกียวกับสิ งทีผิดกฎหมาย
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ข้ อเสนอะแนะ
- ควรแบ่งบุคลากรมาช่วยในการจัดกิจกรรมมากขึน เนืองกิจกรรมทในหลายพืนที
- ควรมีการเตรี ยมใบประเมินกิจกรรมทุกครัง
- เนือหาของกิจกรรมควรคํานึงถึงวัยของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
- สํารวจพืนที ทีมีปัญหาและจัดกิจกรรมเพิมเติมให้กบั พืนทีต่าง ๆ ทีประสบปั ญหา
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โครงการพัฒนาชุมชนตําบลหนองสามวังสู่ ความยังยืน
Community Development Project in Nong Sam Wang Sub-District
for Sustainability
โชติกา ปิ ติทานันท์ 1 / กัมปนาท บริ บูรณ์ 2 / เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล3
สาขาการศึกษาพิเศษและหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

1

2-3

บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของโครงการในครั งนี 1) เพือศึกษาสภาพแวดล้อมของชุ มชนหมู่ 5 ตําบล หนอง
สามวัง จังหวัดปทุมธานี 2) เพือจัดกิจกรรมพัฒนาชุ มชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี สู่ ความ
ยังยืน โดยดําเนิ นการเชิ งปฏิบตั ิการกับประชาชนในชุมชนตําบลหนองสามวัง จังหวัด ปทุมธานี ทังหมด
32 คน เครื องมือทีใช้คอื การสํารวจจดบันทึกภาคสนาม และการสัมภาษณ์ทวไป
ั
ผูจ้ ดั ทําโครงการได้จดั กิจกรรมทังหมด 3 กิจกรรม ดังนี 1) กิจกรรมเยาวชนปลูกป่ า เป็ นการปลูก
ต้นไม้รอบบริ เวณโรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์ เจริ ญผล 2) กิจกรรมการลดใช้สารเคมีในเกษตร มีการทําอินโฟ
กราฟิ กแสดงข้อมูลเกียวกับจุ ดเด่น จุ ดด้อยในการใช้สารเคมี และสาธิ ตการทําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบแห้งให้กบั
ชาวบ้าน 3) กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ได้จดั ทําใบงานให้กบั นักเรี ยนชันอนุ บาลปี ที 3โรงเรี ยนวัดธรรม
ราษฎร์ เจริ ญผล ฝึ กการฉี ก การตัด ปะกระดาษ และการระบายสี
ผลการดําเนินงานพบว่า ตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี มีสภาพพืนทีเป็ นทีราบลุ่มฝังแม่นาํ
เจ้าพระยาตอนล่าง ภายในตําบลหนองสามวัง มีหมู่บา้ นทังหมด 13 หมู่ บา้ น มี ประชากรทังหมด 10,614
คน ประชาชนส่ วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ และประกอบอาชี พเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตร
ทีสําคัญได้แก่ ข้าว สวนผลไม้ และพืชผักต่ าง ๆ เช่ น ถัวฝั กยาว มะละกอ แต้งล้าน บวบ และในการจัด
กิจกรรมพัฒนาชุ มชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี ทังหมด 3 กิจกรรม พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ให้ความสนใจและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ประชาชนมีแนวโน้มทีจะลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบแห้งในการเกษตร นักเรี ยนตระหนักและเห็ นความสําคัญของธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ภายในชุ มชน อี กทังนักเรี ยนโรงเรี ยนวัด ธรรมราษฎร์ เจริ ญผล ได้ฝึก พัฒ นาการกล้ามเนื อมัดเล็กและ
สมาธิ
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คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาอย่างยังยืน
Abstract
The objectives of this project: 1) To study the environment of the community in Moo 5,
Nong Sam Wang Sub-district, Pathum Thani. 2) To carry out community development activities for
the people of Nong Sam Wang Sub-District, Pathum Thani for sustainability. The population
consisted of people who lived in Nong Sam Wang Sub-district, Pathum Thani and the sample group
32 people: The population agriculturist 6 people, was grade 5and Kindergarten3 at Wat Thamrat
Charoenphon School. The instrument used for data collection was interview and field survey.
All activities are organized as follows; 1. Youth reforestation activity, the valuable and rare trees have
been planted around Wat Thammarat Charoenphol School. 2. Activity to reduce the use of chemicals
in agriculture by using infographic to show the information about advantages and disadvantages to
use of chemicals. 3. Creative arts activities Students have created worksheets for Kindergarten 3
students at Wat Thamarat Charoenphol School. Practice tearing, cutting, patching, paper and coloring.
The results have shown that; Sam Wang Sub-district, Pathum Thani, has a Lower Chao
Phraya river basin. Within Nong Sam Wang Sub-district, there are 13 villages with a total population
of 10,614 people. Most people have completed compulsory education. They work in agriculture and
the main agricultural products that generate income for farmers are rice, orchards and vegetables
accordingly students brought the information from the aforementioned to form a sustainable
community And there to carry out community development activities for the people of Nong Sam
Wang Sub-District, Pathum Thani all 3 activities foundParticipants pay attentionand cooperate very
well. The population there is a tendency to reduce the use of chemicals in agriculture and turn to dried
organic fertilizers.Students recognize and recognize the importance of nature and the environment
within the community. Students to promote and fine motor development and concentration.
Keywords: community development, sustainable development
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บทนํา
ตําบลหนองสามวัง เป็ นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอหนองเสื อ จังหวัด ปทุ มธานี มี
สภาพพืนที เป็ นทีราบลุ่ มฝั งแม่นาเจ้
ํ าพระยาตอนล่าง และมี คลองส่ งนําชลประทานในพืนทีหลายสาย
ภายในตําบลหนองสามวัง มีหมู่บา้ นทังหมด หมู่บา้ น มีประชากรทังหมด , คน ประชาชนส่ วน
ใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ประชากรส่ วนใหญ่ในตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมี พืนทีทําการเกษตรประมาณ , ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรทีสําคัญที ทํารายได้
ให้ แ ก่ เกษตรกรได้แก่ ข้าว ถัวฝั ก ยาว มะละกอ แต้งล้าน และภายในตํา บลหนองสามวัง มี โรงงาน
อุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อยกว่ า แห่ งตังอยู่ ทําให้มีผูใ้ ช้แรงงานต่ างด้าวอาศัยอยู่เป็ น
จํานวนมาก ซึ งประชาชนส่ วนใหญ่ เป็ นผูม้ ีรายได้น้อย เนื องจากสภาวะเศรษฐกิ จที ไม่ ดี และในด้าน
การเกษตรประชากรส่ วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเป็ นจํานวนมาก ราคาของสารเคมีนนมี
ั
ราคาทีสู ง ซึ งไม่สอดคล้องกับสถานะการเงินในปั จจุบนั ของแต่ละครัวเรื อน อีกทังราคาทางด้านผลผลิต
นันมีราคาไม่แน่ นอนส่ วนมากราคาสิ นค้าจะตํามาก ทําให้ประชากรส่ วนใหญ่ ขาดทุนและเป็ นหนี จาก
การกูย้ ืมเงิ นมาลงทุน และเนื องจากชาวบ้านจะต้องทํางานทุ กวันทําให้ไม่ มีเวลาในการดู แล ส่ งเสริ ม
พัฒนาการบุ ตรหลาน ทําให้เด็ ก ๆ ในชุ มชนมี ปัญหาทางการเรี ยนในทีสุ ด ดังนันผูจ้ ัดทําโครงการจึ ง
สนใจทีจะศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมชุ มชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี และพัฒนาชุมชนให้มี
ความยังยืนในทุ ก ๆ ด้าน ส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการเกษตร และด้านการศึกษาให้ชุมชนตําบลหนอง
สามวังมีคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ีดีขึนและมีความยังยืน
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนหมู่ 5 ตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี
2. เพือจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี สู่ ความยังยืน
ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนาชุ มชน
(UN, 1955 : 6) ให้ ค วามหมายว่ า การพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ นกระบวนการรวมกํา ลั ง ระหว่ า ง
ประชาชนในชุ มชนกับเจ้าหน้าทีของรั ฐบาล เพือปรั บปรุ งสภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุ มชนนัน ๆ ให้เจริ ญยิงขึนและผสมผสานเข้าเป็ นชี วิตของชาติ ทําให้ประชาชน สามารถอุ ทิศตน
เพือความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที(The Community Development Department, 2527 : 1)
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ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุ มชน คือการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของประชาชน เพือให้เกิ ด
ความเชือมันในการช่วยตนเอง เพือนบ้านและชุ มชนให้มี มาตรฐานความเป็ นอยูท่ ีดี ขนึ โดยการร่ วมมือ
ระหว่างประชาชนกับรั ฐ บาล เป็ นวิธีการที นําเอาบริ การ ของรั ฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของ
ประชาชน เพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึน จากความหมายดังทีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้
ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการ เปลียนแปลงคนและชุ มชนให้ดีขึน โดยใช้พลังและความ
ร่ วมมื อ จากคนในชุ มชนและหน่ วยงานของรั ฐ และองค์กรในชุ มชน เพื อปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาและ
สร้ างสรรค์ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าทังในด้านคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการ ครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพั ฒ นาชุ ม ชนนั นจะต้ อ งเริ มจากการศึ ก ษาชุ ม ชน โดยการศึ ก ษาชุ ม ชน หมายถึ ง
กระบวนการในการเข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้ ทําความเข้าใจเรื องราวของชุมชนใดชุ มชนหนึ ง เพือให้มีความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับอดตีสถานการณ์ ปั จจุบนั ปั จจัยแวดล้อมในชุมชน การทําความรู ้จกั ชุมชนก่อนทีจะ
ลงมือทํางานถือเป็ นหัวใจสําคัญและมีผลต่อความสําเร็ จของการพัฒนาชุมชน เพราะนอกจากจะทําให้
สามารถกําหนดเป้ าหมาย และทิ ศทางการพัฒนาได้อย่างตรงความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็ นจริ งของชุมชนแล้ว การเข้าใจชุ มชนอย่างลึกซึ งจะทําให้ดาํ เนิ นงานร่ วมกับชุมชนได้ง่าย และ
ได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ตัวอย่างของประเด็นที ควรจะทําการศึ กษา เช่ น ข้อมู ลทางกายภาพ ว่า
ภายในชุ มชนนันมีจาํ นวนประชากร จําแนกตามเพศ อายุ จํานวนครั วเรื อน ฐานะความเป็ นอยู่ การตัง
บ้านเรื อนในชุ มชน ลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ การคมนาคม สภาพปั ญหาทางกายภาพ หรื อข้อมูล
ทางสังคม การเมือง การปกครอง เป็ นต้น
2. การบริการสั งคม Service Learning
Zlotkowski (1998) ให้ความหมายของการบริ การสังคม ว่าเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ทีกําหนดการ
วางแผนไว้อ ย่างชัดเจนสําหรั บการบู รณาการทางวิชาการกับการบริ การสั งคมเข้าด้วยกัน และยังให้
ความหมายของการเรี ย นรู ้ ด้ว ยการบริ ก ารสั ง คมเชื อมโยงอยู่โ ดยตรงกับ หลัก สู ต รทังรายวิ ช า กับ
โครงการศึกษาซึ งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกับบริ บทของอุดมศึกษาได้เป็ นอย่างดี
(Osman & Petersen, 2013 : 4-7) ให้ ค าํ จํา กัด ความว่ า การเรี ยนการสอนที เน้ น นัก ศึ ก ษาเป็ น
ศูนย์กลาง การมีส่ว นร่ วมในการทํางานร่ วมกัน ทังการลงมื อปฏิบตั ิการสนทนาสื อสาร การหาพืนทีที
เหมาะสมในการมีส่วนร่ วมกับชุมชนทีหลากหลาย นักศึกษาได้เห็นมุมมองทีแตกต่างและได้ใช้ความคิด
อย่างอิสระในการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล การเรี ยนการสอนแบบนี ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพของนักศึกษา
ทําให้บณั ฑิตมีคุณภาพ เป็ นพลเมืองโลกทีดี
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สรุ ปได้ว่าการบริ การสังคม เป็ นการเรี ยนรู ้ ทีใช้ประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยน โดยอาศัยการบู รณา
การทางวิชาการกับการบริ การสังคม ทีมาจากความต้องการและปั ญหาของชุมชน ซึ งสามารถเชือมโยง
กับหลักสู ตรในรายวิชาและโครงการ หรื อกิจกรรมซึ งต้องได้รับการวัดและประเมินผลทังด้านวิชาการ
และบริ การสังคม
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
- ชาวบ้าน
- นักเรี ยน
- สภาพความเป็ นอยู่

ตัวแปรตาม
- การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
- การพัฒนาชุมชนตําบลหนองสามวังอย่างยังยืน
- เกิดการเรี ยนรู้จากการทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน

วิธีดาํ เนินการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ ประชาชนในชุ มชนตําบลหนองสามวัง จัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ประชาชน จํา นวน 32 คน ได้แ ก่ ประชาชนที ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม จํา นวน 6 คน นั ก เรี ย น
โรงเรี ยนวัด ธรรมราษฎร์ เจริ ญผลระดับชันประถมศึกษาชันปี ที 5 จํานวน 20 คน ระดับชันอนุ บาล 3
จํานวน 6 คน
2. เครื องมือทีใช้
เครื องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการร่ างการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน จากตัวแทนชุมชน
ตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 คน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง การสํารวจ
ภาคสนาม
3. ขันตอนการเก็บข้ อมูล
ผูจ้ ดั ทําโครงการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้ าง กับตัวแทนชุ มชนตําบล
หนองสามวัง จังหวัดปทุ มธานี จํานวน 5 คน สัมภาษณ์เกี ยวกับสภาพทัวไป เช่ น ชื อ-สกุ ล เพศ อายุ
ระดับ การศึ กษา ที อยู่อ าศัย อาชี พ รายได้ เป็ นต้น และมี ก ารสํ า รวจภาคสนาม และมี ก ารจดบัน ทึ ก
สภาพแวดล้อมในชุมชนทีพบเจอลงในสมุดจดบันทึก และรวบรวม ตรวจสอบ นําผลสรุ ปทีได้นาํ มาร่ าง
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เพือจัดกิจกรรมเพือพัฒนาชุมชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระยะเวลา 2 วันในการเก็บ
ข้อมูล คือ วันที 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ขันตอนการดําเนินงาน
ขันตอน/กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ติดต่อประสานงาน 5 ต.ค. 2563
กับผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ 5 ตําบลหนองสาม
วัง
2. จัดทําแบบสัมภาษณ์ 7 ต.ค. 2563

3. ลงพืนทีสัมภาษณ์
และสํารวจ ตําบล
หนองสามวัง
4. สรุ ปผลการลงพืนที
และร่ างกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน
5. จัดกิจกรรมที 1:
เยาวชนปลูกป่ า
6. จัดกิจกรรมที 2: การ
ลดใช้สารเคมีในเกษตร
ครังที 1
7. จัดกิจกรรมที 2: การ
ลดใช้สารเคมีในเกษตร
ครังที 2
8. จัดกิจกรรมที 3:
ศิลปะสร้างสรรค์

9-10 ต .ค .
2563
10 ต.ค. 2563

15 ต.ค. 2563
24 ต.ค. 2563

26 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

สถานที
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
บ้ า นผู ้ช่ วยผู ้ใ หญ่ บ้ า น
นางสาวโชติกา
หมู่ 5 ตํา บลหนองสาม
ปิ ติทานันท์
วั ง อํ า เภ อ ห น อ งเสื อ
จังหวัดปทุมธานี
หมู่ 5 ตํา บลหนองสาม
นางสาวโชติกา
วั ง อํ า เภ อ ห น อ งเสื อ
ปิ ติทานันท์
จังหวัดปทุมธานี
หมู่ ตํา บลหนองสาม
นางสาวโชติกา
วั ง อํ า เภ อ ห น อ งเสื อ
ปิ ติทานันท์
จังหวัดปทุมธานี
หมู่ ตํา บลหนองสาม
นางสาวโชติกา
วั ง อํ า เภ อ ห น อ งเสื อ
ปิ ติทานันท์
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์
นางสาวโชติกา
เจริ ญผล
ปิ ติทานันท์
หมู่ ตํา บลหนองสาม
นางสาวโชติกา
วั ง อํ า เภ อ ห น อ งเสื อ
ปิ ติทานันท์
จังหวัดปทุมธานี
หมู่ ตํา บลหนองสาม
นางสาวโชติกา
วั ง อํ า เภ อ ห น อ งเสื อ
ปิ ติทานันท์
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์
นางสาวโชติกา
เจริ ญผล
ปิ ติทานันท์
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ผลการศึกษา
ตําบลหนองสามวัง เป็ นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุ มธานี มี
สภาพพืนที เป็ นทีราบลุ่ มฝังแม่นาเจ้
ํ าพระยาตอนล่าง ภายในตําบลหนองสามวัง มีหมู่บา้ นทังหมด
หมู่บา้ น ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีสําคัญทีทํารายได้ให้แก่เกษตรกร
ได้แก่ ข้าว สวนผลไม้ และพืชผักต่าง ๆ และเกษตรในชุ มชนมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
จํานวนมาก ทําให้มีราคาต้นทุ นการผลิตทีสู ง และไม่สอดคล้องกับสถานะการเงินของแต่ละครั วเรื อน
เนื องจากการมีราคาทางด้านผลผลิตนันมีราคาไม่แน่ นอนส่ วนมากราคาสิ นค้าจะตํา และในพืนทีมีการ
ทําเกษตรทีมีความเหมือนกัน คือ ทํานา ปลูกผักทีเหมือนกันทําให้ผลผลิตนันล้นตลาด
ด้า นการศึ ก ษา ตํา บลหนองสามวัง จั ง หวัด ปทุ ม ธานี มี ส ถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน แห่ ง ดัง นี .โรงเรี ยนนิ กรราษฎร์ บูรณะ (เหราบัตย์อุ ทิศ) .โรงเรี ยน
คลองสิ บสาม (ผิ วศรี ราษฎร์ บาํ รุ ง ) .โรงเรี ยนวัด ธรรมราษฎร์ เจริ ญ .โรงเรี ยนชุ ม ชนประชานิ กร
อํานวยเวทย์ .โรงเรี ยนราษฎร์ สงเคราะห์ วิทยา .โรงเรี ยนวัดโปรยฝน .ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กตําบล
หนองสามวัง ซึ งส่ วนใหญ่ประชาชนในตําบลหนองสามวังจบการศึกษาภาคบังคับ และเนืองจากภายใน
ชุมชนมีประชาชนทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวนมาก ทําให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน หรื อส่ งเสริ ม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ทีสําคัญให้กบั เด็ก ซึ งอาจส่ งผลให้มีปัญหาทางการเรี ยนได้ในทีสุ ด จากทีกล่าวมา
ข้างต้น ผูจ้ ดั ทําโครงการจึงจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ทังหมด กิจกรรม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี
1) กิ จ กรรมเยาวชนปลู ก ป่ า ได้ รั บ ความร่ วมมื อ กับ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ดําเนิ นกิจกรรมปลูกป่ ารอบบริ เวณโรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์ เจริ ญผล ซึ งมี
ผู ้เ ข้า ร่ วมกิ จ กรรม คื อ นั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาชั นปี ที 5 จํา นวน 20 คน เจ้ า หน้ า ที สํ า นั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม จํานวน 10 คน ปลู กต้นไม้ทีมี ค่าและหายาก เช่ น ต้นพะยูง ต้น
ประดู่ ป่า จากการจัดกิ จกรรมเยาวชนปลู กป่ ารอบบริ เวณโรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์ เจริ ญผล ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับขันตอนปลูกต้นไม้ และสามารถสร้ างจิตสํานึ กรั กธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อ ม อี ก ทังสามารถนํา ความรู ้ ที ได้รั บ ทังภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ ไปประยุกต์ใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันได้
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ภาพที 1 กิจกรรมปลูกป่ ารอบบริ เวณโรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์ เจริ ญผล

2) กิจกรรมการลดใช้สารเคมีในเกษตร ผูจ้ ดั ทําโครงการได้ลงภาคสนามที หมู่ 5 ตําบลหนอง
สามวัง อําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี โดยมีการจัดทําอินโฟกราฟิ กแสดงข้อมูลเกียวกับจุดเด่ น จุด
ด้อยในการใช้สารเคมีในเกษตร และสาธิ ตการทําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบแห้งให้กบั ชาวบ้านทีประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จํานวน 6 คน จากการดําเนิ นกิ จกรรม ได้รับความช่ วยเหลือจากนายกิตติ ปิ ติ ทานันท์ ใน
การสอนและสาธิ ตการทําปุ๋ ยอิ นทรี ยแ์ บบแห้ง โดยตัวแทนที เข้าร่ ว มกิ จกรรมมี การให้ความร่ วมมื อ
แสดงความคิดเห็นร่ วมกันเป็ นอย่างดี อีกทังได้มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการใช้สารอินทรี ยท์ ดแทน
สารเคมีในเกษตร สามารถนําความรู ้ทีได้รับในภาคปฏิบตั ิไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตร และ
สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คนในชุมชนตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี ได้
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ภาพที 2 การสาธิตการทําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบแห้ง
3) กิ จกรรมศิ ลปะสร้ างสรรค์ ผูจ้ ัดทําโครงการได้จัดกิ จกรรมให้กบั นักเรี ยนชันอนุ บาลปี ที 3
โรงเรี ยนวัดธรรมราษฎร์ เจริ ญผล จํานวน 6 คน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการกล้ามเนื อมัดเล็กด้วยการบู ร
ณาการร่ วมกับวิชาศิลปะกับการใช้ประสาทสั มผัสจากการมอง การฟั ง การดมกลิน สัมผัส เช่ น การ
ระบายสี การฉี ก ตัด ปะกระดาษ เพือพัฒนากล้ามเนือมัดเล็กให้มีพฒั นาการด้านการเขียน หยิบจับสิ ง ทํา
กิ จกรรมต่ าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว จากการทํากิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี
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ภาพที 3 สอนระบายสี วนั ลอยกระทงปี 2563
อภิปรายผล
จากการจัด กิ จกรรมเพื อพัฒนาชุ มชมตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุ มธานี สู่ความยังยืน นัน
พบว่าในกิจกรรมที 1 เยาวชนปลูกป่ า นันถ้าหากนักเรี ยนและผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีการนําความรู ้ทีได้จาก
เข้าร่ วมกิ จ กรรม นําต้นไม้มาปลู กภายในชุ มชนอย่างต่ อ เนื อง มีการรณรงค์ต ระหนักถึ งการอนุ รัก ษ์
สิ งแวดล้อมและธรรรมชาติ ก็จะทําให้ชุมชนตําบลหนองสามวังมีการพัฒนาอย่างยังยืน อีกทังสามารถ
สร้ างรายได้ภายในชุมชน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้านที 5 คือ การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม ร่ วมกันลดปั ญหาโลกร้ อน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ ขอ้ ที 4.1 ที ว่าการรั กษาฟื นฟูทรั พ ยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการอนุ รักษณ์และใช้ประโยชน์อย่างยังยืน
กิ จกรรมที 2 การลดใช้ส ารเคมี ในเกษตร ประชากรที ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมที เข้าร่ วม
กิ จ กรรมนั นมี แ นวโน้มที จะลดการใช้ส ารเคมี ในทางเกษตร และหัน มาใช้ปุ๋ ยอิ น ทรี ยแ์ ทนสารเคมี
เนื องจากการใช้สารเคมีจาํ กัดศัตรู พืชสามารถก่อให้เกิดผลกระทบจากการปนเปื อนในสิ งแวดล้อม ที
เกิ ดขึนได้ตงแต่
ั กระบวนการผลิต การขนส่ ง การจําหน่ าย การนําไปใช้โดยเกษตรกร รวมไปถึ งการ
กําจัดซากขวดเปล่าของสารเคมี ซึ งผูท้ ีได้รับผลกระทบโดยตรง คือ สิ งมีชีวิตทังคน สัตว์และระบบนิ เวศ
747

ซึ งในการที ประชากรหั น มาใช้ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์นันถื อ ว่ า เป็ นเรื องดี เพราะเป็ นการรั กษาสุ ขภาพแล้ว ยัง
สามารถลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ซึ งสอดคล้อ งกับ Lianjumboon (1992) ที ว่ า กิ จ กรรมการผลิ ต ทาง
การเกษตรต้องสอดคล้องกับ ระบบนิ เวศน์ ไม่ ทาํ ลายสิ งแวดล้อม และส่ งเสริ มคุ ณ ภาพชี วิตที ดี ของ
เกษตรกรและผูบ้ ริ โภค มีการอนุ รักษ์บาํ รุ งดิ น และสภาพแวดล้อ มตามธรรมชาติ ให้อุดมสมบู รณ์ ใน
ระยะยาวอย่างต่อเนือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดูแลด้านทรัพยากรมนุ ษย์ เช่น ความปลอดภัยใน
การทํางานและสุ ขภาพของเกษตรกร สุ ขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค การอยูร่ ่ วมกันของชุมชน
ชนบท
และนักเรี ยนในระดับปฐมวัย นันมีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ วตามการเรี ยนรู ้ จึงมีความ
จําเป็ นในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่างรอบด้าน เพือพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เต็มที ซึ งในการพัฒนา
และส่ งเสริ มระบบกล้ามเนื อมัด เล็กนัน สามารถดําเนิ นการในรู ปแบบบูรณาการวิชาศิลปะกับการใช้
ประสาทสัมผัสจากการมอง การฟั ง การดมกลิน สัมผัส โดยการระบายสี ดว้ ยสี ไม้หรื อสี เทียน การปั น
ดินนํามันหรื อปั นดินเหนียว งานกระดาษ เช่ น การฉี ก การตัด พับ ปะกระดาษ เป็ นต้น ในการทีเด็ก
ได้ลงมือกระทํา การจับต้องสัมผัส จะทําให้เด็กเข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ทงหมดเข้
ั
าด้วยกัน ซึ ง
เป็ นประสบการณ์สาํ คัญในการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนระดับชันประถมศึกษาต่อไป ซึ งกิจกรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์ทีผูจ้ ดั ทําโครงการจัดนัน มี การให้เด็กนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ ดว้ ยตัวเอง สอดคล้องกับ
แนวคิด Dewey ทีกล่าวว่า การเรี ยนรู ้เกิดขึนได้จากการกระทํา จะทําให้เด็กมี การรู ้จกั การสังเกต มีการ
ทํางานทีประสานสัมพันธ์กันระหว่ างมือกับตา มีพ ฒ
ั นาการที ดี ขึนในด้านกล้ามเนื อมัดเล็ก ซึ งเป็ น
พืนฐานสําคัญของการเขียน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุ มชน
ตําบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในโครงการควรมีจาํ นวนมากกว่านี
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุ มชนของไทย มีวตั ถุประสงค์
(1) เพือศึกษาแนวคิดเกียวกับกระบวนการบริ หารจัดการกลุ่มอาชี พให้เกิดความเข้มแข็ง (2) เพือศึกษา
ปั จ จัยที ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นากลุ่ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของไทย ซึ งสํา นั ก เสริ มสร้ า งความเข้ม แข็งชุ มชน
กรมการพัฒ นาชุ มชน ได้มี แนวคิด ในการบริ หารจัด การ และพัฒนากลุ่ ม อาชี พ เพื อเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็ง โดยมี การกําหนดแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชี พเพือเป็ นเครื องมื อในการพัฒนาให้มีความ
มันคงและเกิ ด ความเข้ม แข็ง มากขึ น ตามความต้อ งการของรั ฐ บาลในการที จะสร้ า งความเข้มแข็ ง
ภายในประเทศ ด้วยการขับเคลือนเศรษฐกิจจากรากฐาน เพือผลิตสิ นค้า หรื อให้บริ การ ส่ งเสริ มการจ้าง
งาน โดยไม่ ไ ด้ มี เป้ า หมายเพื อสร้ า งกํา ไรอย่ า งเดี ย ว แต่ เพื อแก้ปั ญ หาพัฒ นาชุ ม ชน สั ง คม หรื อ
สิ งแวดล้อ มด้วย ซึ งจากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวข้อ งต่ าง ๆ พบว่าปั จ จัยที ส่ งผลต่ อ การ
พัฒ นากลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของไทย มี จ ํา นวน 4 ปั จ จัย ได้แ ก่ (1) ปั จ จัย ด้า นเงิ น ทุ น (2) ปั จ จัยด้า น
การตลาดและการจัดจําหน่าย (3) ปัจจัยด้านการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ (4) ปัจจัยด้านบุคลากร
คําสําคัญ: การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน, ความเข้มแข็ง
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Abstract
The objectives of this article are (1) to study the concept of the community enterprise (2) to
study the affecting factors to develop a community enterprise groups. Department of Community
Development has a concept of management and development of enterprise groups. There are
guidelines for the development of enterprise groups as a tool for development to become more stable
and stronger. The government aims to drive the economy and also to solve problems and develop
community, society or environment as well. From various related documents and research studies, it
was found that there are four factors affecting the development of community enterprise groups in
Thailand. (1) Funding factor (2) Marketing and distribution factor (3) Production and product design
factor and (4) Personnel factor.
Keywords: community enterprises, development, strength
บทนํา
ปั จจุ บนั รั ฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต้องการสร้ างความเข้มแข็งภายในประเทศ
ด้วยการขับ เคลื อนเศรษฐกิ จ จากรากฐาน สนับ สนุ นให้มีการจัด ตังกิ จ การที เป็ นประโยชน์ แ ก่ ค นใน
ชุ มชน หรื อวิสาหกิจเพือสังคม (Social Enterprise) เพือผลิ ตสิ นค้า หรื อให้บริ การ ส่ งเสริ มการจ้างงาน
โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพือสร้างกําไรอย่างเดียว แต่เพือแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน สังคม หรื อสิ งแวดล้อมด้วย
ทีผ่านมารัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ซึ งมีหลายชุมชนนํางบประมาณนันไปสร้าง
ร้ านค้าชุ มชน โรงสี ชุมชน หรื ออื น ๆ โดยชุ มชนเป็ นเจ้าของร่ วมกัน บริ หารจัดการกันเอง ทําให้เกิ ด
กําไรและการหมุนเวียนรายได้ มีการนําไปลงทุนเพิมเพือขยายกิจการ เกษตรสามารถนําผลผลิตไปแปร
รู ป สร้างมูลค่าเพิม และจ่ายงานกันเองในท้องถิน สิ งเหล่านี เป็ นพืนฐานของวิสาหกิจเพือสังคมทีรัฐบาล
ต้องการสนับสนุ นเพือให้เกิดความยังยืน และสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นบริ ษทั ชุมชนได้ตามแนวทาง
ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา รัฐบาลมีแผนจะคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนประมาณ 350
แห่ งจากทังหมด 70,000 แห่ ง ทีมีแนวโน้มเป็ นกิจการเพือสังคม เข้าสู่ กระบวนการให้ความรู ้และพัฒนา
เป็ นกิจการเพื อสังคมในรู ปแบบองค์กรชุ มชน (Community Social Enterprise) เพือแก้ไขปั ญหาชุ มชน
และพัฒนาเศรษฐกิ จรากฐาน เชือมโยงกับมาตรการภาษีเพือสนับสนุ นวิสาหกิจเพือสังคมของรั ฐบาล
นอกจากนี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานสร้างเสริ มกิจการเพือสังคมแห่ งชาติ (สกส.) ยัง
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ร่ วมกัน เร่ งรั ด ส่ ง เสริ มให้วิ ส าหกิ จ ชุ มชน พัฒ นาเป็ นวิ ส าหกิจ เพื อสั งคมทีให้ ป ระโยชน์ ทังทางด้า น
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้โดยเร็ วและส่ งเสริ มให้วิสาหกิจเพือสังคม
ในแต่ ล ะพื นที รวมกลุ่ มกันให้มีค วามเข้มแข็ง มากขึ น สามารถแลกเปลี ยนความรู ้ แ ละใช้ทรั พ ยากร
ร่ วมกัน โดยหน่ วยงานรัฐคอยให้การสนับสนุ นตามแนวทางประชารัฐ รวมทังยกระดับกลุ่มวิสาหกิจให้
เป็ นศูนย์ธุรกิจเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นส่ งเสริ มศูนย์อุตสาหกรรมแปรรู ป
สิ นค้าเกษตรคลังสิ นค้าและการขนส่ งใน จังหวัดสระแก้วเชือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาใน
เขตปอยเปตโอเนี ยง นอกจากนี ยังได้เชิ ญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่ วมสนับสนุ นวิส าหกิ จชุ มชนใน
รู ปแบบต่าง ๆ เช่นการลงทุนร่ วมกับวิสาหกิจบริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจโดยสามารถได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามทีกําหนดไว้ (สรรเสริ ญ แก้วกําเนิด , 2559 : ออนไลน์)
วิสาหกิ จชุ มชนเกิ ดขึนจากการนําแนวทางเศรษฐกิ จชุ มชนหรื อแนวทางเศษฐกิ จ พอเพี ยงมา
พัฒนาอย่างต่อเนืองและเป็ นระบบ วิสาหกิจชุมชนจัดเป็ นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนทีชุมชนคิดได้จากการ
เรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ งไม่ใช่กิจกรรมทีมีความซับซ้อนอะไรมากนัก แต่เป็ นการทํากินทําใช้
เพือทดแทนการซื อจากตลาดหรื อห้างร้านต่าง ๆ และยังเป็ นการจัดการระบบการผลิตและบริ โภคทีมีอยู่
ในชี วิตประจําวัน เช่ น การจัดการเรื องข้าว นํายาสระผม นํายาล้างจาน ผ้าย้อมสี หรื ออืน ๆ ทีชุ มชนทํา
เองได้โดยไม่ยงุ่ ยาก การทํากินหรื อการทําใช้เองนันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายใช้ส่อย และยังช่วยให้
เศษฐกิจเข้มแข็งขึน นอกจากนี ยังเป็ นการจัดระบบเศษฐกิจใหม่ให้เกิดขึนจริ งในชุ มชน เพราะถ้าชุมชน
มีความเข้มแข็งและสามารถพึงพาตนเองได้ก็จะทําให้เศษฐกิจของประเทศเกิดความเข้มแข็งและอยู่ได้
อย่างมันคง ดังนันวิ ส าหกิ จชุ มชนจึ งมี ความสําคัญอย่างมากในการสร้ างรากฐานความมันคงให้กับ
ประเทศ ด้วยการกระตุน้ เศษฐกิจระดับรากหญ้าหรื อระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยังสามารถช่วย
กระจายโอกาสในการประกอบอาชี พให้กบั ประชาชน เพือเกิดการสร้ างงาน สร้ างรายได้ และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กบั ประชาชนส่ วนใหญ่ ของประเทศ ให้ประชาชนสามารถพึงพาตนเองได้ยิงขึ น (2555 :
ออนไลน์)
การศึกษาในครังนีผูศ้ ึกษาได้มีความสนใจศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ของไทย เนื องจากในปั จจุบนั รัฐบาลพยายามทีจะส่ งเสริ มและพลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง สนับสนุ นให้มีการจัดตังกิ จการที เป็ นประโยชน์ แ ก่ คนในชุ มชน ดังนันการทีจะพัฒนากลุ่ ม
วิสาหกิจชุ มชนให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความเข้มแข็ง รวมไปถึงการผลิตสิ นค้าหรื อการให้บริ การใน
ด้านต่าง ๆ ควรจะทําอย่างไรถึงจะตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้นนั กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จําเป็ นต้องให้ความสําคัญต่อแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็ นการบริ หารจัดการ การพัฒนา
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ด้านการผลิต การเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึง
การจัดสรรผลกําไรให้กบั สมาชิ ก โดยบทความวิ ชาการนี แบ่ ง การนําเสนอออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ (1)
แนวคิด เกี ยวกับกระบวนการบริ หารจัด การกลุ่ มอาชี พ (2) ปั จจัยที ส่ งผลต่ อ การพัฒนากลุ่ มวิส าหกิ จ
ชุมชนของไทย และ (3) สรุ ป โดยมีรายละเอียดดังนี
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาแนวคิดเกียวกับกระบวนการบริ หารจัดการกลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง
2. เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย
แนวคิดเกียวกับกระบวนการบริ หารจัดการกลุ่มอาชีพ
สํานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุ มชน (2560 : 4 - 15) ได้มีแนวคิดในการ
บริ หารจัดการ และพัฒนากลุ่มอาชีพเพือเสริ มสร้างความเข้มแข็งไว้ ดังนี
1. การบริหารกลุ่มอาชี พ
การดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่มอาชีพให้ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ร่วมกันของสมาชิก
รวมถึงทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้หลัก 5 ก ดังนี
ก ที 1 : กลุ่ม/สมาชิก
- กลุ่มเป็ นการรวมตัวกันของคนที มี ความสมัครใจ พร้ อ มทีจะให้ความร่ วมมือในการดําเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มทีมีอาชีพเดียวกัน หรื อประเภทอาชีพเดียวกัน อย่างน้อย 5 คน ขึนไป
- ทีตังของกลุ่ม ควรเลือกสถานทีที เป็ นที สาธารณะ หรื อสถานทีที มีความพร้ อมสามารถเป็ น
ศูนย์กลางการดําเนิ นงานของกลุ่ม สมาชิกสามารถเดินทางไปมาสะดวก และควรมีการขอใช้สถานทีให้
ถูกต้อง
- สมาชิ ก เป็ นผูท้ ี มีคุณสมบัติตามที กลุ่ มกําหนด เช่ น มีภูมิลาํ เนา หรื อถิ นอาศัยเดี ยวกับสถาน
ทีตังกลุ่ม มีความรู ้ความเข้าใจ และเห็นชอบในหลักการของกลุ่ม รวมถึงพร้ อมทีจะปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อตกลงของกลุ่ม และสมัครเป็ นสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจ
- บทบาทหน้าที ของสมาชิ กคือ เข้าร่ วมการประชุ มและแสดงข้อคิดเห็ น ให้ความร่ วมมื อและ
สนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานของกลุ่ ม นํา ความรู ้ ที ได้รับ ไปพัฒ นาอาชี พ ร่ ว มกํา หนดและปฏิ บ ัติ ต าม
ระเบียบของกลุ่ม
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ก ที 2 : กรรมการ
กรรมการ คือ กลุ่มคนซึ งได้รับมอบหมายและเป็ นตัวแทนจากสมาชิกให้บริ หารกลุ่มนัน ๆ ซึ ง
กลุ่มจะมันคงและบรรลุผลเพียงใดขึนอยูก่ บั คณะกรรมการทีต้องปฏิบตั ิหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การแต่งตังคณะกรรมการ ควรมีจาํ นวนเป็ นเลขคี เพือให้สัดส่ วนของการออกเสี ยงมีความเป็ น
เอกฉันท์ จํานวนอยูร่ ะหว่าง 5 - 21 คน มีวาระการดํารงตําแหน่งอยูร่ ะหว่าง 1 - 4 ปี
บทบาทหน้าที ของคณะกรรมการคื อ ดํา เนิ นการร่ า งระเบี ยบหรื อ ข้อ บัง คับ กลุ่ ม โดยความ
เห็ นชอบของสมาชิกกลุ่ม จัดให้สมาชิ กมาประชุมแสดงความคิดเห็ นและวางแผนการดําเนิ นกิ จกรรม
กลุ่มร่ วมกัน จัดให้มีบริ การแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ และประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
ตําแหน่ งของกรรมการ ประกอบด้ว ย ตําแหน่ ง หลัก คื อ ประธาน รองประธาน เลขานุ การ
เหรัญญิก ปฏิคม และประชาสัมพันธ์
ก ที 3 : กฎ กติกา ระเบียบข้ อบังคับกลุ่ม
กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ควรทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ วิธีการอาจเป็ นการร่ วมกันร่ างขึนมาเอง หรื ออาศัยกฎหมายอื นมา
รองรับ การกําหนดสาระสําคัญในระเบียบอาจกําหนดเป็ นหมวดหมู่ ดังนี
หมวดที 1 ข้อความทัวไป ประกอบด้วย ชือกลุ่ม ทีตังกลุ่ม วันทีระเบียบนี ใช้บงั คับ
หมวดที 2 วัตถุประสงค์ของการจัดตังกลุ่มอาชีพ
หมวดที 3 สมาชิ กกลุ่ม ประกอบด้วย คุณสมบัติของสมาชิก การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก บทบาท
หน้าทีของสมาชิก การพ้นจากสมาชิก
หมวดที 4 เงินทุนของกลุ่ม ทีมาเงินทุนของกลุ่ม การใช้จ่ายเงินทุนของกลุ่ม
หมวดที 5 การดําเนิ นงานของกลุ่ม ประกอบด้วย กิจกรรมของกลุ่ม วิธีการดําเนิ นกิจกรรม การ
จัดสรรประโยชน์หรื อกําไรของกลุ่ม
หมวดที 6 คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม ประกอบด้ว ย คุ ณ สมบัติ ของคณะกรรมการ จํา นวน
คณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการ วิธีการคัดเลือก วาระใน
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ ง การประชุมของคณะกรรมการและสมาชิก
หมวดที 7 การแก้ไขหรื อเพิมเติมระเบียบ กําหนดวิธีการแก้ไขหรื อเพิมเติมระเบียบ
หมวดที 8 บทเฉพาะกาล ใครเป็ นผูล้ งนามในระเบียบ วันทีระเบียบมีผลบังคับใช้
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ก ที 4 : กองทุน
กองทุนของกลุ่มอาชีพอาจเป็ นเงิ นหรื อเครื องมือ ทีทําให้กิจกรรมของกลุ่มดําเนิ นการได้และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึงทีมาของทุน ได้แก่
1) ทุนจากการระดมหุ ้นของสมาชิกควรกําหนดจํานวนหุ น้ ของสมาชิกให้ชดั เจน เพือใช้เป็ นทุน
ตังตนในการดําเนิ นงานของกลุ่ม
2) ทุ น จากภาครั ฐ / เอกชน เช่ น ภาครั ฐ สนั บ สนุ น งบประมาณ เงิ น บริ จ าค เงิ น สมทบจาก
เครื อข่าย หรื อกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
3) ทุนจากการจัดกิจกรรม เช่น จําหน่ายข่าวเปลือก เส้นฝ่ าย แล้วหักรายได้เข้ากลุ่ม
4) ทุนจากการกูย้ มื แบ่งเป็ นแหล่งทุนภายในชุ มชน เช่น เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ฯ กองทุนหมู่บา้ น ฯ
กองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี กลุ่ ม ออมทรั พ ย์เพื อการผลิ ต เครื อ ญาติ แหล่ งทุ น ภายนอกชุ ม ชน เช่ น
สถาบันการเงินต่าง ๆ(ธกส. ออมสิ น SME ฯลฯ)
ก ที 5 : กิจกรรม
เป็ นสิ งที สมาชิ ก กลุ่มร่ ว มกัน ปฏิ บ ัติ เพื อสร้ างรายได้ให้ กับครั วเรื อ นและชุ ม ชน โดยมี การ
กําหนดเป็ นแผนกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น การประชุ มการวางแผนการผลิตและจําหน่ าย การสะสมทุนของ
กลุ่ ม การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของสมาชิ ก การพัฒ นาคุ ณ ภาพ มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ การจัด
สวัสดิการ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
กิ จกรรมของกลุ่มถื อเป็ นหัว ใจสําคัญที ทําให้กลุ่ มมี ชีวิต บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของกลุ่ม ดังนัน
คณะกรรมการจึ ง จํา เป็ นต้อ งส่ งเสริ มให้กลุ่ มมี แ ผนและดําเนิ นกิ จ กรรมตามแผนอย่างต่ อ เนื อง และ
สมําเสมอ โดยกิจกรรมของกลุ่มต้องส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ก่อให้เกิดความร่ วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มนคง
ั ชุมชนพึงตนเองได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนากลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชี พที สามารถดําเนิ นงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีการ
ดําเนิ นกิจกรรมกลุ่มอาชี พได้อย่างยังยืนนันกลุ่มอาชี พจําเป็ นต้องมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื อง
ดังนี
1) การบริ หารจัดการ กลุ่มอาชี พ หรื อวิสาหกิ จชุ มชน สมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในการ
ดํา เนิ น งานกลุ่ ม มี กิ จ กรรมกลุ่ ม อย่า งต่ อ เนื อง ผลประโยชน์ ที ได้ของกลุ่ ม จะต้อ งมี การแบ่ ง ปั น ให้
เหมาะสม เป็ นธรรม และสมาชิ ก มี ค วามพึ ง พอใจ และจะต้ อ งมี กิ จ กรรมที ส่ ง เสริ มและพั ฒ นา
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กระบวนการเรี ย นรู ้ การมี ก ฎระเบี ยบ กติ ก าที เป็ นที ยอมรั บ ของทุ ก คน มี ก ารกํากับ ติ ด ตาม และ
ตรวจสอบการดําเนินงาน มีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล การยกย่อง ชมเชย
2) การพัฒนาด้ านการผลิต ปริ มาณ คุณภาพผลผลิตจะต้องได้ตามเป้ าหมาย และจะต้องมีความ
หลากหลายสามารถพัฒนาและต่อยอดได้
3) การเพิ มมู ลค่ าผลิต ภั ณ ฑ์ การคัด วัต ถุ ดิ บ จะต้อ งมี คุ ณ ภาพ คํา นึ ง ถึง ความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ใช้ภูมิปัญญา/ วัฒนธรรม เป็ นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ และรู ปแบบผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการนําเทคโนโลยี/
องค์ความรู ้ ใหม่ มาใช้ในการดําเนิ นงาน และที สําคัญคือการขอเครื องหมายรั บรองคุณภาพ เช่ น มผช.
อย. ฮาลาล เป็ นต้น
4) การส่ ง เสริ มช่ องทางการตลาดและการประชาสั มพันธ์ ถื อเป็ นการเปิ ดโอกาสในการสร้ าง
การรับรู ้ และการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ซึ งจะประกอบไปด้วย ทีทําการกลุ่ม, ตลาดในชุมชน
, ร้ านโอทอป, ร้ านค้าในโรงแรม/ ทีพัก/ แหล่งท่องเทียว, ร้านจําหน่ ายของฝาก/ จุ ดพักรถนักท่องเทียว,
งานแสดงสิ นค้าของหน่วยงานราชการ เช่น ทีว่าการอําเภอศาลากลางจังหวัด ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ฯลฯ, งานแสดงสิ นค้าของภาคเอกชน, การประชาสัมพันธ์ทางสื อสิ งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว,
สือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ค
5) การจัดสรรผลกําไร จะต้องมีการจัดสรรสวัสดิ การ เช่ น การจัดฌาปนกิจ ค่ารั กษาพยาบาล
ทุ น การศึ ก ษา จัด ทํา ประกัน ชี วิ ต ค่ า อาหารและเครื องดื ม ซื อและซ่ อ มวัส ดุ อุ ป กรณ์ ต้อ งพัฒ นา
สาธารณประโยชน์ เช่น พัฒนาแหล่งท่องเทียว ส่ งเสริ มและพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิก เช่น ศึกษา
ดู งาน, ให้กูย้ ืมเงิน, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าตอบแทน คนจําหน่ ายสิ นค้า, สมาชิ กยืมเงิ นเป็ นทุ น
หมุนเวียน การจัดสรรเป็ นทุนของกลุ่ม นอกจากนี แล้วจะต้องแบ่งปั นผลแก่สมาชิกด้วย
3. การนํากลุ่มอาชีพเข้ าสู่ OTOP
กลุ่มอาชี พตามแนวทางสัมมาชี พชุ มชน ในปี
จะมี การจัดตังขึนไม่น้อยกว่า , กลุ่ ม
หากกลุ่มอาชีพมีการบริ หารจัดการทีดี และดําเนินการอย่างต่อเนือง รวมถึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี
ความพร้อมต่อการลงทะเบียนและคัดสรรหนึ งตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ได้ จึงเป็ นโอกาสในการพัฒนาของ
กลุ่มอาชีพทีจะก้าวต่อไปอีกระดับหนึง
จากแนวคิ ด “หนึ งตํ า บล หนึ งผลิ ตภั ณ ฑ์ ” (One Tambon One Product : OTOP) ที เน้ น
กระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บา้ น ชุมชน หรื อตําบล เพือสนับสนุนและส่ งเสริ ม
ให้แต่ ละชุ มชน ได้นาํ ทรั พยากรภู มิปัญญาในท้องถิ นมาพัฒนาเป็ นผลิต ภัณฑ์ และบริ การคุ ณภาพทีมี
756

จุดเด่นและมูลค่าเพิมเป็ นทีต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถินโดยยึด
หลักการพึงตนเองของชุมชน และรัฐพร้อมทีจะช่วยเหลือในด้านความรู ้สมัยใหม่และการบริ หารจัดการ
เชือมโยงสิ นค้าชุมชนสู่ ตลาดทังในประเทศและต่างประเทศ
4. มาตรฐานของกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานของกลุ่มอาชี พ มีตวั บ่งชี ในการบริ หารจัดการที มีประสิ ทธิ ภาพ และความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม/องค์กร เพือเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนากลุ่ม ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุ มชน แบ่งเป็ น 3
ด้าน ซึ งแต่ละด้านมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบดังนี
1) ด้านบริ หารงาน ประกอบด้วย กองทุน, กฎระเบียบ, และกิจกรรมของกลุ่ม
2) ด้านบริ หารคน ประกอบด้วย กรรมการ, สมาชิก, คนในชุมชน
3) ด้านบริ หารผลประโยชน์ ประกอบด้ว ย ผลประโยชน์ ต่อ สมาชิ ก, ผลประโยชน์ ต่ อกลุ่ม ,
ผลประโยชน์ต่อชุมชน
5. ปัจจัยความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ
การจัดตังและพัฒนากลุ่มอาชีพให้ประสบผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีปัจจัยสําคัญทีส่ งผล
ต่อความสําเร็ จของกลุ่มอาชีพ ดังนี
) ด้านผูน้ าํ ผูน้ าํ จะต้องมี ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการธุ รกิจ รวมถึงจะต้องมี
การกระจายอํานาจให้แก่สมาชิกคนอืนในกลุ่ม
) ด้านสมาชิ ก สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมีความรู ้ ทกั ษะและประสบการณ์ จํานวนสมาชิ ก
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องมีความเหมาะสมและจะต้องมีการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีให้กบั สมาชิก
ในกลุ่ม
) ด้านวัตถุประสงค์ของกลุ่ ม สมาชิ กทุ กคนจะต้องมี ส่ว นร่ วมในการกําหนดวัตถุ ประสงค์
วัต ถุ ป ระสงค์ที กํา หนดขึ นมาจะต้อ งสอดคล้อ งกับ สมาชิ ก กลุ่ มและสมาชิ กทุ กคนจะต้อ งเข้า ใจใน
วัตถุประสงค์ การดําเนินงานต่าง ๆ จะต้องสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
) ด้านบริ หารจัดการกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานกลุ่ม กิจกรรมต่าง
ๆ ต้อ งดํา เนิ น การอย่า งต่ อ เนื องและจะต้อ งเป็ นกิ จ กรรมที ส่ ง เสริ ม และพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้
กฎระเบียบกติกาจะต้องเป็ นทียอมรับของทุกคน การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มต้องดูทีจํานวนความ
พึงพอใจในการได้รับผลประโยชน์ของสมาชิกด้วย
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) ด้านการสื อสารภายในกลุ่ม ในการประชุมกลุ่มจะต้องมีรูปแบบการสื อสารและความถีของ
การสื อสาร
) ด้านผลผลิ ต ผลงานของกลุ่ ม ผลผลิ ตจะต้องมีความหลากหลาย คุ ณภาพ ปริ มาณผลผลิ ต
จะต้องได้ตามเป้าหมาย ผลผลิตสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ มีตลาดรองรับผลผลิต
) ด้านเงิ นทุ นในกลุ่ ม ในกลุ่ มจะต้องมีเงิ นทุ น หมุ น เวี ยนตลอด และจํานวนการถื อ หุ ้นของ
สมาชิก
ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุ มชนของไทย
สํานักส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชนกรมการพัฒนาชุ มชน (
: ) ได้ให้ความหมายว่า วิสาหกิ จ
ชุ มชน หมายถึ ง การประกอบกิ จ การด้า นสามัคคี ธรรมของชุ มชนโดยชุ มชน ในการผลิ ต สิ นค้าการ
ให้บริ การและอืน ๆ หรื อการเรี ยนรู ้และพึงตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน ด้านการนํา
ทุนของชุ มชนมาดําเนิ นการโดยใช้รูปแบบการจัดการทีเหมาะสม ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
บนพืนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เนื องจากปั จจุ บันวิ ส าหกิ จชุ มชนมี จ าํ นวนมากขึน และรั ฐ บาลพยายามที จะผลักดันให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุ มชนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นบริ ษทั ชุมชนได้ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ ทีไม่คงที ผกผันอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิงขึน
จึ งทําให้ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ไม่ ต อ้ งการที จะซื อสิ นค้าที ไม่ จ าํ เป็ น หากสิ นค้าที มี ความจํา เป็ นก็ต ้อ งมี
คุณภาพทีดี และทันสมัยมากขึนด้วย ดังนัน การพัฒนาวิสาหกิจชุ มชนของไทยให้เกิดความเข้มแข็ง จึ ง
เป็ นสิ งสําคัญ ซึ งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องต่าง ๆ พบว่าปั จจัยทีส่ งผลต่อการพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทย มีจาํ นวน 4 ปั จจัย ได้แก่
1. เงินทุน หมายถึง กองทุน เงิ นที เกิดขึนจากการออม การสะสมทรั พย์ รวมถึงงบประมาณที
ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครั ฐต่ าง ๆ ซึ งจากการศึ ก ษางานวิจัยต่ าง ๆ พบว่าในด้านของ
เงิ นทุน กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนส่ วนใหญ่ ได้รับเงิ นทุ นสนับสนุ นจากต้นสังกัดและหน่ วยงานภาครั ฐเป็ น
อย่า งดี แ ละมี ค วามต่ อ เนื อง ดัง จะเห็ น ได้ จ ากงานวิ จั ย ของชมพู นุ ท ศรี พงษ์ และคณะ ( 59) ได้
ทําการศึกษาเรื องการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชนแม่ บา้ นทหารกองทัพภาคที 4 กองทัพบกไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปั จ จัยที มี ผลต่ อการดําเนิ น งานและเป็ นจุ ดแข็ง ของกลุ่ ม คื อ การ
สนับสนุ นด้านเงิ นทุ นจากหน่ วยงานต้นสังกัด ปั จจัยซึ งเป็ นจุดอ่อน ได้แก่ ความสามารถทางการตลาด

758

ของสมาชิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และของทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยซึ งเป็ นโอกาสคือการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐและปั จจัยซึงเป็ นอุปสรรคคือคู่แข่งขัน
2. การตลาดและการจัดจําหน่ าย หมายถึ ง กิ จกรรมต่ าง ๆ ที เกียวกับการนําสิ นค้าและบริ การ
ของผู ผ้ ลิ ต ออกสู่ ต ลาดเพื อเสนอต่ อ ผู ้บ ริ โภค โดยการจัด หาสถานที ขายหรื อ อาศัย ผูเ้ ชี ยวชาญทาง
การตลาดที เป็ นคนกลาง ช่ ว ยในการเสนอสิ น ค้า และบริ ก ารไปสู ้ ผูบ้ ริ โ ภคในตลาดและสถานที ที
เหมาะสม ซึ งจากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่าในด้านการตลาดและการจัด จําหน่ าย กลุ่มวิส าหกิ จ
ชุมชนส่ วนใหญ่ได้รับการส่ งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนือง จัดจําหน่ายโดยตรงกับลูกค้าและผ่านคนกลาง
ทางการตลาด ดัง จะเห็ นได้จากงานวิ จัยของชมพูนุท ศรี พ งษ์ และคณะ ( ) ได้ทาํ การศึ กษาเรื อง
พันธมิตรธุ รกิจวิสาหกิจชุ มชนของแม่ บา้ นทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Alliances of thai army
housewives’ community enterprises in the southern border provinces) ผ ล ก าร ศึ ก ษ าพ บ ว่ า ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุ มชนแม่ บ้านทหารบกมีการส่ งเสริ มการตลาดอย่างต่ อเนื อง จัดจําหน่ ายสิ นค้าโดยตรงกับ
ลูกค้าและผ่านคนกลางทางการตลาด
3. การผลิต หมายถึง การนําเอาปั จจัยการผลิตอันได้แก่ ทีดิน ทุนแรงงาน และความสามารถใน
การประกอบการมาผ่านกระบวนการอย่า งใดอย่างหนึ งภายใต้เทคโนโลยี ผสมผสานกันเพื อให้เกิ ด
สินค้าและบริ การเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ิโภค ซึ งจากการศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ พบว่าในด้าน
การผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนยัง ไม่มีเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ดังจะเห็น
ได้จากงานวิจยั ของวรรณพงศ์ ช่วยรักษา ( ) ได้ทาํ การศึกษาเรื องแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมน :
กรณี ศึกษากลุ่มสตีทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านถําเต่า จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าด้านการผลิตและ
งานสนับสนุ นการผลิต มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดําเนินการผลิตยังไม่ชดั เจน ส่ งผล
ให้การขยายภาคการผลิตและการจัดจําหน่ ายยังมีค่อนข้างน้อย
4. บุคลากร หมายถึง มนุ ษย์ซึงเป็ นทรัพยากรหนึ งทีเป็ นหัวใจสําคัญทีจะชีวัดความสําเร็ จได้ใน
ทุกกิจกรรมหรื อทุกการปฏิบตั ิงานขององค์กร ดังนันความเอาใจใส่ ต่อทรัพยากรจึงต้องมีการจัดการทีมี
ประสิ ทธิ ภาพควบคู่อยูเ่ สมอ ซึ งแต่ละบุคคลจะต้องมีกระบวนการในการได้มา ทังจากการคัดสรร มอง
หาความสอดคล้องกับตําแหน่ งหน้าที จึงจะได้ผลลัพธ์ของงานทีก่อเกิดประสิ ทธิ ภาพได้ในท้ายทีสุ ด ซึ ง
จากการศึ กษางานวิจัยต่ า ง ๆ พบว่าในด้า นบุ คลากร กลุ่ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนส่ ว นใหญ่ นันมี บุ คลากรที
เพี ย งพอ เป็ นประชาชนในพื นที ที มี อุ ด มการณ์ แ ละทัศ นคติ ไ ปในแนวทางเดี ยวกัน และมี ค วามรู ้
ความสามารถ มี ความชํา นาญในการทํา งานเป็ นอย่างดี ผูน้ ํามี ความรั บผิด ชอบและมี ความรู ้ ในการ
บริ หารจัดการกลุ่ม ดังจะเห็ นได้จากงานวิจัยของวิมลสิ ริ กูกขุนทด และณัฐชนน มาพิจารณ์ ( ) ได้
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ทําการศึกษาเรื องการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชนสู่ ความสําเร็ จ : กรณี ศึกษาวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ มผูผ้ ลิตและ
พัฒ นาการแปรรู ป กล้วย ตํา บลระหาน อํา เภอบึ ง สามัคคี จัง หวัด กําแพงเพชร จากการศึ ก ษาพบว่ า
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ผู ผ้ ลิ ต และพัฒ นาการแปรรู ป กล้ว ย ตํา บลระหาน อํา เภอบึ ง สามัค คี จัง หวัด
กําแพงเพชร มี การดําเนิ นงานที เป็ นระบบมี การจัด ตังศู นย์กลางการผลิ ตเพื อควบคุ ม ตรวจสอบและ
รั บประกันคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู น้ ํากลุ่ มและสมาชิ ก มี ความรั บ ผิด ชอบและมี ค วามเสี ยสละที จะ
ทํางานเพือส่ วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนสมาชิกในกลุ่มมีทกั ษะและความชํานาญในการทํางานเป็ น
อย่างดี อี กทังสมาชิ กในกลุ่ มมี อุด มการณ์แ ละทัศนคติ ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน จึ งทําให้การพัฒนากลุ่ม
วิ ส าหกิ จชุ มชนกลุ่ มผูผ้ ลิ ต และพัฒ นาการแปรรู ป กล้ว ยตํา บลระหานเกิ ด ความเข้ม แข็งจนสามารถ
พึงตนเองได้
บทสรุ ป
แนวทางในการพัฒนาวิส าหกิ จชุ มชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื อทําให้กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนใน
ประเทศไทยนัน มีการดําเนินงานทีมีประสิ ทธิภาพ สามารถผลิตสิ นค้าและบริ การทีตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคสมัยใหม่ได้เป็ นอย่างดี การจะสร้ างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มได้นนั จะต้อง
ได้รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ทังหน่วยงานต้นสังกัดเอง หน่ วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐทีจะต้องให้
การสนับสนุ นไม่ว่าจะในเรื องของเงินทุนหรื ออุปกรณ์ ทีมีความทันสมัย รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ
ทังบุ ค ลากรที จะต้อ งมี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี อุด มการณ์ วัต ถุ ประสงค์ที สอดคล้องและไปใน
ทิศทางเดี ยวกันกับวัตถุ ประสงค์ของกลุ่ม ทรั พยากรธรรมชาติ ทีเพียงพอ การนําภูมิปัญญาท้องถินมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์และสามารถต่ อยอดได้ สิ งเหล่านี ถือเป็ นพืนฐานในการทีจะพัฒนากลุ่ ม
วิสาหกิ จชุ มชนให้เกิด ความเข้มแข็ง และสามารถตอบสนองต่ อความต้อ งการของรั ฐบาลที พยายาม
สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความยังยืน และสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นบริ ษทั ชุมชนได้
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การสร้ างสรรค์ โมชันกราฟิ กเรื องปัญหาโรคซึมเศร้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Creating a Motion Graphic on Depression at Buriram Rajabhat University
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สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1-2

บทคัดย่ อ
การสร้ า งสรรค์ โ มชั น กราฟิ กเรื องปั ญ หาโรคซึ ม เศร้ า ในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาปั ญหาและผลกระทบของโรคซึ มเศร้าของนักศึ กษา และเพือศึ กษาเทคนิ คการ
สร้ างสรรค์โมชันกราฟิ กเพือสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และเผยแพร่ ให้ความรู ้และข้อมูลแก่ผูท้ ีได้รับชม และทําการศึกษาการสร้ างสรรค์โมชันกราฟิ ก ในการ
ออกแบบกราฟิ กและไอคอนจะใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบ โดย
ใช้ข นาดของพื นงานที 3840 x 2160 Px ซึ งเป็ นขนาดที มี ความละเอี ยดค่อนข้างสู ง เพื อนําใช้ในการ
เคลื อนไหวโปรแกรม Adobe After Effect ที ใช้ข นาดวิ ดี โ อในการผลิ ต ชิ นงานที 1920 x 1080 Px
จํานวน 1 คลิ ป ความยาว 3.49 นาที ผลจากการศึ กษาพบว่า จากข้อมู ลผลการสํารวจของศู นย์ BRU
Happy Center จํานวนนักศึกษากว่า คน ทีมีอาการเข้าข่ายโรคซึ มเศร้าและมีแนวโน้มเพิมมากขึน ซึ ง
สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสุ ขภาพจิตทีได้กล่าวมาข้างต้น โดยปั ญหาส่ วนใหญ่ทีพบได้แก่ 1) นักศึกษา
ทีกลัวการรับรู ้ว่าตัวเองป่ วย 2) นักศึกษาทีคิดไปเองว่าป่ วย และ 3) นักศึกษาทีป่ วยโดยไม่รู้ว่าตัวเองป่ วย
สามารถแบ่งสัดส่ วนของนักศึกษาแต่ละชันปี ได้ ชันปี ที คิดเป็ นร้อยละ 15 ชันปี ที 2 คิดเป็ นร้อยละ 15
ชันปี ที 3 คิดเป็ นร้ อยละ 25 และชันปี ที คิดเป็ นร้ อยละ ซึ งช่ วงชันปี ที พบปั ญหาผูท้ ีมี โรคซึ มเศร้ า
มากทีสุ ดคือ ช่วงชันปี ที 4 ซึ งมีสาเหตุจากความเครี ยดเป็ นส่ วนใหญ่และในบางกรณีสามารถนําไปสู่ การ
คิดฆ่ าตัวตาย ผูว้ ิจัยจึ งได้สรุ ปข้อ มู ลเพือให้ความรู ้ ความเข้าใจ แก่ ผูท้ ี ได้รับชม การสร้ างสรรค์โมชัน
กราฟิ กเรื องปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพือทีจะได้รู้เท่าทันและใส่ ใจอารมณ์ของ
ตนเองมากขึน ทังนี ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าผูท้ ีรั บชมจะได้รับความรู ้ และข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ เพือ
แนวทางแก่ผูท้ ีอยูใ่ นภาวะซึ มเศร้าและผูช้ มทัวไป รวมถึงผูท้ ีสนใจเกียวกับการสร้างสรรค์โมชันกราฟิ ก
ต่อไป
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คําสําคัญ: โมชันกราฟิ ก, โรคซึ มเศร้า
Abstract
Creating a Graphic Motion on Depression at Buriram Rajabhat University It aims to study
the problems and effects of depression among students, and to study the techniques of motion
graphics to create motion graphics on depressive disorders at Buriram Rajabhat University, and
disseminate knowledge and information to visitors, and to study graphic motion creations, and to
design adobe illustrator, Adobe Photoshop in the design using the size of the floor at 3840 x 2160 Px,
which is a relatively high resolution. According to the results of the bru happy center survey, more
than 100 students with depressive disorders are more likely to develop depression, according to data
from the Department of Mental Health. The most common problems are 1) students who are afraid of
perceiving themselves as sick, 2) students who think of themselves as sick, and 3) students who are
sick without knowing they are sick. The proportion of students in each year can be divided. The first
year was 15% in year 2, 15% year 3, 25% and year 4 percent, and 45 percent of the year experience
was the most depressed, during the fourth year, which was mainly caused by stress and in some cases
can lead to suicidal thoughts. Therefore, the researchers concluded the information to provide
knowledge and understanding to the visitors. Creating a Graphic Motion on Depression at Buriram
Rajabhat University In order to be more aware and more conscious of their emotions, The researchers
hope that viewers will gain useful knowledge and information to guide those in depression and the
general audience, as well as those who are interested in creating motion graphics.
Keywords: motion graphic, depression,
บทนํา
ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี สถิ ติผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้ าประมาณ . ล้านคน หรื อประมาณ . ของ
ประชากรไทยทังประเทศ โดยความเสี ยงสําคัญของผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้ าคืออาจนําไปสู่ “การฆ่ าตัวตาย”
กรมสุ ขภาพจิ ตเคยเปิ ดเผยว่าในปี
มีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายชัวโมงละ ราย หรื อทังปี มากกว่า
53, คน และเสี ยชี วิต ราว , คน ถื อ เป็ นสาเหตุ การตายของคนไทยลําดับต้น ๆ รองจากโรค
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ร้ายแรงอืน ๆ ในจํานวนผูป้ ่ วยนี สามารถแยกออกเป็ นกลุ่มเยาวชน อายุ - ปี ร้ อยละ . และในปี
มีอตั ราการฆ่าตัวตายของกลุ่มเยาวชน อายุ - ปี หรื อในวัยนักศึกษาสู งถึง . ต่อประชากร
แสนคน และมี แนวโน้มเพิ มขึ นอย่างรวดเร็ ว ในปี
เป็ น . ต่ อประชากรแสนคน (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ, 2563) ในขณะทีจากการสํารวจข้อมูลจากศูนย์ Happy Center
BRU มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีเป็ นหน่วยงานทีจัดตังขึนเพือบริ การนักศึกษา ซึ งจะมีทีมคณาจารย์ผู ้
มีความรู ้ความเชียวชาญด้านจิตวิทยาเข้ามาทําหน้าทีรับฟังปั ญหาและแนะแนวทางแก้ไขให้แก่นกั ศึกษา
โดยเฉพาะ พบว่านักศึ กษามากกว่า คน ที มีอาการเข้าข่ายโรคซึ มเศร้ าและมีแนวโน้มเพิมมากขึ น
และมี นัก ศึกษาอี กกว่ า คน ที เข้ารั บการรั ก ษาโดยตรงจากโรงพยายาล (ศู น ย์ Happy center BRU,
สัมภาษณ์ มีนาคม
)
ในขณะทีปี 2562 มีประชากรไทยกว่า 57 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตมากถึง 55 ล้านคน
ซึ งมี ผูใ้ ช้งาน Social Media เป็ นประจํา 49 ล้านคน ใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์มือถือ จะเห็ นได้ว่า
ในปั จจุบนั สื อมัลติมีเดียสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เพิมมากขึนจากสถิติขอ้ มูลการสํารวจมีจาํ นวนเฉลีย
ถึ ง 9 ชัวโมงต่ อ วัน (Marketingoops, 2562: ออนไลน์ ) ซึ งสื อโมชันกราฟิ ก (Motion Graphic) ซึ งเป็ น
เสมือนการนําเสนอข้อมู ลภาพเคลื อนไหวที ได้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุ บนั มีจุดเด่ นของโมชัน
กราฟิ กก็คือการอธิ บายเรื องทีซับซ้อนให้บุคคลทัวไปได้เข้าใจง่ ายขึนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว สื อ
ประเภทนี จึ งมี ความเหมาะสมกับ การใช้ง านที ต้อ งการอธิ บ ายเรื องที ซับซ้ อ นให้เข้า ใจง่ า ย (พนดล
อัครคหสิ น, 2561)
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นความสําคัญของปั ญหาของโรคซึ มเศร้ าและผูป้ ่ วยโรค
ซึ มเศร้ า ด้วยแนวโน้มของจํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมมากขึนและอัตราการทําร้ ายตัวเองหรื อการคิดฆ่าตัวตาย
ของกลุ่ ม เยาวชนในช่ ว งอายุ 20 - 24 ปี หรื อ ในวัย รุ่ น นั ก ศึ ก ษานันเพิ มมากขึ นอย่า งน่ า เป็ นห่ ว งใน
ระยะเวลาไม่กีปี มานี ผูว้ ิจยั จึงมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กเรื องปั ญหาโรคซึ มเศร้าใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะโมชันกราฟิ กเป็ นสื อทีสามารถเข้าถึงสาธารณชนได้ง่าย โดยผ่านทาง
Social Media ในรู ป แบบกราฟิ กเคลื อนไหว เพื อเป็ นสื อให้ ค วามรู ้ แ ละเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผูท้ ี สนใจ
สร้างสรรค์สือโมชันกราฟิ ก นอกจากนียังตรงกับความต้องการของศูนย์ Happy Center มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ทีต้องการผลิตสื อชนิดนี เพือนําไปเผยแพร่ ขอ้ มูลใน Facebook Page เพือการประชาสัมพันธ์
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วัตถุประสงค์
. เพือศึกษาปั ญหาและผลกระทบของโรคซึ มเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพือศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์โมชันกราฟิ ก
3. เพือสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กปั ญหาโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
โมชั น กราฟิ ก (Motion Graphic) หมายถึ ง งานกราฟิ กที เคลื อนไหวได้โ ดยการนํา เอามา
จัดเรี ยงต่อ ต่อกัน อธิ บายให้เข้าใจอย่างง่ายคือ การทําให้ภาพวาด 2 มิติ ของเราเคลื อนไหวได้ เหมื อน
การทําการ์ ตูนแอนิ เมชัน
โรคซึมเศร้ า (Depression) หมายถึง ความผิดปกติของสมองทีมีผลกระทบต่อความนึกคิด
อารมณ์ ความรู ้สึก พฤติกรรม และสุ ขภาพกาย
ขอบเขตของการสร้ างสรรค์
ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาปั ญหาและผลกระทบโรคซึ มเศร้าใมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และลงพืนทีสํารวจข้อมูล
จาก ศูนย์ Happy Center มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาเกียวกับเทคนิ คโปรแกรมทีใช้ในการทําโม
ชันกราฟิ ก ด้วยโปรแกรม
ขอบเขตด้ านการออกแบบ
ในการออกแบบกราฟิ กและไอคอนจะใช้โปรแกรม Adobe Illustrater, Adobe Photoshop ใน
การออกแบบ โดยใช้ขนาดของพืนงานที 3840 x 2160 Px ซึ งเป็ นขนาดทีมีความละเอียดค่อนข้างสูง เพือ
นําใช้ในการเคลื อนไหวโปรแกรม Adobe After Effect ที ใช้ขนาดวิ ดีโอในการผลิ ตชิ นงานที 1920 x
1080 Px จํานวน 1 คลิป ความยาว 3.49 นาที
วิธีการศึกษา
. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีได้ให้กระชับได้ใจความ
2. กําหนดโครงเรื อง สร้างเนื อเรื อง จากนันออกแบบ story board และออกแบบคาแรคเตอร์
3. สร้างงานโมชันกราฟิ ก ตรวจสอบความถูกต้องของงาน จากนัน Render ไฟล์เป็ น Mp4 เพือ
ทําการเผยแพร่
765

4. นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและสรุ ปผล
ผลการศึกษา
โครงการผลการสร้ างสรรค์โมชันกราฟิ กเรื องปั ญ หาโรคซึ มเศร้ า ในมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
บุ รีรัมย์ มี วตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั ญหาและผลกระทบของโรคซึ มเศร้ าของนักศึ กษา และเพือศึกษา
เทคนิ คการสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กเพือสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ และเผยแพร่ ให้ความรู ้และข้อมูลแก่ผูท้ ีได้รับชมได้สํารวจตนเองและคนรอบข้างเพือทีจะได้
รู ้เท่าทันและใส่ ใจอารมณ์ ของตนเองมากขึน จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามากกว่า คน ทีมีอาการ
เข้าข่ายโรคซึ มเศร้าและมีแนวโน้มเพิมมากขึน ซึ งปั ญหาส่ วนใหญ่ทีพบได้แก่ 1) กลัวการรับรู ้ว่าตัวเอง
ป่ วย 2) บางส่ วนก็ คิดไปเองว่าป่ วย แต่ คนที น่ าเป็ นห่ วงที สุ ดก็คือ 3) คนที ป่ วยแต่ ไม่ รู้ว่ าตัว เองป่ วย
อย่างไรก็ตามปั ญหาทีใหญ่ทีสุ ดทีเคยเกิดขึนก็คือ การคิดฆ่าตัวตาย โดยข้อมูลจากการสํารวจปรากฏผล
ของกลุ่มนักศึกษาทีมีอตั ราการป่ วยเป็ นโรคซึ มเศร้ าดังนี ชันปี ที : 15% ,ชันปี ที : 15% ,ชันปี ที : 25% ,
ชันปี ที : 45% และมี นักศึกษาอี กกว่า คน ที เข้ารั บการรั กษาโดยตรงจากโรงพยายาล (ศู นย์ Happy
center BRU, สัมภาษณ์ มี นาคม
) จากข้อ มู ลทีกล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยได้กาํ หนดขอบเขตของ
เนื อหา จับใจความสําคัญของปั ญหา สาเหตุ และผลกระทบของโรคซึ มเศร้ าแยกเป็ นข้อ ๆ เพือความ
เข้าใจง่ าย และสะดวกต่ อ การเก็ บข้อ มู ล ข้อ มู ล เนื อหาหลักได้จ ากศู นย์ Happy Center BRU โดยการ
สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที ผูด้ ู แ ลศู นย์และเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึ กเสี ยง จดสถิ ตินักศึ กษาที ป่ วยเป็ นโรค
ซึมเศร้า นอกจากนี ยังค้นคว้าเพิมเติมจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ ข่าวในชีวิตประจําวัน เพือให้ได้ขอ้ มูลทีมีความ
น่าเชือถือและเป็ นประโยชน์ต่อการนํามาสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านการสร้ างสรรค์โ มชัน กราฟิ ก ผูว้ ิ จัยได้ด ํา เนิ น การแบ่ งใจความสํา คัญ จากข้อ มู ล หลัก
ออกมาเป็ นภาพสตอรี บอร์ ดคร่ าว ๆ ก่ อนจะนํามาวาดลงในคอมพิ วเตอร์ โดยผ่านโปรแกรม Adobe
Photoshop และนําไป Animate เป็ นภาพเคลื อนไหวและใส่ เอฟเฟคในโปรแกรม Adobe After Effect
เพื อที จะนําไปตัด ต่ อ และใส่ เสี ยงในโปรแกรม Adobe Premiere Pro แล้วนํามา Render ให้งานโมชัน
กราฟิ กออกมาสมบู รณ์ ทังนี การวิเคราะห์ผลงานในการนําเสนอนัน ผูว้ ิจัยได้คดั กรองข้อ มู ลเนื อหา
จากนันจึ งนํามาออกแบบเป็ นกราฟิ กไอคอนเพือใช้ในการสื อสารออกมาผ่านทางสื อโมชันกราฟิ ก ให้
ช่ วงแรกดู ออกอารมณ์หม่ นหมอง เศร้ าซึ มเล็กน้อย แล้วค่อยสดใสขึนเรื อย ๆ เพือทําให้ผูช้ มไม่เบือใน
การรับชมและในขันตอนสุ ดท้ายได้นาํ เสนอผลงานต่อคณะกรรมการและได้รับการประเมินผลออกมา
ไปไหนทางทีดี
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สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการสร้างสรรค์โมชันกราฟิ กเรื องปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถ
อภิ ป รายผลการวิ จ ัยดังนี ผูว้ ิ จัยได้ท ําการแบ่ ง ขันตอนการสร้ า งสรรค์โมชัน กราฟิ กเรื องปั ญ หาโรค
ซึ มเศร้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกเป็ นสองขันตอนได้แก่ 1. ขันตอนการศึกษาค้นคว้า และ 2.
ขันตอนการออกแบบ ดังนี
1. ขันตอนการศึ กษาค้นคว้า การสร้ างสรรค์โมชันกราฟิ กเรื องปั ญหาโรคซึ มเศร้ าใน
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รัม ย์ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาปั ญ หาและผลกระทบของโรคซึ ม เศร้ า ของ
นักศึกษา และเพือศึกษาเทคนิ คการสร้ างสรรค์โมชันกราฟิ กเพือสร้ างสรรค์โมชันกราฟิ กปั ญหาโรค
ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเผยแพร่ ให้ความรู ้และข้อมูลแก่ผทู ้ ีได้รับชมได้สาํ รวจตนเอง
และคนรอบข้าง จากข้อมูลผลการสํารวจของศูนย์ BRU Happy Center พบว่ามีจาํ นวนนักศึกษากว่า
คน ทีมีอาการเข้าข่ายโรคซึ มเศร้ าและมีแนวโน้มเพิมมากขึน ซึ งสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสุ ขภาพจิต
ที ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น โดยปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ที พบได้แ ก่ 1) นั ก ศึ ก ษาที กลัว การรั บ รู ้ ว่ าตัว เองป่ วย 2)
นักศึ กษาทีคิ ดไปเองว่ าป่ วย และ 3) นักศึ กษาทีป่ วยโดยไม่ รู้ว่ าตัวเองป่ วย สามารถแบ่ งสั ด ส่ วนของ
นักศึกษาแต่ละชันปี ได้ ชันปี ที คิดเป็ นร้อยละ 15 ชันปี ที คิดเป็ นร้ อยละ 15 ชันปี ที คิดเป็ นร้อยละ
25 และชันปี ที คิดเป็ นร้ อยละ ซึ งช่ วงชันปี ทีพบปั ญหาผูท้ ีมีโรคซึ มเศร้ามากทีสุ ดคือ ช่ วงชันปี ที 4
ซึงมีสาเหตุจากความเครี ยดเป็ นส่ วนใหญ่และในบางกรณี สามารถนําไปสู่ การคิดฆ่าตัวตาย ผูว้ ิจยั จึ งได้
สรุ ปข้อมู ลเพื อให้ความรู ้ ความเข้าใจ แก่ ผูท้ ี ได้รับชม การสร้ างสรรค์โมชันกราฟิ กเรื องปั ญ หาโรค
ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพือทีจะได้รู้เท่าทันและใส่ ใจอารมณ์ของตนเองมากขึน
2. ขันตอนการออกแบบ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทํางานเริ มตังแต่การได้กาํ หนดขอบเขตของเนือหา
จับใจความสําคัญของปั ญหา สาเหตุ และผลกระทบของโรคซึ มเศร้ าแยกเป็ นข้อๆเพือความเข้าใจง่ าย
และสะดวกต่อการเก็บข้อมูล นําข้อมูลทีได้เขียนสตอรี บอร์ ด ออกแบบตัวละคร กราฟิ กไอคอนและฉาก
การเคลื อนไหวเอฟเฟคต่าง ๆ จากนันตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล สัญลักษณ์ ทีใช้เสร็ จแล้วนํา
ผลงานโมชันกราฟิ กนําเสนอเกียวกับปั ญหาโรคซึ มเศร้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Render เป็ นไฟล์
วิดีโอซึ งทุ กกระบวนการล้วนต้องประสบอุปสวรรคและปั ญหาบ้าง ดังนันควรทีจะวางแผนงานให้ดี
ตรวจสอบเครื องมือให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 สามารถนําผลงานที ได้สร้ างสรรค์ไปจัดแสดง เพือเป็ นแนวทางให้ผูท้ ี สนใจได้นาํ ไป
ศึกษาพัฒนาต่อยอดเป็ นผลงานทีดีขึนต่อไป
1.2 สามารถนําข้อมูลจากผลงานไปสํารวจตนเองและคนรอบข้างได้ เพือจะได้รู้เท่าทันและ
หาวิธีการแก้ไขปั ญหาทางอารมณ์ได้
เอกสารอ้ างอิง
ต่ อศักดิ กาญจนทรั พย์สิน. (19 มี นาคม 2563). สั มภาษณ์ . ศู นย์ Happy Center BRU. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์.
พนดล อัครคหสิ น. (2561). เทคนิคและกระบวนการสร้ างสรรค์ สือ Motion Infographic เพื อใช้ ในสื อ
ออนไลน์ . สื บค้น เมื อ 5 สิ งหาคม 2563, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/
4095/1/noppadol_akka.pdf .
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. ( ). จับตาทิศทสงสุ ขภาพคนไทยปี 2563.
สื บค้นเมือ 1 สิ งหาคม 2563, จาก https://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/ /จับตา%
% พฤติกรรมสุ ขภาพคนไทย% ปี % .pdf.
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การสร้ างสรรค์ จติ รกรรมดิจิทลั ความเชื อผ้าโฮล บ้ านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์
Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram
นคริ นทร์ บุญทอง1 / ชิ นานาง สวัสดิรั มย์ 2
สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1-2

บทคัดย่ อ
การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั ความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาประวัติความเป็ นและความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือนําข้อมูลทีได้จาก
การศึกษานํามาวิเคราะห์และอธิ บายผลเกียวกับความเชือของผ้าโฮลทีมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี ของกลุ่มชาวไทยเชือสายเขมรในพืนทีบ้านเมืองฝาง และทําการศึกษาการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีขนตอนในการทํ
ั
างานโดย
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 จากนันจึงนําองค์ความรู ้ทีได้มาใช้ในการสร้างสรรค์จิตรกรรม
ดิจิทลั สะท้อนความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 60x80 เซนติเมตร จํานวน 5 ภาพ ผล
จากการศึกษาพบว่า ความเป็ นมาของความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง ซึงมีความสอดคล้องกับความชือ
ของชาวเขมรในประเทศกัมพูชา และกลุ่มชาติพนั ธุ์เชือสายไทย-เขมร ในแถบอีสานใต้ ซึ งสามารถนํามา
สร้างสรรค์เป็ นจิตรกรรมดิจิทลั สะท้อนความเชือผ้าโฮล โดยกําหนดแนวความคิดในการออกแบบคือ
ความเชือผ้าโฮลทีมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวติ วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวบ้านเมืองฝางตังแต่แก่จน
ตาย โดยผูว้ ิจยั ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจาก การเกิดของเด็ก พิธีแต่งงาน การ
ประกอบการแต่งกายของนาคในงานพิธีอุปสมบท ในช่วงวัยทีชาวบ้านต้องออกไปทํางานทีต่างถิน และ
วาระสุ ดท้ายของชีวิต ทังนีผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าผูท้ ีรับชมจะได้รับความสุ นทรี ยจากภาพจิตรกรรม
ดิจิทลั ชุดนี และเพือเป็ นประโยชน์และแนวทางด้านศิลปะแก่อยูท่ ีสนใจต่อไป
คําสําคัญ: จิตรกรรมดิจิทลั , ความเชือ, ผ้าโฮล
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Abstract
Digital Painting of Faith Hole Fabric Ban Muang Fang, Buriram The purpose is to study the
history and beliefs of the hole fabric. To analyze and explain the results of the beliefs of the hol fabric
that are related to the way of life. The thai people believe in khmer lines in Ban Muang Fang area and
study the creation of digital painting. The technique and process of creating the work are processed
using Adobe Photoshop Cs6, and then the knowledge used to create digital painting reflects the
holhole beliefs. The study found that the history of the hol cloth faith was 60x80 cm. In the south-east
of Isaan, the concept of the concept of the design is the belief of the phrasung fabric that is associated
with the way of life, culture and tradition of the people of Ban Muang Fang from old to death.
Wedding Ceremony The costume of nagas at the ceremony. At an age when the villagers had to go
out to work overseas and the end of their lives. The researchers hope that viewers will be able to
enjoy this digital painting, and to further benefit and approach the arts.
Keywords: digital painting, faith, hole fabric
บทนํา
“ผ้าโฮล” เป็ นชือทีใช้เรี ยกผ้านุ่งชนิดหนึ งของกลุ่มชาติพนั ธุ์เชือสายไทย-เขมร ในแถบอีสานใต้
ได้แก่จงั หวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ นอกจากนี ชาวเขมรในประเทศกัมพูชาก็มีการทอผ้าโฮลนี
เช่นกัน ซึ งผ้าโฮลนันมีเทคนิคและกรรมวิธีการทอด้วยการมัดและย้อมสี เส้นพุ่งตามจังหวะของลายทีได้
คิดแบบไว้ แล้วจึงนําเส้ นพุ่ งไปทอให้เกิ ด เป็ นสี สั นและลวดลายบนผืนผ้า กล่ าวได้ว่าเป็ นกรรมวิธีที
คล้ายคลึงกันกับ “ผ้ามัดหมี ” ซึ งกลุ่ มชาติพนั ธุ์เชื อสายไทย-เขมร ทีอยู่อาศัยในหมู่ บา้ นเมื องฝาง ต่างก็
ได้รับวัฒนธรรมการทอผ้าโฮลมาจากบรรพบุรุษ ชาวบ้านจึ งมี ความผูกพันและได้รับค่านิ ยมทางความ
เชื อต่าง ๆ เกียวกับผ้าโฮลมายาวนาน ทังการการใช้ผา้ โฮลในวิถีชีวิต ความเชื อ พิธีกรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรม ซึ งต่างก็แฝงด้วยความเชือและความหมายของกลุ่ มชาติพนั ธุ์ไทย-เขมร ตังแต่วยั ทารกแรก
เกิดและแทรกซึมอยูใ่ นช่วงต่าง ๆ จนถึงวันช่วงสุ ดท้ายของชีวิต เช่น ความเชือทีว่าการนําผ้าโฮลทอใหม่
มาคลุมร่ างกายเด็กจะทําให้เด็กหยุดร้องและสงบ รวมถึงช่วงชีวิตต่าง ๆ ของชาวไทยเชือสายเขมร เช่ น
การแต่งงาน ผ่ายเจ้าสาวต้องทอผ้าเพือมอบให้เป็ นของกํานันแก่แม่เจ้าบ่าว และการแต่งกายของนาคทีผู ้
เป็ นแม่ตอ้ งทอและแต่งกายตามฉบับแบบแผนโบราน ตลอดจนการผูกพันจนถึงช่ วงชี วิตสุ ดท้ายผ้าโฮล
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ก็ยงั มีส่วนเกียวข้องกับพิธียกตุงทีทําจากผ้าโฮลเพือส่ งวิญญาณพรรพบุรุษขึนสู่ สวรรค์ ความเชือเหล่านี
อยู่คู่กบั ชาวหมู่บา้ นเมือฝางอย่างยาวนาน จึ งกล่ าวได้ว่าความเชื อเหล่ านี จึ งเป็ นชุ ดความคิดของบรรพ
บุรุษทีสื บทอดกันมาอย่างยาวนาน (ทรงพันธ์ วรรณมาศ. 2534) และเป็ นที น่ าสนใจที จะถ่ายถอดภาพ
สะท้อนความเชือของผ้าโฮล ณ หมู่บา้ นเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นภาพวาดออกมาด้วยการสร้างสรรค์
จิ ตรกรรมดิ จิทลั ซึ งเป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานศิ ลปะสมัยใหม่ ในรู ปแบบของการวาดภาพดิจิทลั หรื อ
การวาดภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแสดงผลทางหน้าจอด้วยระบบสี RGB นังเอง ซึ งต่างจากการ
สร้ างงานศิลปะด้วยการวาดภาพแบบดังเดิ ม เช่ น การวาดภาพด้วยสี อะครี ลิค สี นามั
ํ น สี นาํ ฯลฯ และ
วาดภาพบนผืนผ้าใบ หรื อกระดาษ อย่างไรดีจิตรกรรมดิ จิทลั จึงเป็ นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรมซอฟต์แวร์ ทีสามารถวาดภาพได้เสมือนมีผนื ผ้าใบ แปรง สี และอุปกรณ์
หลากหลายที ใช้ในการวาดภาพได้เสมือนจริ ง ทําให้งานศิ ลปะดิ จิทลั มีรูปลักษณ์ทีแตกต่ างจากแบบ
ดังเดิม (Noppayot Graphic, 2559 : ออนไลน์) และให้ความรู ้สึกทีทันสมัยและสามารถเข้าถึงผูค้ นได้ง่าย
และรวดเร็วในยุคดิจิทลั ทีสื ออนไลน์มีบทบาทต่อการใช้ชีวิต
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งเล็งเห็ นคุ ณค่ าและความสําคัญของผ้าโฮล บ้านเมื อ งฝาง จังหวัด
บุ รีรั มย์ ที มี ความสั ม พัน ธ์ กับ ชาวไทยเชื อสายเขมร และความเชื อมี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเชื อ พิ ธี กรรม
ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ งมีความน่ าสนใจและยังเป็ นแบบแผนในการดําเนิ ดชี วิต ผูว้ ิจัยจึ งต้องการ
สร้ างสรรค์จิตรกรรมดิ จิทลั สะท้อนความเชื อผ้าโฮลนี เพือให้ผูร้ ั บชมเกิดความสุ นทรี ยจ์ ากการชื นชม
ผลงาน และเป็ นแนวทางให้แก่ผูท้ ีสนใจเกียวกับเชือของคนไทยเชือสายเขมรทีมีต่อผ้าโฮล
วัตถุประสงค์
. เพือศึกษาประวัติความเป็ นและความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือศึกษาการสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั
3. เพือสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั สะท้อนความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
จิ ต รกรรมดิ จิ ทั ล (CG Painting) หมายถึ ง การวาดภาพด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ Adobe
Photoshop Cs6 โดยใช้เมาส์ ปากกาเป็ นอุปกรณ์ หลักในการวาดและสร้ างสรรค์ผลงาน ซึ งภาพวาดจะ
แสดงผลผ่านจอในระบบสี RGB
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ผ้ าโฮล หมายถึง ผ้าทอชนิ ดหนึ งทีใช้เทคนิ คในการสร้ างลวดลายโดยการเอาเชื อกมัดกับเส้นใย
โดยส่ วนใหญ่นิยมใช้เส้นใยไหม โดยการมัดเป็ นข้อ ๆ ตามลายทีกําหนดไว้ เทคนิ คในการสร้างลายผ้า
เช่ นเดียวกับการทําผ้าไหมมัดหมีจากนันจึงย้อมสี เส้นใยและทอเป็ นผืน ซึ งเป็ นผ้าทีนิยมใช้ในกลุ่มชาติ
พันธุไ์ ทย-เขมร
บ้ านเมื องฝาง หมายถึง หมู่บา้ นทีมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย-เขมร อาศัยอยู่เป็ นจํานวนวมาก และกลุ่ม
สตรี ทีนีนิยมทอผ้าโฮลเป็ นงานเสริ ม ซึ งหมู่บา้ นทีตังอยูท่ ีบ้านเมืองฝาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตของการสร้ างสรรค์
ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและความเชื อผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีความสัมพันธ์
ต่อวิถีชีวิต ความเชือ พิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม
ขอบเขตด้ านการออกแบบ
สร้ างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั (Digital Painting) สะท้อนความเชื อผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัด
บุรีรัมย์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ขนาด 60x80 เซนติเมตร จํานวน 5 ภาพ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลเอกสารทีเกียวข้องและลงพืนทีสํารวจ สัมภาษณ์ผูร้ ู ้ เกียวกับผ้าโฮล บ้านเมือง
ฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ รวบรวมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผ้าโฮลทีมีผลต่อวิถีชีวิต ความเชือ พิธีกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม เพือสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั (Digital Painting) สะท้อนความเชือผ้าโฮล
. ศึกษาข้อมูลทฤษฎี ทางศิลปะ หลักการออกแบบศิ ลปะดิ จิทลั ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบ
ศิ ลป์ และการสร้ างสรรค์ผลงานจิ ต รกรรรมดิ จิทัลด้ว ยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ที ใช้ในการ
สร้างผลงานต้นแบบ
3. ออกแบบภาพร่ างจิ ต รกรรมดิ จิทัลที ได้จาการศึ กษาข้อมู ลและคัดเลื อกผลงานโดยปรึ กษา
อาจารย์ทีปรึ กษาและรับฟังข้อเสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาผลงานเป็ นผลงานต้นแบบ
4. วาดภาพผลงานต้น แบบ จํา นวน 5 ภาพ ลงสี เก็ บ รายละเอี ย ดและดู ค วามเรี ยบร้ อ ยทุ ก
ส่วนประกอบในผลงานจากนันดําเนิ นการพิมพ์ภาพ
5. นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและสรุ ปผล
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ผลการศึกษา
โครงการการสร้ างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั สะท้อนความเชือผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์
มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาประวัติความเป็ นมาและความเชื อผ้าโฮล ทฤษฎีทางศิ ลปะ โปรแกรมทีใช้ใน
การสร้ างสรรค์ผลงาน เพื อสร้ า งสรรค์จิ ต รกรรมดิ จิท ัลสะท้อ นความเชื อเรื องผ้า โฮล โดยมี วิธี การ
ดําเนิ นงานขันตอนดังนี ในขันแรก ศึกษาข้อมูลเอกสารจากหนังสื อต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และหาข้อมูลจาก
อินเตอร์ เน็ต และสื อโซเชียลมีเดีย ทีเกียวข้องกับประวัติความเป็ นมาและความเชือเรื องผ้าโฮลบ้านเมือง
ฝาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และรวบรวมข้อมูลจากการลงพืนที โดยสอบถามข้อมูลจากผูร้ ู ้ ผูท้ อผ้า
และชาวบ้าน ทีมีตงแต่
ั อายุ ปี ขึนไป รวมถึงเรื องเล่าความเป็ นมาเรื องราวต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาหา
ข้อมูลจากผ้าโบราณของสะสมของชาวบ้าน นํามารวบรวมและวิเคราะห์เพือใช้ในการออกแบบภาพร่ าง
จํานวน ภาพ ซึ งนําเสนอในรู ปแบบของ
ภาพเล่าเรื องซึ งทัง 5 ภาพ นันจะมีเสนอเกียวกับความเชื อของผ้าโฮลทีสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านฝางแตกต่างกันตามช่ วงชี วิตคน จากนันจึ งนําข้อมูลทีได้มาร่ างบนกระดาษด้วยดิ นสอ แล้วจึ ง
คัด เอาภาพที ดี ที สุ ด จํานวน ภาพ จากนั นนําภาพร่ า งที ออกแบบแสกนแล้วจึ ง นํา ไฟล์ภ าพนัน มา
สร้ า งสรรค์เป็ นภาพวาดด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs กําหนดของขนาดภาพ ขนาด 60x80
เซนติเมตร ปรับแต่งภาพให้มีความสมดุล มีความเป็ นเอกภาพ จัดวางองค์ประกอบของภาพ เพือพัฒนา
เป็ นภาพต้นแบบสําหรั บการวาดเส้นและลงสี ให้เหมาะสม สวยงามตามหลักทฤษฎี ทางศิ ลปะ และ
สร้ างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั สะท้อนความเชื อผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ จากนันจึ งนําเสนอ
ผลงานการสร้างสรรค์ในรู ปแบบจิตรกรรมดิจิทลั ทีพิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้ จํานวน ภาพ
จากการศึกษาพบว่า ความเชือเรื องผ้าโฮลบ้านเมืองฝางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ถูกสื บทอดมาจากรุ่ น
สู่ รุ่น และคําบอกเล่าจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน ส่ วนมากความเชือเกียวกับผ้าโฮลจะทราบกันอยูใ่ น
กลุ่มผูส้ ู งอายุ หรื อผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ในหมู่บา้ น วัยรุ่ นยุคใหม่ไม่ค่อยเชือเรื องนี ในวัยรุ่ นบางกลุ่มก็ไม่ทราบถึ ง
ประวัติและชุ ดความเชือเหล่านี ทําให้ความเชื อเกียวกับผ้าโฮลถูกจํากัดไว้เพียงผูส้ ู งวัยและถูกลบเลือน
ไปตามกาลเวลา และจากการลงพืนทีและการสัมภาษณ์เชิ งลึกพบว่า ความเป็ นมาของความเชื อผ้าโฮล
บ้านเมื องฝาง ซึ งมีความสอดคล้องกับความชื อของชาวเขมรในประเทศกัมพูชา และกลุ่มชาติพนั ธุ์เชื อ
สายไทย-เขมร ในแถบอีสานใต้ ดังข้อมูลจากเอกสารดังนี 1) เรื องการนําผ้าโฮลทอใหม่มาคลุมร่ างกาย
เด็กจะทําให้เด็กหยุดร้องและสงบ 2) ในพิธีแต่งงานจะมีการมอบผ้าโฮลซึงฝ่ ายเจ้าสาวต้องทอผ้าขึนเอง
เพื อมอบให้เป็ นของกํานันแก่ แ ม่ เจ้าบ่ าวเช่ นเดี ยวกับประเพณี ข องชาวไทยเชื อสายเขมร 3) ใช้ผา้ โฮ
ลในการประกอบการแต่งกายของนาคในงานพิธีอุปสมบท ซึ งผูเ้ ป็ นแม่ตอ้ งทอผ้าโฮลให้และนาคต้อง
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แต่งกายตามฉบับแบบแผนโบราน 4) ในช่ วงวัยทีชาวบ้านต้องออกไปทํางานหรื อมีภาระทีต้องไปทําที
ต่างถินทีอยูอ่ าศัย ฝ่ ายหญิงผูเ้ ป็ นแม่หรื อผูเ้ ป็ นภรรยาก็จะมอบผ้าโฮลหรื อตีนซิ นของผ้าโฮลชิ นเล็กเพือ
เป็ นของเทนใจไว้ดูต่างหน้าเวลาคิดถึงบ้าน 5) ในวาระสุ ดท้ายของชีวิตผ้าโฮลถูกใช้เป็ นตุงสร้างขึนเพือ
ส่งวิญญาณของพรรพบุรุษทีล่วงลับขึนสู่ สวรรค์ จากทีกล่าวมานีเป็ นภาพสะท้อนความเชือทีอยูค่ ูก่ บั ชาว
หมู่ บา้ นเมื อ งฝางอย่างยาวนาน ด้านการสร้ างสรรค์ผลงานจิ ต รกรรมดิ จิทลั สะท้อ นความเชื อผ้าโฮล
บ้านเมื องฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเทคนิ คและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยมี ขนตอนในการทํ
ั
างาน
โดยใช้โ ปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 สําหรั บการสร้ างจิ ตรกรรมดิ จิทลั ตังแต่ ขนตอนการลงเส้
ั
น
จนถึงขันตอนการระบายสี จนออกมาเป็ นไฟล์งานที สมบูรณ์ เพือให้ได้ผลงานให้ดีทีสุ ด จึงต้องอาศัย
ความสามารถและความชํานาญในการใช้โปรแกรมและหลักการทางศิลปะ การจัดองค์ประกอบศิลป์
การลงสี ใช้แสงสี เงาตกกระทบต่าง ๆ ของภาพ ทังหมดที กล่ าวมานี ต้องปรับใช้ทกั ษะด้านต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันจึงจะได้ผลงานทีสมบูรณ์แบบทีสุ ด และในขันตอนสุ ดท้ายได้นาํ เสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
และได้รับการประเมินผลออกมาไปไหนทางทีดี
สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการสร้ างสรรค์จิ ต รกรรมดิ จิทัล ความเชื อผ้าโฮล บ้านเมือ งฝาง จังหวัด บุรีรัมย์ สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ดังนี ผูว้ ิจัยได้ทาํ การแบ่ งขันตอนการสร้ างสรรค์จิตรกรรมดิ จิทลั ความเชื อผ้าโฮล
บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกเป็ นสองขันตอนได้แก่ 1. ขันตอนการศึกษาค้นคว้า และ 2. ขันตอน
การออกแบบ ดังนี
1. ขันตอนการศึ กษาค้นคว้า ผูว้ ิจยั พบว่า จากการรวบรวมข้อมู ลเอกสารและสัมภาษณ์ ขอ้ มูล
จากผู ร้ ู ้ ผูท้ อผ้า และชาวบ้าน ที มี ต ังแต่ อ ายุ ปี ขึ นไป รวมถึ ง เรื องเล่ าความเป็ นมาเรื องราวต่ าง ๆ
รวมถึ งการศึ กษาหาข้อ มู ลจากผ้าโบราณของสะสมของชาวบ้าน ความเชื อเรื องผ้าโฮลบ้านเมื องฝาง
จังหวัดบุ รีรัมย์ ได้ถูกสื บทอดมาจากรุ่ นสู่ รุ่น และคําบอกเล่ าจากบรรพบุ รุษมาอย่างยาวนาน ส่ วนมาก
ความเชื อเกี ยวกับ ผ้า โฮลจะทราบกันอยู่ในกลุ่ มผูส้ ู งอายุ หรื อผู เ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ ในบ้านเมื อ งฝาง ซึ งมี ความ
สอดคล้องกับความชื อของชาวเขมรในประเทศกัมพู ชา และกลุ่ มชาติ พนั ธุ์เชื อสายไทย-เขมร ในแถบ
อีสานใต้ แต่อย่างไรก็ตาม วัยรุ่ นยุคใหม่ไม่ค่อยเชือเรื องนี ในวัยรุ่ นบางกลุ่มก็ไม่ทราบถึงประวัติและชุด
ความเชือเหล่านี ทําให้ความเชือเกียวกับผ้าโฮลถูกจํากัดไว้เพียงผูส้ ู งวัยและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา
2. ขันตอนการออกแบบ ผูว้ ิจยั สามารถกําหนดแนวทางในสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั สะท้อน
ความเชื อผ้าโฮล โดยกําหนดแนวความคิดในการออกแบบคือ ความเชือผ้าโฮลทีมีความสัมพันธ์ต่อวิถี
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ชี วิต วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวบ้านเมืองฝางตังแต่แก่จนตาย โดยผูว้ ิจยั ได้รับแรงบันดาลใจใน
การสร้ า งสรรค์ม าจาก การเกิ ด ของเด็ ก พิ ธี แ ต่ ง งาน การประกอบการแต่ ง กายของนาคในงานพิ ธี
อุปสมบท ในช่วงวัยทีชาวบ้านต้องออกไปทํางานทีต่างถิน และวาระสุ ดท้ายของชีวิต จากทีกล่าวมานี
เป็ นภาพสะท้อนความเชือทีอยูค่ ู่กบั ชาวหมู่บา้ นเมืองฝางอย่างยาวนาน
ข้ อเสนอแนะ
1. การสร้ างสรรค์จิตรกรรมดิจิทลั ความเชื อผ้าโฮล บ้านเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเลือกใช้
เฉดสี ในการวาดภาพทีเหมาะสม สวยงาม สัมพันธ์กบั การวาดลวดลายผ้า ผูว้ ิจยั ควรมีการคุมโทนสี ของ
ภาพให้อยู่ในทิศทางเดียวกันเป็ นภาพรวมทัง 5 ภาพ ทังนี เพือปรั บใช้ในการทําวิจยั หรื อชินงานในครั ง
ต่อไปได้อย่างดียงขึ
ิ น และนําไปใช้ได้กบั สร้างสรรค์งานต่าง ๆ ในอนาคต
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาพลาโมเดลทีได้เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะโดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านพลาโมเดลหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า พลาสติกโมเดลทีรู ้จกั
กันในรู ปแบบจําลองสิ งต่างๆ โดยการมีการนําแนวความคิดเกียวกับทางด้านมายาคติเข้ามาอธิ บายถึง
ความสัมพันธ์ในการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมหรื อการแฝงด้วยความหมายอืนๆ ของพ
ลาโมเดล และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนทีแทนตัวเองว่าโมเดลเลอร์ กบั สังคมทีแฝงด้วย
คติและความหมายทางวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคมร่ วมสมัย
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ีสร้างสรรค์ผลงานพลาโมเดลหรื อทีเรี ยกว่า โมเดลเลอร์ เป็ นผูถ้ ่ายทอดงาน
ศิลปะอีกรู ปแบบหนึงทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลาโมเดลกับสังคมในยุคปั จจุบนั ซึ งถูก
ประกอบสร้างเพือแสดงให้เห็นถึงการแทนด้วยความหมายและสัญญะต่างๆ ทังรู ปแบบ แนวคิดการ
สร้างสรรค์ สื อประกอบทางสังคม และการโมดิฟายดัดแปลงรู ปแบบของพลาโมเดล ซึงสิงเหล่านีแสดง
ให้เห็นถึงความหมายทางวัฒนธรรมและการเสกสรรปั นแต่งทางสังคมผ่านผลงานพลาโมเดลทีเป็ นงาน
ศิลปะในสังคมของคนร่ วมสมัยหรื อการประกอบสร้างของพลาโมเดลแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทีถูก
สรรค์สร้างเพือการต่อรองพืนทีบางอย่างทางวัฒนธรรม
โดยสรุ ป พลาโมเดล เป็ นมายาคติทางวัฒนธรรมทีถูกสร้างขึนในรู ปแบบผลงานศิลปะของผูค้ น
ในสังคมร่ วมสมัยทีแสดงให้เห็นถึงการแทนความหมายด้วยวัตถุ การแทนรู ปสักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก
ผูท้ ีสรรค์สร้างทีเรี ยกว่า โมเดลเลอร์ และการปฏิสัมพันธ์ของสังคมต่อพลาโมเดลทีได้เข้ามาเป็ นส่ วน
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หนึ งในการแฝงผลงานทางด้านศิลปะรู ปแบบหนึงของคนในสังคมร่ วมสมัย
คําสําคัญ: พลาโมเดล ,มายาคติ ,วัฒนธรรม ,สังคมร่ วมสมัย
Abstract
This study aimed to study the Plamodel or plastic model which plays a role in art creation –
known as the model. The idea of myth was brought to explain the cultural meaning or other hidden
meanings of the Plamodel and the relationship between the modelers and the society that the principle
and cultural meaning of people in contemporary society is hidden.
The results found that the Plamodel creators, which are called the modelers, were the creators
of another type of arts. They reflected the relationship between the Plamodel and the present society,
which was created in order to represent the meanings and the symbols of the ideas of creating media
and modifying the Plamodel. These showed the cultural meaning and social creating through the art
of Plamodel in the contemporary society. Moreover, the creating of the Plamodel reflected the
negotiation of some cultural spaces.
In conclusion, the Plamodel was the cultural myth and was created as the art work by the
group of people in the contemporary society. Materials and cultural symbols were represented
through the Plamodel by the modelers. The interaction of the Plamodel society becomes a part of arts
in the contemporary society.
Keywords: plamodel, myth , cultural, contemporary society
บทนํา
ของเล่น (Toy) เป็ นวัสดุทีทําขึนทังจากวัสดุธรรมชาติหรื อการผลิตในกระบวนการ
อุตสาหกรรมทีนํามาให้เด็กเล่น เพือการพัฒนาทังด้านร่ างกายและจิตใจ โดยเริ มต้นจากการใช้ประสาท
สัมผัสทางด้านต่างๆ เพือเป็ นการลองผิดลองถูกหรื อการลอกเลียนแบบทีจะนําไปสู่ การสร้างทักษะหรื อ
มโนทัศน์การเรี ยนรู ้ ดังนันของเล่นจึงเป็ นส่ วนหนึ งในกระบวนการเสริ มสร้างทักษะทีจะไปสู่ การ
พัฒนาทังทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา นอกจากนีของเล่นยังจะเป็ นสิ งสําคัญสําหรับวัยเด็กแล้ว
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ยังสามารถทีจะแสดงถึงการบ่งบอกถึงความสามารถทีค้นพบภายในตัวได้ เช่น ความสามารถด้านการ
แก้ไขปั ญหา ความสามารถทางด้านการใช้ภาษา หรื อแม้กระทังการแสดงออกทางด้านอารมณ์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมนันๆ ของเล่นไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสิ ง ทีมีขนาดเล็กจนเกินไปอาจรวมถึงสิ งทีมีขนาดใหญ่
ด้วย นอกจากของเล่นจะให้ความสนุ กสนานเพลิดเพลินแล้ว ของเล่นยังเป็ นสื อกลางทีช่วยให้ซึมซับถึง
เชือมโยงทางสังคม กล่าวคือ ของเล่นเป็ นเสมือนการจําลองบางสิ งบางอย่างทีสังคมได้กาํ หนดมาให้ มี
บทบาทในการจําลองสถานการณ์เพือให้เกิดบางสิ งบางอย่าง เช่น (Johnson, J.E. . 1987)
1. ของเล่นเกียวกับการสอนและให้ความรู ้ (Instructional Materials) เป็ นของเล่นทีเน้น
พัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยการออกแบบให้สอนทักษะเฉพาะด้านทีจะส่ งผลให้เกิดการคิดแบบรวบยอด
2. ของเล่นประเภทวัสดุของจริ ง (Real Materials) เป็ นของเล่นทีมีลกั ษณะเฉพาะวัสดุของเล่น
เหล่า นีจะช่วยเสริ มการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี เนืองจากสามารถปรับเปลียนได้หลายรู ปแบบและทําให้
เกิดแรงจูงใจในการอยากเลียนแบบผูใ้ หญ่ทีตนเองยึดเป็ นต้นแบบ
3. ของเล่นเกียวกับการสร้าง (Construction Materials) เป็ นของเล่นทีออกแบบมาให้เล่นได้
หลายวิธีดว้ ยกัน แต่จะมีความแตกต่างจากวัสดุของเล่นเกียวกับการสอนและให้ความรู ้ทีมีวิธีการเล่น
เฉพาะแบบ ส่ วนวัสดุเกียวกับการสร้างจะมีรูปแบบการเล่นทีมีอิสระ
4. ของเล่น (Toy) เป็ นแบบจําลองสิ งของทีเคยพบเห็นและจากการเคยสัมผัสจากสิ งแวดล้อม
ทางสังคมรอบๆ ของเล่นบางชนิดถูกจําลองมาจากของจริ งในชีวิตประจําวัน ของเล่นบางชนิ ดสร้างมา
จากความคิดและจินตนาการ

ภาพที 1 ของเล่น (Toy)
ทีมา : https://www.marumura.com/japan-toy-museum/
จะเห็นได้ว่าของเล่นเป็ นส่ วนทีมีบทบาทต่อหลายๆ ด้านแล้ว สภาวะการเปลียนแปลงของโลก
และเทคโนโลยียงั เป็ นตัวกําหนดรู ปและลักษณะของเล่นได้ตามยุคและตามสมัยด้วยเช่นกัน แต่กย็ งั มี
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ความแตกต่าง ของเล่นยังมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางสังคมอีกด้วยเช่นกัน ดังคํากล่าวของเพียเจต์ (Jean
Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิสซึงเป็ นผูศ้ ึกษาเกียวกับการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ซึงเชือว่า
ความสําคัญของความเป็ นมนุษย์อยู่ทีความสามารถในการสร้างความรู ้ผา่ นการปรับตัวให้เข้ากับ
สิงแวดล้อมซึงปรากฏอยูใ่ นตัวตังแต่แรกเกิด ความสามารถนีคือการปรับตัว (Adaptation) เป็ น
กระบวนการทีสร้างตามความคิดโดยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ งแวดล้อม 2 ลักษณะ คือ การ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ งแวดล้อมโดยซึ มซับจากประสบการณ์ และการปรับโครงสร้างสติปัญญาตาม
สภาพแวดล้อมเพือให้เกิดความสมดุลในโครงสร้างความคิด (สุ รางค์ โค้วตระกูล. 2356 : 135) ดังนัน
แล้วของเล่นจึงเป็ นส่ วนทีสําคัญต่อการพัฒนาทังทางด้านร่ างกายและจิตใจทีจะเป็ นตัวนําไปสู่
ความก้าวหน้าในอนาคต
จุดเริ มต้นของปรากฏการจากกลุ่มคนทีนิยมกันพลาหรื อพลาสติกโมเดลโดยบริ ษทั Frog เริ ม
จาก การจําหน่ายพลาสติกโมเดลในประเทศอังกฤษ ในขณะนันเป็ นการผลิตขายหุ่ นจําลองเพนกวิน
PenQuin ขนาด 1/72 ในปี ค.ศ. 1936 จากนันไม่นานก็ได้ขยายตัวเข้าสู่ อเมริ กาและญีปุ่ น แต่ใน
ขณะเดียวกันทีมีเหตุการณ์สงครามโลกครังที 2 เข้ามาทําให้งานพลาสติกโมเดลส่ วนใหญ่เป็ นงานทีได้
ต้นแบบจากรถถัง เรื อรบ เครื องบิน และทหาร จนเมือสภาวะสงครามสงบลงพลาสติกโมเดลทีจําลอง
แบบมาจากประเภทรถต่างๆ จึงได้รับความนิยมตามไปด้วยเช่นกัน ด้วยความร่ วมมือจากบริ ษทั หลายๆ
ค่ายทีร่ วมงานในการผลิตพลาสติกโมเดลออกมาหนึงในนันเป็ นบริ ษทั ค่ายใหม่จากประเทศญีปุ่ นชือว่า
บันได (Bandai) ซึงเป็ นบริ ษทั น้องใหม่ทีเกิดจากการร่ วมมือในการผลิตพลาสติกโมเดลในปั จจุบนั โดย
เริ มแรกพลาสติกโมเดลในประเทศญีปุ่ นเริ มต้นจากการวางจําหน่ายชุดจําลองเรื อดํานําของอเมริ กา
ขนาด 1/300 รุ่ น SSN-571 NAUTILUS เป็ นชุดจําลองขนาดเล็กทีมีรายละเอียดไม่มากนัก หลังจากนัน
ไม่นานพลาสติกโมเดลก็เป็ นทีนิยมสําหรับนักสะสมจนกลายเป็ นงานอดิเรกในประเทศญีปุ่ น และได้
เริ มมีพลาสติกโมเดลรุ่ นใหม่ทีเป็ นคาแรคเตอร์ ตวั ละครในการ์ตูน ทีเป็ นฉบับของตนเองทีชือว่าหุ่ น
เหล็กหมายเลข 28 (Tetsujin 28) ซึงทําให้เกิดกระแสการออกคาแรคเตอร์ พลาสติกโมเดลออกมาอย่าง
ต่อเนืองจนกลายเป็ นกระแสทางสังคมภายในประเทศตนเองอย่างชัดเจน
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โมเดล (Model) เป็ นคํานามในภาษาอังกฤษ แปลว่า แบบจําลองโดยทัวไปแล้วแบบจําลองจะ
ถูกสร้างโดยการย่อขนาดเป็ นมาตราส่ วน (Scale - สเกล) หรื อไม่เป็ นก็ได้แล้วแต่ผสู ้ ร้างแบบจําลองนันๆ
ซึงโมเดลนี อาจจะเป็ นการทําความคิดสร้างสรรค์ให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างเพือเป็ นต้นแบบให้เห็นภาพรวมของ
สิงนันได้ง่ายขึนก่อนทีจะนํามาสร้างให้เกิดเป็ นจริ งขึนมา เช่น แบบจําลองของโครงการก่อสร้างต่างๆ
รถยนต์ หรื อในทางกลับกันอาจจะเป็ นการสร้างเลียนแบบจากของจริ งทีมีอยูซ่ ึงเป็ นสิ งทีมีขนาดใหญ่
สวยงาม มูลค่าสู งหรื อบุคคลใดบุคลหนึงไม่สามารถครอบครองเป็ นเจ้าของได้ เช่น โบราณสถานต่างๆ
สิงมหัศจรรย์ของโลก เป็ นต้น พลาโม (Plamo) มาจากคําว่า Plastic model คือ แบบจําลองทีทําจาก
พลาสติกเริ มรู ้จกั ในประเทศไทยครังแรกจากหนังสื อการ์ ตูนเรื อง พลาโมเคียวชิโร่ หรื อ อัศวินสมองกล
พิมพ์ครังแรกแบบไม่มีลิขสิ ทธิโดยสํานักพิมพ์วิบูลย์กิจ พลาโมเดลส่ วนใหญ่ทีมีในเรื องนีเป็ นโมเดล
หุ่ นยนต์จากการ์ตูนเรื อง กันดัมซึงเป็ นการ์ ตูนหุ่ นยนต์เรื องหนึ งทีได้รับความนิ ยมอย่างมากในสมัยนัน
ดังนันเมือพูดถึงพลาโมส่ วนใหญ่จึงนึ กถึงพลาโมเดลกันดัมเป็ นอย่างแรก ซึงพลาโมนันไม่จาํ เพาะ
เจาะจงว่าจะเป็ นกันดัมแต่อาจจะเป็ นหุ่ นจําลองประเภทอืนก็ได้ (Bandai-hobby. 2560 : ออนไลน์)
จากแรงบันดาลใจด้วยการสร้างสรรค์จากผลงานอนิเมชัน Mobile Suit Gundam ซึงเป็ นทีวีซีรีส์
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แอนิ เมชันญีปุ่ นทีเริ มฉายภาคแรกมาตังแต่ปี 1979 ออกแบบและกํากับโดย Yoshiyuki Tomino และ
ทีมงานบริ ษทั Sunrise คอนเซ็ปของซี รีส์นีจะเกียวข้องกับสงครามในยุคอนาคต มนุษยชาติแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ ายกัน และสร้างหุ่ นยนต์ขนาดยักษ์ทีเรี ยกว่า โมบิลสู ท (Mobile Suit) ออกมาทําสงครามมาเป็ น
เวลานาน ตรงจุดนีเองเป็ นเหตุผลทางการตลาดทีเกียวข้องกับผูเ้ ขียนบทและดีไซเนอร์ สามารถ
สร้างสรรค์สิงใหม่ๆ ด้วยเนือเรื องทีชวนติดตามและทิงท้ายปริ ศนาไว้ รวมทังการออกแบบของตัวโมบิล
สู ททีออกแบบมาอย่างพิถีพิถนั สวยงามดูร่วมสมัย จึงทําให้ซีรีส์ Mobile Suit Gundam เป็ นหนึงในซี รีส์
ทีได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายทังในประเทศญีปุ่ นและนอกประเทศด้วยกัน นอกจากนีแล้วพลา
โมเดลกันดัมยังได้ถูกผลิตขึนมาจําหน่ายเพือตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผูซ้ ื อในแต่ละ
ประเทศซึ งมีเป็ นจํานวนมากโดยภายใต้การควบคุมของบริ ษทั Bandai พลาโมเดลในยุคแรกจะ
เหมือนกับพลาสติกทัวไปคือ ต้องทากาวและพ่นสี เพือจะให้ออกมาเหมือนในอนิเมชันทีมีลูกเล่นน้อย
และจุดขยับแขนขาได้ไม่กีจุด จึงเป็ นของทีเข้าถึงยากสําหรับคนทัวไปทีไม่ได้มีตน้ ทุนและทักษะทํา
โมเดลมากมายนัก แต่เมือเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกก็ดีขนทํ
ึ าให้พลาโมเดลมีการฉี ดสี มา
ตังแต่อยูใ่ นโรงงานและเวลาประกอบตรงส่ วนทีใช้ต่อก็จะแน่ นขึน ทําให้ไม่ตอ้ งใช้กาวและไม่ตอ้ งทาสี
พลาโมเดลจึงเข้าถึงผูค้ นได้ง่ายขึนและกลายเป็ นของสะสมยอดนิ ยมสําหรับคนชืนชอบซีรีส์กนั ดัม มา
จนถึงทุกวันนี เสน่ห์ของพลาโมเดลไม่ใช่แค่ต่อตามคู่มือเพียงอย่างเดียวแต่ยงั สามารถดัดแปลงให้มี
รู ปลักษณ์ต่างๆ ขึนอยูก่ บั ทักษะฝี มือและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ถือได้วา่ เป็ นงานอดิเรกทีต้อง
ใช้เวลาและสมาธิ อย่างมาก ยิงประกอบได้มีรายละเอียดมากเท่าไหร่ ยงสื
ิ อถึงความตังใจ ความใส่ ใจ และ
ความละเอียดของผูป้ ระกอบเป็ นอย่างมาก ไม่ต่างจากงานศิลป์ วาดภาพ หรื องานจําลองประเภทอืนๆ
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ในมิติทางวัฒนธรรมนันความคิดสร้างสรรค์ถือเป็ นสิ งสําคัญ เพราะวัฒนธรรมไม่เคยหยุดนิง
วัฒนธรรมเป็ นเหมือนภาพเคลือนไหวอยูต่ ลอดเวลาอาจจะถูกถ่ายทอดหรื อดัดแปลงซํา และสามารถ
นําไปปรับปรุ งในเข้ากับชีวิตในอนาคตได้ การให้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมอย่าง
จริ งจังจะทํา ให้กระบวนการพัฒนาต่างๆ นัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้ การใช้แนวคิดเชิง
วัฒนธรรมต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็ นมุมมองทีสําคัญในการเปิ ดโอกาสขยายแนวทาง
การศึกษาองค์ความรู ้ในสาขาต่างๆ ทีเกียวข้องรวมทังงานออกแบบถือเป็ นสิ งทีมนุษย์สร้างขึน โดยมี
รู ปแบบเฉพาะตัวทีรวมเอาทังความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเอาไว้ดว้ ยกัน (พรเทพ เลิศเทวศิริ.
2547 : 31) เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับ พลาโมเดลแล้วจากการขยายตัวของพลาสติกโมเดลและการ
สร้างสรรค์ผลงานของโมเดลเลอร์ ในแต่ละพืนทีทําให้เกิดการข้ามทางสังคมของโมเดลเลอร์ ดว้ ยกัน
เช่น การสร้างแนวคิดการทําผลงาน การแลกเปลียนเทคนิ คหรื อวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปทัง
สภาวะสิ งแวดล้อมทีนํามาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ มต้นของกลุ่มเล็กๆ
ในประเทศญีปุ่ นจนกลายมาเป็ นกลุ่มทางสังคม และพัฒนามาสู่ วฒั นธรรมของพลาสติกโมเดลในแต่ละ
ประเทศส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของการสร้างผลงานในรู ปแบบใหม่ทีเกียวกับพลาสติกโมเดล
และยังมีรุ่ นใหม่ทีสามารถพัฒนาผลงานได้อย่างต่อเนือง จากรุ่ นหนึงสู่ รุ่นทีสองและสิ งทีเป็ นวัฒนธรรม
พลาสติกโมเดลจะคงอยูต่ ่อไปจนกว่ากระแสจะลดลง
จากปรากฏการณ์ทงสองเหตุ
ั
การณ์มีความคล้ายในประเด็นของการเคลือนย้าย จากกลุ่มทาง
สังคม นมาเป็ นกระแสของวัฒนธรรมในรู ปแบบหนึงส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทังในประเทศและ
ต่างประเทศ การเคลือนย้ายไม่ว่าจะเป็ นผลงานทางสังคมภายในประเทศหรื อต่างประเทศมีการ
แลกเปลียนหรื อปรับสภาพให้เข้ากับสังคมบริ บทนันๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การ
สร้างวัฒนธรรม หรื อการผสมผสาน สิ งต่างๆ ทีเข้ากับสังคมพืนที สิ งทีเป็ นตัวกําหนดในเรื องของการ
เปลียนแปลงอาจไม่ตายตัว กล่าวคืออาจมีการปรับเปลียนเพือให้เข้าสภาพกับสิ งแวดล้อมทีกําหนด หรื อ
การฝังตัวของวัฒนธรรมบางสิ ง อย่างไรก็ตาม การปรับเปลียนหรื อการเปลียนแปลงในการพัฒนาสิ งใด
สิงหนึงให้ดีขึนหรื อให้ดีขึนกว่าเดิมต้องมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยนัยแล้วการสร้างสรรค์ผลงานพลา
โมเดลในแต่ละแบบหรื อแต่ละผลงานทังทีมาจากในประเทศและต่างประเทศเอง ในมุมมองของมิติทาง
วัฒนธรรมทีเกิดขึนสามารถอธิบายจากกลุ่มคนทีชืนชอบด้วยกันเองหรื อจากสายตาวงนอกได้
เหมือนกัน สิ งทีเกิดขึนในพลาโมเดลสะท้อนบริ บทและมีการเชือมโยงพืนทีของผูส้ ร้างสรรค์เองทังจิน
ตาการ อุดมการณ์ เจตคติ หรื อวัฒนธรรมแต่ละท้องถินทังนี แล้วแต่ผูท้ ีสร้างสรรค์จะประดิษฐ์ออกมาให้
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แทนรู ปแบบของการสื อสารผ่านผลงานหรื อการแทนด้วยสัญลักษณ์อาจบ่งบอกถึงความหมายบางอย่าง
ดังนันแล้วการใช้แนวคิดทางมิติวฒั นธรรมมาอธิ บายจึงเป็ นการบ่งบอกถึงภาพรวมหรื อการกําหนด
ประเด็น ความสัมพันธ์ทีเชือมโยงกันของสิ งต่างๆ อย่างเป็ นระบบของพลาโมเดล หรื อการมองให้เห็น
ถึงการเปลียนแปลงเคลือนไหวของกระแสวัฒนธรรมทีมีต่อการสร้างผลงานทางศิลปะในรู ปแบบอืนๆ
โดยปราศจากความคิดหรื ออคติ รวมทังยังมองว่าปรากฏการณ์ทีเกิดขึนนี เป็ นกระแสวัฒนธรรมใหม่
และการสร้างผลงานศิลปะรู ปแบบใหม่เช่นกัน

ภาพที 3 พลาโมเดล
ทีมา : M Y D E S I G N - C L U B
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ประเทศญีปุ่ นเป็ นต้นของวัฒนธรรมทางตะวันออก เช่น การสร้างภาพยนตร์ อาหาร การสร้าง
แอนิ เมชัน หรื อการ์ ตูนทีแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ตวั ตนเฉพาะ ซึงการถ่ายทอดออกมาผ่านการแสดง
บทตัวละคร หรื อแม้กระทังวัฒนธรรมทีเป็ นตัวแสดงถึงความเป็ นชาตินิยมภายในประเทศ โดยทัวไป
แล้วการแสดงออกภายในประเทศถึงจะเป็ นชาตินิยมแต่ก็ได้รับวัฒนธรรม มาจากทางตะวันตกมาด้วย
เช่น วัฒนธรรมด้านอาหาร การแต่งกาย และด้านการสื อสาร เป็ นต้น สิ งทีเสริ มเติมเข้ามาเหล่านีส่ งผล
ให้เริ มมีการเลือนไหลและเผยแพร่ แลกเปลียนทางวัฒนธรรมจากภายในสู่ ภายนอกหรื อแม้กระทังการ
แลกเปลียนเพือผสมผสานทางวัฒนธรรม กล่าวโดยนัยแล้ววัฒนธรรมของชาวญีปุ่ นทีแสดงออกมาใน
แต่ละประเภทนันจะแสดงความเป็ นตัวตนซึ งจะแฝงไปด้วยอิริยาบถทางด้านการเมือง การปกครอง วิถี
ชีวิตความเป็ นอยูห่ รื อแม้กระทังความคิด (ชีวสิ ทธิ บุณยเกียรติ. 2555 : 1)
การเลือนไหลของวัฒนธรรมของตะวันออกเริ มจากกลุ่มมิชชันนารี นิกายคาทอลิกศาสนาคริ สต์
เข้ามาเป็ นกลุ่มแรกซึงการเข้ามานันส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่ ดา้ นศาสนาและการศึกษา
หลังจากนันไม่นานเริ มมีการเข้ามาของวัฒนธรรมจากจีน เกาหลี ส่ วนใหญ่เป็ นประเทศโดยใกล้เคียงซึง
มีปัจจัยพืนฐานเป็ นรากของวัฒนธรรมเดียวกันมาก่อน เห็นได้จากผลงานต่างๆ ทีคล้ายคลึงกัน เช่น
ภาษา การแต่งกาย ดนตรี หรื องานศิลปะ (ดํารง ฐานดี. 2550 : 4-5) ถึงแม้จะได้รับอิทธิพลต่าง
วัฒนธรรมเข้ามาไม่นอ้ ยแต่ก็ไม่สามารถทีจะทําให้วฒั นธรรมดังเดิมจริ งๆ ของพืนทีหายไป หลังจากนัน
ไม่นานก็ได้เริ มมีการแลกเปลียนจากภายในของประเทศญีปุ่ นเองจากการรวมตัวของกลุ่มคนเล็กๆ เริ ม
ขยายตัวเพิมมากขึนจากการเสริ มเติมแต่งศิลปวัฒนธรรมจนกลายเป็ นส่วนหนึงของสังคมไปอย่าง
กลมกลืน จากสังคมสู่ สังคมและมีพฒั นาอย่างต่อเนืองและสามารถยกระดับจากวัฒนธรรมภายในไปยัง
การเผยแพร่ วฒั นธรรมสู่ ภายนอกได้อย่างเต็มตัว จากการเผยแพร่ วฒั นธรรมสู่ ภายนอกนีเองเป็ นผลทํา
ชาวตะวันตก หรื อชาวต่างชาติได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรมต่างๆ วิถีการดําเนินชีวิต การกิน ประวัติศาสตร์
และเกิดการปรับเปลียนให้เข้ากับวัฒนธรรมของภายนอกด้วยกัน เช่น ร้านอาหารสไตล์ญีปุ่ น การสร้าง
ดนตรี แบบผสมผสาน และการอยากเข้าไปเรี ยนรู ้วฒั นธรรมญีปุ่ นของคนต่างชาติ สิ งเหล่านี เป็ นการรับ
วัฒนธรรมตะวันออกทีสามารถเข้ามาปรับเปลียนเพือให้เข้ากับสังคมนันๆ หรื อเรี ยนรู ้การเปลียนแปลง
ผ่านเหตุการณ์สงั คมนันได้ (ดํารง ฐานดี. 2551 : 26) จากจุดเริ มต้นนี เองทําให้เกิดการผันตัวของกระแส
วัฒนธรรมหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ทีถูกจําลองหรื อสิ งปลูกสร้าง สิ งของ วัตถุ กลายมาเป็ นสิ งแทน
สัญลักษณ์ทางด้านของเล่น ทีเรี ยกว่า พลาโมเดล กระแสพลาสติกโมเดลได้เริ มขยายตัวไปประเทศ
ใกล้เคียงส่ งผลให้มีการสะสมพลาสติกโมเดลในทุกเพศทุกวัยจนกลายเป็ นสังคม ในระดับหนึง
พลาสติกโมเดลถูกขยายความนิยมไปทังเอเชียจนถึงโซนยุโรป เห็นได้จากนักสะสมทีผันตนเองมาเป็ น
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ศิลปิ นชนิดหนึงทีแทนตัวเองว่า โมเดลเลอร์ (Modeller) หรื อบุคคลทีทํางานสร้างสรรค์ศิลปะผ่าน
ผลงานพลาสติกโมเดลในรู ปแบบต่างๆ เช่น การทําสี ลวดลาย หรื อแม้กระทังฉากจําลองต่างๆ ในจุดนี
เองพลาสติกโมเดลคาแรคเตอร์ ถูกส่ งต่อผสมผสานแนวคิดและสิ งแวดล้อมในแต่ละพืนที ผลงานจาก
โมเดลเลอร์ จึงถูกสะท้อนพืนทีในบริ บทนันๆ จนพัฒนามาเป็ นวัฒนธรรมของการสร้างผลงานพลาสติก
โมเดล ต่อมาได้พฒั นาสู่ การยกระดับการประกวดในระดับประเทศและระดับโลกต่อมา
คําถามการวิจยั
1. พลาโมเดลมีกระบวนการเติบโตในประวัติศาสตร์ และพัฒนาการในมิติทางวัฒนธรรม สังคม
อย่างไร ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพลาโมเดลกับมนุษย์ พลาโมเดลกับสังคมอย่างไร และได้เข้ามา
มีบทบาทส่ งผลต่อสังคมไทยร่ วมสมัยอย่างไร
2. พลาโมเดลในฐานะทีเป็ นวัตถุศิลปะชนิดหนึง มีกระบวนการสร้างในเชิงสัญลักษณ์
กระบวนการสร้างและให้ความหมายในสถานการณ์ต่างๆ การสร้างด้วยอุดมการณ์ การสร้างด้วยคติ
ความหมายต่อสังคม วัฒนธรรม และส่ งผลต่อคนสังคมไทยร่ วมสมัยอย่างไร
3. พลาโมเดลมีความสําคัญแบบใด และมีกระบวนการกลายเป็ นส่ วนหนึงของสังคมไทยร่ วม
สมัยได้อย่างไร การเปลียนแปลงช่วงเวลาของสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยร่ วมสมัยส่ งผลอย่างไร
กับพลาโมเดลทีได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึงทางวัฒนธรรม
4. พลาโมเดลถูกเปลียนความหมายในสังคมด้วยวิธีการใด ในกระบวนการสร้างความหมาย
ใหม่ของพลาโมเดลในมิติความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมทําได้อย่างไร และผูค้ นในสังคมไทยร่ วม
สมัยให้ความหมายในระบบมายาคติทีมีความสัมพันธ์กบั พลาโมเดลอย่างไร
5. พลาโมเดลในพืนทีของ GBCW THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP
THAILAND 2019) มีความหมายว่าอย่างไร ในงานดังกล่าวเป็ นพืนทีของการแสดงทีมีความสัมพันธ์
ระหว่างพลาโมเดลกับกลุ่มคนซึ งเป็ นปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคมไทยร่ วมสมัย พืนที
ภายใน GBCW THAILAND 2019 ถูกทําให้มีความหมายต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยร่ วมสมัยได้
อย่างไร และพืนทีของ GBCW THAILAND 2019 ซึ งอยูใ่ นวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคมไทยร่ วมสมัย
ถูกยกระดับขึนในความเป็ นสากลได้อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมพลาโมเดลทีมีผลต่อสังคมไทยร่ วมสมัย
2. เพือศึกษาพลาโมเดลในฐานะวัตถุศิลปะทีมีผลต่อสังคมไทยร่ วมสมัย
3. เพือศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยร่ วมสมัยทีมีความสัมพันธ์กบั พลาโมเดล
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4. เพือศึกษาปรากฏการณ์มายาคติของสังคมไทยร่ วมสมัยในมิติสัมพันธ์กบั พลาโมเดล
5. เพือวิเคราะห์พนที
ื และความหมายงาน GBCW THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS
WORLD CUP THAILAND 2019)
กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาในครังนีผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวความคิดและทฤษฏีมาอธิ บาย ได้แก่ 1. แนวคิดเรื องมายาคติ
(Mythologies) ว่าด้วยเรื องการสอดแทรกและความหมายแฝงในบริ บทต่างๆ 2. แนวคิดเรื องความจริ ง
แท้ (Authenticity) ว่าด้วยเรื องของความจริ งทีแตกต่างกันออกไปตามบริ บททีถูกนําไปใช้ และอีกหนึง
แนวคิดทีนํามาประกอบการอธิ บายในส่ วนเสริ มคือ แนวคิดเรื องพืนที (Place / Space) การใช้พนภายใต้
ื
ของปรากฏการณ์ GBWC HTAILAND 2019 และนําแนวคิดพืนทีทัง 3 เข้ามาอธิ บายทําความเข้าใจ
เกียวกับการศึกษางานวิจยั โลกของพลาโมเดลทีมีมิติความสัมพันธ์กบั สังคมไทยร่ วมสมัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั เรื องนี ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Researh) เน้นการศึกษาภาคสนาม
และการศึกษาเอกสารมีการกําหนดประชากร และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ดังนี
1. ประชากรการวิจยั แบ่งได้ 6 กลุ่ม คือ
1.1 ผูเ้ ชียวชาญด้านประวัติศาสตร์ ของเล่นและพลาโมเดล
1.2 พลาโมเดลเลอร์ จํานวน 10 คน ซึ งเป็ นผูท้ ีได้รับการคัดเลือกของพลาโมเดลจากการ
ประกวดภายในงาน GBCW THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP THAILAND
2019) และ พลาโมเดลเลอร์ แชมป์ โลก GBCW THAILAND 2015 จํานวน 1 คน และคณะกรรมการใน
การดําเนิ นงาน GBCW THAILAND 2019 จํานวน 8 คน ซึ งประชากรดังกล่าวเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที
สําคัญในการวิจยั
1.3 บุคคลภายอก หรื อนักท่องเทียวทีเข้ามาชมงาน GBWC THAILAND 2019
1.4 พิพิธภัณฑ์สถานทีจัดเก็บของเล่นและพิพิธภัณฑ์ทีจัดเก็บพลาโมเดล
1.5 กลุ่มทางสังคมพลาโมเดลและเครื อข่ายทางสังคมพลาโมเดล
1.6 บุคคลจากภาครัฐ เอกชน และสื อมวลชน
2.วิธีการเก็บข้อมูลการวิจยั
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลวิจยั จากกลุ่มประชากรตามข้อ 1 โดยเน้นปฏิบตั ิการวิจยั สนามในพืนทีวิจยั
ของการจัดงาน ณ ห้างสยามพารากอน และพืนทีรอบนอกทีเกียวข้อง โดยภายงาน GBWC THAILAND
2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP THAILAND 2019) สามรถจําแนกของพืนทีภายในงาน
787

GBWC THAILAND 2019 พืนทีสาธารณะ และพืนทีเฉพาะ ตามลําดับของขันตอนการดําเนินงานทีจัด
ขึน โดยผูว้ ิจยั จะพยายามเข้าถึงข้อมูลของการวิจยั เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วน
ร่ วม การสัมภาษณ์ Key informants ทังการสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การศึกษาจาก
ภาคเอกสารและสื อต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี
2.1 การสังเกตการณ์
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผูว้ ิจยั จะใช้การสังเกตเป็ นวิธีการหลัก โดยเริ มสังเกตจากการจัด
กิจกรรมพิธีการ ณ ห้างยามพารากอน ซึ งเป็ นสถานทีในการจัด GBWC THAILAND 2019 (GUNPLA
BUILDERS WORLD CUP THAILAND 2019) ผูว้ ิจยั ทําการสังเกตการณ์พิธีการดําเนินงาน ภายในจะ
ประกอบด้วยปรากฏการณ์ยอ่ ยในระดับกลุ่มทางสังคมและเครื อข่ายทางสังคมของพลาโมเดล
บรรยากาศภายในงาน GBWC THAILAND 2019 การแบ่งกลุ่มพลาโมเดลเลอร์ ตามช่วงอายุตามเกณฑ์
และการแบ่งประเภทของพลาโมเดล ตลอดจนถึงขันตอนการเริ มพิธีการดําเนิ นงานต่างๆ หรื อ
เปรี ยบเทียบได้ว่า GBWC THAILAND 2019 เป็ นเวทีการแสดงซึงเป็ นพืนทีสาธารณะ ภายในสนาม
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกันคือ ส่ วนแรกเป็ นพืนทีของลําดับพิธีการ ส่ วนทีสองเป็ นพืนทีของ
การจัดแสดง ติดต่อประสานงาน และส่ วนทีสามเป็ นพืนทีของการจัดการแข่งขันซึงเป็ นพืนทีพิเศษ
เฉพาะภายในเท่านันจะมีเฉพาะผูท้ ีเกียวข้องสามารถเข้าร่ วมได้คือ คณะกรรมการตัดสิ น กรรมการผูท้ าง
คุณวุฒิ พลาโมเดลเลอร์ ตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และสื อมวลชน เป็ นต้น หลังจากการดําเนินงานแล้ว
จะสามารถให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยียมชมพลาโมเดลได้อย่างสาธารณะ
2.2 การสัมภาษณ์
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีสําคัญ ในงานวิจยั เรื องนีแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
2.2.1 การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ (In-depth or formal interview) ประกอบด้วย บุคคล
ทีมีบทบาทสําคัญในงานวิจยั ครังนี โดยแยกกลุ่มสัมภาษณ์เป็ น ผูเ้ ชียวชาญด้านประวัติศาสตร์ พลาโมเดล
พลาโมเดลเลอร์ คณะกรรมการในการดําเนิ นงาน GBCW THAILAND 2019 บุคคลภายอก หรื อ
นักท่องเทียวทีเข้ามาชมงาน GBWC THAILAND 2019 กลุ่มพิพิธภัณฑ์สถานทีจัดเก็บของเล่นและ
พิพิธภัณฑ์ทีจัดเก็บ พลาโมเดล กลุ่มทางสังคมพลาโมเดลและเครื อข่ายทางสังคมพลาโมเดล บุคคลจาก
ภาครัฐ เอกชน และสื อมวลชน กลุ่มบุคคลอืนๆ ทัวไปทีเกียวข้องกับงาน GBWC THAILAND 2019
เป็ นต้น
2.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal interview) ผูว้ จิ ยั จะใช้กรณี การเก็บ
ข้อมูล ทีเกียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ด้วยการพบปะพูดคุยกับบุคคลทัวไปตามสถานทีต่างๆ อย่าง
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ไม่จาํ เพาะเจาะจง เพือให้ได้ขอ้ มูลมาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในบริ บททีหลากหลาย
2.2.3 การศึกษาจากเอกสารและสื อภาพ วีดิทศั น์ การศึกษาข้อมูลส่ วนนีเป็ นการศึกษาที
ไม่จาํ กัดพืนทีสนาม ขึนอยูก่ บั ตําแหน่งทีอยูข่ องข้อมูลทีเกียวข้องกับวัตถุประสงค์และบริ บทของการ
วิจยั พืนที ในการเก็บข้อมูลด้านเอกสาร หน่วยงาน หรื อส่ วนต่างๆ ทีเกียวข้อง พิพิธภัณฑ์ของเล่นและ
พิพิธภัณฑ์พลาโมเดลหรื อแหล่งทีรวมพลาโมเดลทังในประเทศ และต่างประเทศ ทังนีเพือประกอบการ
เก็บข้อมูลให้สมบูรณ์มากทีสุ ดเนืองจากเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคม และวัฒนธรรมทียังไม่มีการ
ศึกษาวิจยั และอธิบายถึงบริ บทนี พืนทีในการเก็บข้อมูลด้านเอกสารจากกลุ่มองค์กรและเครื อข่ายต่างๆ
ทีเกียวข้อง ดังนี
1. ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของเล่น พลาโมเดล ค่านิ ยม คติความเชือ อุดมการณ์ เป็ นต้น
2. ข้อมูลทางสื อ ประกอบด้วยข้อมูลเสี ยง ภาพประกอบ ภาพเคลือนไหว ในข้อมูลส่ วนนี รวม
ไปถึงโปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสื อ วารสารตีพิมพ์ ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการนํามาวิเคราะห์ตามรายข้อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในส่ วนนีผูว้ ิจยั จะดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทีเป็ นข้อมูล
จริ ง จากการถ่ายสําเนา การบันทึกด้วยภาพถ่าย และภาพเคลือนไหว และการติดต่อประสานงานอย่าง
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ตามสถานทีเครื อข่ายต่างๆ ผ่าน
บุคคลทีเกียวข้องเพือในการเข้าถึงข้อมูลมาประกอบในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในงานวิจยั เรื องนี คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึกการทํางานสนาม
และเครื องมือบันทึกข้อมูลสื อสาร ดังนี
1. ข้อคําถาม
ข้อคําถามเป็ นเครื องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทังข้อคําถามเพือใช้ในการสัมภาษณ์
บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีสําคัญ และข้อคําถามทีใช้ในการสัมภาษณ์บุคคลทัวไปทีให้ขอ้ มูลรอง แต่เป็ น
ข้อมูลทีช่วยให้งานวิจยั ครังนี มีคาํ ตอบทีสมบูรณ์ขึน อย่างไรก็ตามด้วยงานวิจยั เรื องนี ใช้วิธีวิจยั เชิง
มานุษยวิทยา ดังนัน ข้อคําถามจึงมีลกั ษณะของการกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั และยืดหยุน่ ได้ตามบริ บทระหว่างผูส้ ัมภาษณ์กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ซึ งอาจเกิดประเด็นใหม่หรื อการ
เลือกพิจารณาสัมภาษณ์ระดับลึกในบางประเด็นสําหรับผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางกลุ่ม บางคน และบาง
สถานการณ์ที ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเหมาะสม
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2. แบบบันทึกการทํางานภาคสนาม
แบบบันทึกการทํางานสนามในพืนของงาน GBWC THAILAND 2019 ช่วงเวลาทีมีกิจกรรม
ภายในงาน เป็ นแบบบันทึกเพือการทํางานสนามทีมีโครงสร้างหลักตามวัตถุประสงค์การวิจยั และตาม
กรอบแนวการวิจยั
3. เครื องมือบันทึกข้อมูลสื อสาร
เครื องมือสื อโสตทัศนสาร ด้วยการจดบันทึกด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี คือ กล้องถ่ายภาพนิง
กล้องภาพเคลือนไหว เครื องบันทึกเสี ยง และรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ ซึงผูว้ ิจยั จึงต้องเก็บข้อมูลทังใน
ส่วนทีเป็ นภาพนิง เสี ยง และ ภาพเคลือนไหวประกอบเสี ยงพร้อมไปกับการบันทึก การปฏิสัมพันธ์
พืนที เวลา และผูค้ น เพือทีจะได้นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ตามประเด็นทีได้
กําหนดไว้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพืน การดําเนินงานวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านทีการปฏิบตั ิงานภาคสนาม และพืนทีเพือการศึกษาใน
กรุ งเทพมหานครฯ ดังนี
1.1 พืนทีภายในงาน GBWC THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP
2019) พืนทีบริ เวณรอบนอกงาน GBWC THAILAND 2019 และพืนทีนอกเหนือจากการจัดกิจกรรม
ซึงเป็ นพืนทีสาธารณะ ประกอบกด้วย พิพิธภัณฑ์ของเล่นของสะสม 5 พิพิธภัณฑ์ พลาโมเดล 11 ชิน
พลาโมเดลเลอร์ 11 คน โดยแบ่งตามพืนทีการศึกษา การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ การค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง มีรายละเอียดดังนี
1.1.1 พิพิธภัณฑ์ลา้ นของเล่น เกริ ก ยุย้ พันธ์ ประกอบด้วย รศ. เกริ ก ยุย้ พันธ์
1.1.2 บ้านพิพิธภัณฑ์ เอนก นาวิกมูล ประกอบด้วย อาจารย์อเนก นาวิคมูล และ
อาจารย์ประยูร สงวนไทร
1.1.3 THE MODEL พิพิธภัณฑ์โมเดลจําลอง ณัฐวุฒิ อิมวุฒิกุล (โจ้ วัดสิ งห์)
ประกอบด้วยคุณณัฐวุฒิ อิมวุฒิกุล
1.1.4 พิพิธภัณฑ์ของเล่นของสะสมตูนนี ประกอบด้วย คุณสมพร โพธิอยู่
และคุณภานิ นทร์ ดีเดช
1.1.5 พิพิธภัณฑ์ BANDAI NAMCO THAILAND ประกอบด้วย คุณ ภาคย์ เอียมแจ้ง
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1.2 พืนทีการปฎิบตั ิงานภาคสนาม ศึกษาในงาน GBWC THAILAND 2019 (GUNPLA
BUILDERS WORLD CUP 2019) เพือศึกษาปรากฏการณ์ของพลาโมเดลทีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึงของ
สังคมไทยร่ วมสมัย
1.3 พืนทีทีเกียวข้องกับงานวิจยั พืนทีในทีนี คือ พืนทีนอกเหนื อจากงาน GBWC
THAILAND 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 2019) กลุ่มทางสังคมและเครื อข่ายพลา
โมเดล ยังรวมไปถึงห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าทีเป็ นแหล่งจําหน่ายรวบรวมเกียวกับพลาโมเดล
1.4 พืนทีทีผูว้ ิจยั จะทําการศึกษา เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ ค้นคว้ารวบรวมเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึ งเป็ นทีตังทังหน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็ นต้น
สําหรับพืนทีทีเกียวข้องกับงานวิจยั ภายนอกนัน คือ พืนทีประเทศไทย โดยในภาคเอกสาร
งานวิจยั แนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ข้อมูลเกียวกับของเล่นและพลาโมเดล พืนทีส่ วนนี ต้องค้นคว้าจากการ
สื บค้นทังภายในและภายนอก เช่น หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
หอสมุดแห่ งชาติ หอสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิ ริธร แหล่งข้อมูลฐานงานวิจยั ต่างประเทศ หนังสื อวารสาร
ต่างๆ ทังภาษาอังกฤษและญีปุ่ นเพือนํามาประกอบในการศึกษาให้ได้มากทีสุ ด
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาการลงพืนที
การวิจยั เรื องนีใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 1 ปี คือ เริ มต้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผูว้ ิจยั จะศึกษาการปรากฏของพลาโมเดลทีได้เข้ามาในประเทศไทย และวิวฒั นาการของพลา
โมเดล จนมาถึงการพัฒนาเป็ นการประกวด GBWC 2019 (GUNPLA BUILDERS WORLD CUP) ทีมี
ต่อวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคมไทยร่ วมสมัย
3. หน่ วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ โลกของพลาโมเดล การสร้างความหมาย กระบวนการทางศิลปกรรม
( Art Style) และช่วงเวลา (Time Line) ในงาน GBWC THAILAND 2019 ผ่านพืนทีดังกล่าวซึงเป็ น
พืนทีทางกายภาพในการศึกษา พืนทีในจิตภาพ และพืนทีทางสังคม
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่าผูท้ ีสร้างสรรค์ผลงานพลาโมเดลหรื อทีเรี ยกว่าโมเดลเลอร์ เป็ นผูถ้ ่ายทอดงาน
ศิลปะอีกรู ปแบบหนึงทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลาโมเดลกับสังคมในยุคปั จจุบนั ซึ งถูก
ประกอบสร้างเพือแสดงให้เห็นถึงการแทนด้วยความหมายและสัญญะต่างๆ ทังรู ปแบบ แนวคิดการ
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สร้างสรรค์ สื อประกอบทางสังคม และการโมดิฟายดัดแปลงรู ปแบบของพลาโมเดล ซึงสิงเหล่านีแสดง
ให้เห็นถึงความหมายทางวัฒนธรรมและการเสกสรรปั นแต่งทางสังคมผ่านผลงานพลาโมเดลทีเป็ นงาน
ศิลปะในสังคมของคนร่ วมสมัย หรื อการประกอบสร้างของพลาโมเดลแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทีถูก
สรรค์สร้างเพือการต่อรองพืนทีบางอย่างทางวัฒนธรรมไทยร่ วมสมัย
สรุ ปผล
พลาโมเดล เป็ นมายาคติทางวัฒนธรรมทีถูกสร้างขึนในรู ปแบบผลงานศิลปะของผูค้ นในสังคม
ร่ วมสมัย ทีแสดงให้เห็นถึงการแทนความหมายด้วยวัตถุ การแทนรู ปสักษณ์ทางวัฒนธรรมจากผูท้ ีสรรค์
สร้างทีเรี ยกว่า โมเดลเลอร์ และการปฏิสัมพันธ์ของสังคมต่อ พลาโมเดลทีได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึงในการ
แฝงผลงานทางด้านศิลปะรู ปแบบหนึงของคนในสังคมร่ วมสมัย พลาโมเดลถูกสร้างและประกอบขึน
เพือบ่งบอกถึงกลุ่มคนทีชืนชอบด้วยกันหรื อรวมไปทังการแสดงอัตลักษณ์ทีแสดงออกผ่านงานศิลปะ
สมัยใหม่ รวมไปถึงการแสดงออกแบบชาติพนั ธุ์ทีถูกบรรจุภายในพลาโมเดล เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับ
งานศิลปะในด้านศิลปกรรมศาสตร์แล้วพบว่างานศิลปะมีกระบวนการทํางานทีไม่ต่างไปจากการปั น
การใช้สี การใช้แนวคิด รวมไปทังขันตอนการทํางานงานต่างๆ ในกระบวนการหรื อขันตอนการสร้าง
ผลงานศิลปะถือได้วา่ เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานในรู ปแบบใหม่ทีเกิดขึนตามยุคสมัยทีได้เปลียนหรื อถูก
พัฒนาขึนเพือตอบสนองความต้องการและการแสดงออกในด้านใหม่ๆ
ข้ อเสนอแนะ
1. ในปั จจุบนั พลาโมเดลได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมร่ วมสมัยทีกําลังเป็ นนิ ยมซึ งสามารถนําไป
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านงานศิลปะในแขนงอืนๆ และสามารถนําไปประยุกต์ให้เข้ากับสื อการเรี ยนรู ้
ได้
2. พลาโมเดลเป็ นสิ งใหม่ของการถ่ายทอดงานศิลปะทีใช้แนวคิด ควรมีการศึกษาเพิมเติมเพือ
นํามาเปรี ยบเทียบกับการสร้างผลงานศิลปะใหม่ๆ หรื อหาแนวทางการสร้างผลงานศิลปะแนวใหม่ๆ ที
จะเกิดขึนในอนาคต
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอทีเกียวกับการเรี ยนออนไลน์กบั การศึกษาของ
ไทย เพราะการศึ กษานันเป็ นสิ งที มีความสําคัญอย่างมากในด้านการสร้ างความได้เปรี ยบ เสมื อนเป็ น
เครื องมื อ สํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาประเทศและการศึ ก ษายัง คงเป็ นสิ งที สํ า คัญ ต่ อ มนุ ษ ย์ทุ ก คนเพราะ
การศึกษานอกจากจะช่วยทําให้มนุ ษย์มีความรู ้ แล้วนันยังช่ วยในเรื องของการทํางานในด้านต่ าง ๆซึ ง
แน่ นอนว่ าในการทํางานนันกลุ่ ม นายทุ นหรื อ เจ้าของบริ ษ ัทต่ าง ๆ ย่อมต้อ งการบุ คลากรทีมี ความรู ้
ความสามารถเข้ามาทํางานทังสิ น ดังนันจึงสามารถบอกได้ว่าการศึกษาคือสิ งทีจําเป็ นและสําคัญที สุ ด
ของมนุ ษย์ โดยในปั จจุบนั การศึกษาของประเทศไทยได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึงของการ
เรี ยนมากขึ นกว่ า ในอดี ตเพราะในยุคสมัยปั จ จุ บ ันมี ค วามก้า วหน้า ทางด้านเทคโนโลยีซึ งในแง่ ข อง
การศึ กษานันทําให้มี อุปกรณ์ ต่ าง ๆที มี ความทันสมัยที สามารถนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนให้กับ
ผูเ้ รี ยน ซึ งการเรี ยนออนไลน์ในปั จจุ บนั กําลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากเพราะผูเ้ รี ยนสามารถทีจะ
เรี ยนรู ้ได้ทุกทีและทุกเวลา การเรี ยนออนไลน์นนสามารถที
ั
จะทําให้การเรี ยนของผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นไป
ได้ต ามปกติเมื อเกิ ดเหตุ การณ์หรื อ กรณี ทีทําให้ไม่ สามารถที จะมาเรี ยนที สถานศึ กษาได้ไม่ ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม เช่น การเกิดโรคระบาด การเกิดอุทกภัย หรื อแม้แต่เจ็บป่ วยจนทําให้ไม่สามารถทีจะไป
เรี ยนในสถานศึ กษาได้ก็ยงั สามารถที จะเรี ยนไปพร้ อ มกับเพื อน ๆได้ และยังเป็ นอี กทางเลื อกหนึ งที
สามารถทําให้การศึกษาสามารถทีจะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนได้มากขึนจึ งเป็ นเหตุทีทําให้ผูเ้ ขียน
บทความให้ความสนใจและได้ทาํ การศึกษาในเรื องการเรี ยนออนไลน์กบั การศึกษาของไทย
คําสําคัญ: การเรี ยนออนไลน์, การศึกษาไทย, อุดมศึกษา
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Abstract
This academic article aims to present online learning and Thai education. Because
education is very important to create an advantage. As an important tool for the development of the
country and education is still important to all human beings because education not only helps human
knowledge but also helps in different areas of work. Of course, in the work that the capitalists or the
owners of various companies would need personnel with knowledge and abilities to work at all.
Therefore, it can be said that education is the most necessary and important to human beings.
Nowadays, education in Thailand has introduced technology to be a part of learning more than in the
past because in the present time there is advancement in technology which in terms of education has
made different devices. That is modern that can be used in teaching students. Online learning is now
very popular because students are able to learn anywhere and at any time. Online learning is able to
make it possible for the students to study normally in the event or in the event that they are unable to
attend school for any reason such as an epidemic. Flooding Or even sick to make it impossible to go
to school in school, it is still able to study with friends and is also another option that can make
education able to reach the target group of learners a lot. This is why the author of the article was
interested and made a study of online learning and Thai education.
Keywords: online learning, Thai education, higher education
บทนํา
การศึ กษานับ ว่าเป็ นเครื องมื อ ที สําคัญในการพัฒนามนุ ษ ย์ให้มีทกั ษะ มี ความรู ้ และช่ วยเพิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละบุคคล จึงควรทีจะให้ความสําคัญต่อการศึกษาขันพืนฐานในทุก
ระดับและทุกระบบไม่ว่าจะเป็ นทังการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทังการศึ กษาตาม
อัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที 4 ในมาตราที 22 ได้กาํ หนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ระบบการศึกษาในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนามากขึนกว่า
ในอดี ต การศึกษาจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นอาวุธทีสําคัญ อีกทังการศึกษาทีดี นันจะช่วยพัฒนาคุ ณภาพและ
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พัฒนาการเรี ยนรู ้เพือให้พร้อมสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ งการเรี ยนรู ้ทีถูกต้องจะสามารถนํามาใช้
ในการดํารงชี วิตในสังคมเพือให้กา้ วทันในยุคของโลกที กําลังจะเปลี ยนแปลง (วิสุทธิ พงษ์ ยอดเสาดี ,
2555)
ในปั จจุบนั ช่องทางในการเข้าถึงการศึกษานันมีอย่างหลากหลาย อย่างเช่นการเรี ยนออนไลน์ซึง
ปั จ จุ บนั กําลังได้รับความนิ ยมเพิ มมากขึนเพราะข้อ ได้เปรี ยบของสื ออินเทอร์ เน็ ตในการจัดหาข้อ มูล
สารสนเทศให้แ ก่ ผูเ้ รี ยนซึ งสื อประเภทอื น ๆไม่ ส ามารถทําได้นันเอง เช่ น การนําเสนอที เหมื อนจริ ง
ข้อความเสี ยง ภาพนิง กราฟิ กภาพเคลือนไหว และความสะดวกในการแก้ไขและเปลียนแปลงข้อมูลให้
ทันสมัยได้ตลอดเวลาก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ งทีทําให้การเรี ยนออนไลน์เป็ นทีนิ ยมเพิมขึน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เชื อว่ากระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนภายใน
ผู ้เรี ยนเป็ นผู ้ส ร้ า ง (Construct) ความรู ้ ม าจากความพยายามที จะเชื อมโยงประสบการณ์ เดิ ม กั บ
ประสบการณ์ ใหม่ ด้วยกระบวนการพิสู จน์อย่างมี เหตุผล เป็ นความรู ้ ทีเกิดจากการไตร่ ตรอง การคิด
วิเคราะห์ ส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างความรู ้ ด้วยตนเองอย่างมี ความหมายและเน้นการแสวงหา
ความรู ้ ตลอดชี วิต โดยทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างเสริ มความรู ้ ผ่านกระบวนการทางจิ ตวิทยาด้วยตนเอง โดย
พืนฐานความเชือทีว่าครู ผสู ้ อนไม่สามารถปรับเปลียนโครงสร้างทางปั ญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่สามารถจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ทีเอือให้ผูเ้ รี ยนปรั บขยายโครงสร้ างทางปั ญญาโดยการจัดสถานการณ์
ปัญหา (Problem-Base) ให้เกิดภาวะเสี ยสมดุลหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาขึนเป็ นแรงจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้เพือขจัดความขัดแย้งทางปั ญญานัน (จันทรพินท์ พัฒนโอฬาร, 2556)
จากทีกล่าวมาในข้างต้นบทความวิชาการนีผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าการเรี ยนออนไลน์กบั การศึกษา
ไทยเป็ นสิ งทีสามารถที จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึ กษาของประเทศไทยที สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศทียังยืนและยังสามารถนําไปใช้ในการบู รณาการการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู ้ ต่อยอดองค์ความรู ้ และเป็ นการศึกษาสู่ อนาคต ทีเน้นการผลิตคน
ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริ ง โดยมีเนือหาดังต่อไปนี
การเรียนออนไลน์
การเรี ยนแบบออนไลน์ คื อ โดยทัว ๆ ไปจะครอบคลุ ม ความหมายที กว้า งมากกล่ าวคื อ จะ
หมายถึงการเรี ยนในลักษณะใดก็ได้ซึงใช้การถ่ายทอดเนื อหาผ่านทางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะ
เป็ นคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตอินทราเน็ตเอ็กซ์ทราเน็ตหรื อทางสัญญาณโทรทัศน์หรื อสัญญาณ
ดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ซึงเนื อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรู ปแบบการเรี ยนทีเราคุน้ เคยกันมาพอสมควร
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เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน การสอนบนเว็ บ (Wea-Based Instruction) การเรี ย นออนไลน์ (On-line
Learning) การเรี ยนทางไกลผ่านดาวเทียมหรื ออาจจะอยูใ่ นลักษณะทียังไม่ค่อยเป็ นทีแพร่ หลายมากนัก
เช่ นการเรี ยนจากวิดิทศั น์ตามอัธยาศัย (Video on-Demand) เป็ นต้นอย่างไรก็ดีในปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่
เมื อกล่ า วถึ ง การเรี ย นแบบออนไลน์ (e-Learning) จะหมายถึ ง การเรี ย นเนื อหาหรื อสารสนเทศซึ ง
ออกแบบมาสํ า หรั บ การสอนหรื อ การอบรมซึ งใช้เทคโนโลยีข องเว็บ (Web Technology) ในการ
ถ่ ายทอดเนื อหาและเทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ ส (Course Management System) ในการบริ หาร
จัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผูเ้ รี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบออนไลน์ (e-Learning) สามารถนําเสนอ
โดยอาศัยเทคโนโลยีมลั ติ มีเดี ย และเทคโนโลยีเชิ งโต้ตอบ (Interactive Technology) (ถนอมพร เลาห
จรัสแสง,
) นอกจากนีการเรี ยนออนไลน์เป็ นการนําเสนอเนือหาในรู ปแบบออนไลน์โดยส่ วนใหญ่
เป็ นสื อประสม เน้นการออกแบบทีใช้วิธีการ กลยุทธ์และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นักเรี ยนโดยทันทีใน
การนํา เสนอ ซึ งจะกระตุ ้น ให้นั ก เรี ยนได้เกิ ด การเรี ยนรู ้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ที กําหนดไว้โดยนัก เรี ย น
สามารถเข้าถึงเนือหาได้ไม่จาํ กัดเวลาและสถานที และสามารถใช้ทบทวนความรู ้ได้ตลอดเวลาตลอดจน
อาจมี แบบฝึ กหัดหรื อ แบบทดสอบเพื อให้นักเรี ยนสามารถตรวจสอบความเข้าใจ ทังนี อาจจะอยู่ใน
รู ปแบบของ Learning Object ซึ งเป็ นบทเรี ยนออนไลน์ทีมีขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้หน่ วยการเรี ยน และแบบทดสอบ โดยมีลกั ษณะเด่นคือ เนือหาเป็ นอิสระภายในตัวเอง สะดวกต่อ
การนําไปใช้และปรั บแก้สามารถใช้ซาํ และแบ่งปั นแลกเปลียนเนื อหาระหว่างกัน (จินตวีร์ คล้ายสังข์,
2556)
ดังนันจึ งสามารถสรุ ปได้ว่าการเรี ยนออนไลน์ หมายถึง การนําเสนอเนื อหาสาระหรื อบทเรี ยน
โดยใช้สื อมัล ติ มีเดี ยทีหลากหลายในการถ่ า ยทอดความรู ้ เช่ น ข้อ ความ รู ป ภาพ เสี ยง วี ดี ทัศ น์ หรื อ
มัลติ มีเดี ยอื น ๆ โดยนําเสนอผ่านบริ การเวิ ลด์ ไวด์ เว็บ ในเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตทีมี ระบบเครื องมือ
สื อสารระหว่างผูส้ อน นักเรี ยน และเพือนร่ วมชัน เพือนํามาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อเพือให้
นั ก เรี ยนได้ เรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองได้โ ดยไม่ จ ํา กัด เวลาและสถานที และสามารถใช้ท บทวนความรู ้ ไ ด้
ตลอดเวลา
ประเภทของการเรียนออนไลน์
Parson (2005, อ้างถึงใน จินตนา กสิ นันท์, พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรันต์,
) ได้มีการแบ่งประเภท
ของการเรี ยนออนไลน์ออกเป็ น ประการคือ ประการแรก เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดี ยว (Stand
Alone Courses) เป็ นรายวิชาทีมีเครื องมือและแหล่งทีเข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
อย่างมากที สุ ดถ้าไม่ มีการสื อสารก็สามารถทีจะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สือสารได้ลกั ษณะของเว็บ
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ช่วยสอนแบบนี มีลกั ษณะเป็ นแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากทีเข้ามาใช้จริ ง แต่จะมีการส่ งข้อมูล
จากรายวิชาทางไกล ประการสอง เว็บช่ วยสอนแบบเว็บสนับสนุ นรายวิชา (Web Supported Courses)
เป็ นรายวิชาที มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมทีมี การพบปะระหว่างครู กบั นักเรี ยนและมีแหล่ งให้มากเช่นการ
กําหนดงานที ให้ท าํ บนเว็บ การกํา หนดให้ อ่ า นการสื อสารผ่า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ การมี เว็บ ที
สามารถชี ตําแหน่ งของแหล่ งบนพืนที ของเว็บไซต์โดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้ ประการสุ ดท้าย เว็บ
ช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็ นชนิ ดของเว็บไซต์ทีมีวตั ถุดิบเครื องมือ
ซึงสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เข้าไว้ดว้ ยกันหรื อเป็ นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาซึ ง
ผูท้ ีเข้ามาใช้ก็จะมีสือให้บริ การหลายรู ปแบบอย่างเช่นเป็ นข้อความเป็ นภาพกราฟิ กการสื อสารระหว่าง
บุคคลและการทําภาพเคลือนไหวต่าง ๆ เป็ นต้น
องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์
บทเรี ยนออนไลน์ มี อ งค์ประกอบที สําคัญ ส่ ว น ได้แก่ ส่ วนทีหนึ ง บทเรี ยนออนไลน์ เป็ น
เนื อหาสาระทีนําเสนอในรู ปแบบออนไลน์ส่วนใหญ่มีลกั ษณะ เป็ นสื อประสมแบ่งการถ่ายทอดเนื อหา
ได้ ลักษณะ ดังนี ลักษณะที หนึ ง การใช้ขอ้ ความออนไลน์ เป็ นหลักมีจุด เด่ นที ที ประหยัด เวลาและ
ค่ า ใช้จ่ า ยและผู ้ส อน ผลิ ต เนื อหา ได้ด้ว ยตนเอง ลัก ษณะที สอง การใช้ บ นเรี ย นสื อประสมแบบ
ปฏิสัมพันธ์แบบง่ายๆเพือประกอบบทเรี ยนผูส้ อนสามารถผลิต และปรับปรุ งเนื อหาให้ทนั สมัยได้ดว้ ย
ตนเอง ลัก ษณะที สาม การใช้ บ ทเรี ยนคุ ณ ภาพสู ง ในการนํา เสนอเนื อหาจะต้อ งมี ที ม งาน ได้ แ ก่
ผู ้เ ชี ยวชาญด้ า นการ ออกแบบการสอนด้ า นเนื อหาด้ า นการผลิ ต บทเรี ยนมั ล ติ มี เ ดี ย ตลอดจน
โปรแกรมเมอร์ และนักออกแบบกราฟิ ก ส่ ว นที สอง ระบบบริ ห ารการจัด การเรี ยนรู ้ เป็ นโปรแกรม
บริ ห ารจัด การการเรี ยนรู ้ ทีทําหน้าที เป็ นศู น ย์กลางการจัดการ และสนับสนุ นการจัดการเรี ยนซึ งใช้
เทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ต เข้า มา ช่วย ในการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ สอนกับนักเรี ยน นักเรี ยนกับ
นักเรี ยน และนักเรี ยนกับแหล่งข้อมูลให้สามารถเข้าถึงเนื อหาจัดการ และใช้งาน ได้ง่ายโดยมีเครื องมือ
ทางด้านการจัดการ การปรับปรุ ง การควบคุม การสํารองข้อมูล การสนับสนุ นข้อมู ล การ บันทึกสถิติ
นักเรี ยน และการประเมินผลตลอดจนการตรวจให้คะแนนนักเรี ยนโดยสามารถเรี ยกใช้เครื องมื อผ่าน
เว็บ บราวเซอร์ โดยแบ่ ง เครื องมื อ เป็ น กลุ่ ม กลุ่ มที หนึ ง เครื องมื อ สื อสาร (Communication tools)
ประกอบด้วยการอภิปรายการแลกเปลี ยนไฟล์ อีเมล วารสาร การ สนทนา การบริ การวีดีโอ และไวท์
บอร์ ดกลุ่มทีสอง เครื องมืออํานวยประโยชน์ (Productivity tools) ประกอบด้วยบุกมาร์ คปฏิทินการเรี ยน
การสื บ ค้น ภายใน รายวิ ช า การแนะนํา การเรี ยน กลุ่ม ที สาม เครื องมื อสนับ สนุ นนัก เรี ยน (Student
involvement tools) ประกอบด้ว ยการจัด กลุ่ มการประเมิน ตนเอง การ สร้ า งชุ มชนของนัก เรี ยนแฟ้ ม
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สะสมงานนักเรี ยน กลุ่ มที สี เครื องมือบริ หารรายวิ ชา (Administration tools) ประกอบด้ว ย การ ระบุ
ตัวตนของนักเรี ยน การกําหนดสิ ทธิ การเข้าใช้รายวิชาการลงทะเบียนเรี ยน กลุ่มทีห้า เครื องมือส่ งผ่าน
รายวิชา (Course delivery tools) ประกอบด้วยการจัดการรายวิชาการช่วยเหลือผูส้ อน การ ประเมินผล
ออนไลน์ การติดตามนักเรี ยน การทดสอบ และให้คะแนนอัตโนมัติ กลุ่มสุ ดท้าย การออกแบบหลักสู ตร
(Curriculum design) ประกอบด้วยการเข้าถึงระบบ เทมเพลต รายวิชาการจัดการ หลักสู ตร การปรับแต่ง
มุมมองของหน้าจอการออกแบบการสอน การใช้เนือหาร่ วมและการใช้ซาํ ส่ วนทีสาม การติดต่อสื อสาร
เป็ นเครื องมือทีช่ วยให้นักเรี ยนได้ติดต่อสอบถาม ปรึ กษาหารื อและแลกเปลียนความคิดเห็ น ระหว่าง
นักเรี ยนและผูส้ อนและระหว่างนักเรี ยนกับเพือนร่ วมชันเรี ยน ได้แก่แชท อีเมล ห้อง สนทนา กระดาน
อภิปราย กระดานประกาศ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ บล็อก ส่ วนทีสี การประเมินผลการเรี ยนอาจจะมี
การวัดผลก่อนเรี ยน (Pre test) เมือเข้าสู่ บทเรี ยนแล้วอาจจะมีการสอบย่อย ท้ายบท (Quiz) และการสอบ
ใหญ่ ก่ อนที จบหลักสู ต ร (Final Examination) ซึ งรู ปแบบข้อ สอบดังกล่ าวอาจจะ เป็ นแบบเลื อกตอบ
แบบถู กผิด แบบเติ มคําตอบแบบจับ คู่ ให้ผูส้ อนได้เลื อ กใช้ตามความสะดวกนอกจากนี อาจจะ เป็ น
กิจกรรมทางการเรี ยนอืน ๆ เช่น จํานวนครังทีเข้าเรี ยนออนไลน์ การเข้าร่ วมกิจกรรมออนไลน์ เวลาทีใช้
ในแต่ละบทเรี ยน ความถีในการแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปราย งานทีได้รับมอบหมาย แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2556)
การศึกษาไทย
การศึกษา คือ กระบวนการเรี ยนรู ้เพือความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู ้ การฝึ กการสื บสานทางวัฒนธรรมการสร้ างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการสร้ างองค์
ความรู ้ อนั เกิดจากการจัดการสภาพแวดล้อมสังคมการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกือหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่ อเนื องตลอดชี วิ ต โดยยึดหลักการดัง นี หลักการที แรกเป็ นการศึ ก ษาตลอดชี วิต สําหรั บประชาชน
หลักการที สองให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาและหลัก การสุ ด ท้า ยการพัฒ นาสาระและ
กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื องโดยการจัด การศึ ก ษาต้อ งยึ ด หลัก ว่ า ผู ้เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้ แ ละพัฒนาตนเองได้แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญที สุ ด กระบวนการจัด
การศึ ก ษาต้ อ งส่ งเสริ มให้ ผู ้เรี ยนสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพซึ งการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานทีเกียวข้องดําเนิ นการดังต่อไปนี ข้อทีหนึ ง จัดเนื อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคทล ข้อทีสอง ฝึ กทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิ ญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มา
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ใช้เพือป้ องกันละแก้ไขปั ญหา ข้อทีสาม จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการ
ปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รั กการอ่าน และเกิดการไฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื อง ข้อที สี จัดการเรี ยนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู ้ ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุ กนั ทังปลูกฝังคุณธรรมค่านิ ยมทีดี งามและ
คุ มแบณะอัน พึ งประสงค์ไว้ไปกับวิ ก ข้อ ที ห้ า ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู ส้ อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพือให้ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยมีความรอบรู ้
รวมทังสามารถใช้การวิจัยเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทังนี ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ ไป
พร้ อมกันจากสื อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และข้อสุ ดท้าย จัดการเรี ยนรู ้ให้
เกิดขึนได้ทุกเวลาทุกสถานทีมีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชน
ทุ กฝ่ ายเพือร่ วมกัน พัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Wehmeier Sally ซึ งเป็ น
นักวิชาการศึกษาทีกล่าวว่าการศึกษาเป็ นกระบวนการของการสอนการฝึ กและคารเรี ยนโดยเฉพาะอย่าง
ยิงที ทํากันในโรงเรี ยนหรื อในวิทยาลัยต่ าง ๆ เพือปรั บปรุ งความรู ้ และพัฒนาทักษะต่ าง ๆ (Wehmeier
Sally, 2000) อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเกิดต้นบุคคลและสังคมเพือให้มีความรู ้
ความสามารถมีทกั ษะพืนฐานพร้อมทีจะประกอบการงานอาชี พได้อีกทังการศึกษาช่ วยให้คนเจริ ญงอก
งามทังทางปั ญญา จิ ตใจ ร่ างกายและสังคมการศึกษานันจําเป็ นจะต้องใช้เวลาอยูต่ ลอดไปจนกว่าจะจาก
โลกนีไป (พันธิการ์ วัฒนกุล, 2561)
การศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา
การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษามี บ ทบาทในการผลิ ต ความรู ้ ชันสู ง ทํา หน้ าที ผลิ ต บัณ ฑิ ต และ
บุคลากรเพือพัฒนาประเทศ วิจยั บริ การสังคม โดยจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรื อหน่ วยงาน
ที เรี ยกชื ออย่างอื น การศึ กษาระดับอุ ด มศึ กษาในปั จ จุ บันได้แ บ่ ง ออกเป็ นระดับตํากว่ า ปริ ญญาหรื อ
อนุ ปริ ญญาและระดับปริ ญญาระดับแรกคือระดับอนุ ปริ ญญา การศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญาหรื อระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ ชันสู ง ใช้ระยะเวลาในการศึ กษาจํานวน ปี สถานศึ กษาที มี หลักสู ตรระดับ
อนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู งส่ วนใหญ่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยของรั ฐ มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ วิทยาลัยชุ มชน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัย
อาชี ว ศึ กษา สถาบันการพลศึ กษา วิท ยาลัยช่ า งศิ ล ป์ สถานศึ กษาสั ง กัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
หลักสู ตรระดับอนุ ปริ ญญาหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู งส่ วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาเฉพาะ
ทางหรื อ สายอาชี พ ระดับที สองคื อ ระดับปริ ญ ญา ผูท้ ี ต้องการศึกษาต่ อในระดับปริ ญ ญาต้องสําเร็ จ
การศึ กษาในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที หรื อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พในสายอาชี วศึ กษาหรื อ
เทียบเท่า การศึกษาระดับปริ ญญาสามารถแบ่งเป็ นระดับการศึกษาย่อยได้ดงั นี การศึกษาระดับปริ ญญา
801

ตรี โดยปกติ จะกําหนดระยะเวลาของหลักสู ตรไว้ ปี และ หรื อ ปี ในหลักสู ตรต่ อเนื องจากระดับ
อนุ ปริ ญญา ส่ ว นหลักสู ต รปริ ญญาตรี ทีกําหนดระยะเวลาเรี ยน ปี นันจะอยู่ในสาขาสถาปั ต ยกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาจิ ตรกรรม สาขาครุ ศาสตร์ หรื อศึ กษาศาสตร์ สาขาวิชาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ส่ วน
สาขาทีใช้เวลาในการศึกษา ปี ได้แก่สาขาแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ใน
บางสาขาต้องมีการฝึ กงานก่อนทีจะสําเร็ จการศึกษา การศึกษาระดับปริ ญญาโท เป็ นการศึกษาซึ งลงลึก
ในขอบเขตการศึกษาทีเฉพาะเจาะจงมากกว่าระดับปริ ญญาตรี ผเู ้ รี ยนใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย ปี
แต่ โดยทัวไปแล้วจะใช้เวลา ปี ผูเ้ รี ยนจะต้อ งผลิ ต วิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อ สารนิ พ นธ์ในหั ว ข้อ ที สนใจที
เกี ยวข้องกับสาขาวิชาที เรี ยนก่ อนทีจะได้รับอนุ มตั ิให้สําเร็ จการศึ กษาการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ใช้
เวลาในการศึกษาโดยทัวไป 3 ปี ต่อเนื องจากการศึกษาระดับปริ ญญาโท โดยมีการเปิ ดการเรี ยนการสอน
ระดับปริ ญญาเอกในบางสาขาวิชา นอกจากนี ในระดับอุดมศึกษายังมีการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
บัณฑิตซึ งเป็ นการศึกษาทีสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี แต่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาโท และระดับประกาศนี ยบัตร
บัณฑิตชันสู ง ซึ งเป็ นการศึกษาทีสู งกว่าระดับปริ ญญาโทแต่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาเอก ดังนันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึ กษาจึ งมีความสําคัญต่ อการพัฒนาประเทศทังในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม มี บทบาท
สํา คัญ ยิ งในการสร้ า งวิ ท ยาการองค์ค วามรู ้ แ ละนวัต กรรม และยัง มี บ ทบาทในการสร้ า งเสริ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสามารถผลิตกําลังคนทีมีทกั ษะในการทํางานทีสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ ทังภาคธุ รกิจ อุตสาหกรรม และในระดับท้องถิน และชุมชน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2561)
แนวโน้ มของการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา
การวิเคราะห์การศึกษาในประเทศภายใต้การใช้แผนการศึกษาแห่ งชาติพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
การศึกษาแห่ งชาติรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ อีกทังความพยายามของทุกส่ วนใน
การมุ่งมันพัฒนาการศึกษาในประเทศทีผ่านมานันสามารถมองให้เห็นถึงสภาพทียังไม่มีการพัฒนาอย่าง
ชัดเท่าทีควร ซึ งมีแนวโน้มด้านบวก 5 ด้าน ต่อไปนี ด้านแรก หลักสู ตรใหม่เกิดขึนจํานวนมาก จากการ
เปลียนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทําให้คนในสังคมต้องการเพิมความรู ้
ความสามารถให้ทัน ต่ อ การเปลี ยนแปลงจึ ง หั น มาสนใจศึก ษาต่ อ ในหลัก สู ต รที ตอบสนองต่ อ การ
เปลียนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนัน เพือตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการศึกษาจึง
มุ่งพัฒนาหลักสู ตรใหม่ ๆ อาทิ หลักสู ตรที บูรณาการระหว่างสองศาสตร์ ขึนไป เช่น ระดับอาชี วศึกษา
หลักสู ตรเดี ยวจะมี หลายสาขาวิ ชาเรี ยนช่ างยนต์จ ะผนวกการตลาดและการบัญชี เข้า ไปด้ว ยเป็ นต้น
หลักสู ตรทีให้ปริ ญญาบัตร ใบ และมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยตลอดเวลา ด้านทีสอง หลักสู ตร
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นานาชาติมีแนวโน้มมากขึน เนื องจากสภาพของโลกยุคปั จจุ บนั ทีมี การเชื อมโยงด้านการค้าและการ
ลงทุน ทําให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนทีมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ส่ งผลให้ความ
ต้อ งการการศึ ก ษาที เป็ นภาษาสากลมี ม ากขึ น ที สํา คัญ การเปิ ดเสรี ท างการศึ กษา ยัง เป็ นโอกาสให้
สถาบั น การศึ ก ษาจากต่ า งประเทศเข้ า มาจั ด การศึ ก ษาในประเทศไทย และเปิ ดหลั ก สู ตร
ภาษาต่ างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น ภาษาญี ปุ่ น ฯลฯ ยิงมีส่วนกระตุน้ ให้หลักสู ตรการศึกษา
นานาชาติ มีแนวโน้มได้รับความนิ ยมมากขึนแต่ เนื องจากหลักสู ตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสู งดังนัน การ
เรี ยนในหลักสู ตรนี ยังคงจํากัดอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีฐานะดี ด้านทีสาม การจัดการศึกษามีความเป็ นสากล
มากขึ น สภาพของโลกที มี การเชื อมโยงในทุ กด้า นร่ ว มกันทัวโลก ส่ งผลให้เกิ ด การเคลื อนย้า ยองค์
ความรู ้ ก ฎกติ ก า การดํา เนิ น การด้า นต่ า ง ๆ ทังการค้า การลงทุ น การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม เชื อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิ ดเสรี ทางการศึกษา ส่ งผลให้เกิดการหลังไหลหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน บุคลากรด้านการสอน หลักสู ตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าสู่ ไทยอันมีผลทําให้
เกิ ดการเปรี ยบเที ยบและผลักดันให้สถาบันการศึ กษาไทยต้องพัฒนาการ จัดการศึกษาที มีความเป็ น
สากลทีเป็ นทียอมรับ อีกทังการเปิ ดเสรี ทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้
เกิดความต้องการการศึกษาทีมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล ด้านทีสี ความเหลือมลําด้านโอกาสทาง
การศึ กษาลดลง เนื องจากสภาพการเรี ยกร้ องสิ ทธิ มนุ ษ ยชนที เป็ นกระแสระดับโลกเกิ ดขึน ควบคู่กับ
คลืน ประชาธิ ปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึ งไทยรั ฐธรรมนู ญฉบับใหม่ ทีส่ งเสริ มการเพิมสิ ทธิ เสรี ภาพแก่
ประชาชนอีกทังสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริ มการเรี ยนการสอน ทําให้ช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มู ล
ข่ าวสารเข้า ถึ ง คนได้อ ย่า งกว้า งขวาง อย่า งไรก็ต าม อาจเป็ นได้ว่ า ความเหลื อมลําด้า นโอกาสทาง
การศึกษาจะลดลงในกลุ่ มสถาบันการศึกษาของรั ฐส่ วนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเอกชน
ผูเ้ รี ยนทีครอบครัวมีรายได้น้อยอาจเข้ารั บบริ การทางการศึกษาได้ลดลง เนื องจากค่าเล่าเรี ยนแพง ด้าน
สุ ด ท้าย โอกาสรั บบริ การทางการศึกษาที มี คุณ ภาพเพิ มขึ น เมื อเปิ ดเสรี ท างการศึ กษา จะก่ อเกิ ด การ
แข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทังในและต่างประเทศมากขึน หากพิจารณาในแง่บวก
การเปิ ดเสรี ทางการศึกษา เป็ นการสร้ างโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ เนื องด้วยสถาบัน
แต่ละแห่ งจะแข่งด้านคุณภาพมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพการศึกษาจะเพิมขึน
ค่อนข้างมากเนื องจากการเปิ ดเสรี ทางการศึ กษา ที เปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่ างชาติเข้ามาเปิ ด
การเรี ยนการสอน จึ งเป็ นแรงกดดันให้สถาบันอุดมศึ กษาไทยต้องพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให้สูงขึน
(ประหยัด พิมพา, 2561)
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การเรียนออนไลน์ กับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์เป็ นสิ งใหม่ในการรั บรู ้ ของบุ คคลทัวไป แต่สําหรั บแวดวง
การศึกษาได้รับรู ้และตระหนักถึงการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนก่อนทีจะมีการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส
โคโรน่ าหรื อโควิด- แล้วด้วยกระบวนทัศน์การเรี ยนการสอนในศตวรรษที ที มีการปรั บตัวทีละ
น้อย แต่ เมือมี การแพร่ ระบาดของเชื อไวรั สโคโรน่ าหรื อโควิด- จึ งได้มีการปรั บใช้ในอัตราทีเร่ งขึน
อาจจะมี ปั ญ หาบ้า ง แต่ เมื อตังหลัก ได้ก็ ส ามารถนํา มาใช้ไ ด้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการเลื อ กใช้
แพลตฟอร์ มตามทีถนัด การออกแบบบทเรี ยน การจัดการห้องเรี ยน การใช้สือในการเรี ยนการสอน และ
การวัดและประเมิ นผลการจัดการเรี ยนการสอน ถึ งแม้จะมี ปัญหาและอุ ปสรรคในการปฏิบัติ แต่ ตอ้ ง
ยอมรั บ ว่ า การจัด การเรี ยนการสอนออนไลน์ เป็ นวิ ถี ใหม่ ที จะเป็ นไปของการศึ กษาไทยในอนาคต
อันใกล้นี (จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2563) จากที กล่ าวมาการศึ กษาไทยในปั จ จุ บัน นันเป็ นยุคแห่ ง การ
เรี ยนรู ้ทีเปิ ดกว้าง และมีหลากหลายรู ปแบบให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ วโดยการ
นําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนกับการเรี ยนการสอนของไทยในระดับอุดมศึกษา เพือให้กา้ วทันโลกยุคใหม่
ทีไร้ ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุ ษย์ การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเกิ ดขึนได้ทุกทีทุกเวลา
ดังนันการเรี ยนออนไลน์ จึง เหมาะสมกับการจัดการศึ กษาระดับ อุ ด มศึ กษาในปั จจุ บัน เพือเป็ นการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนการสอนที สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีเพือศึกษาหาความรู ้
เพิ มเติ ม และผู เ้ รี ยนยังเป็ นศู น ย์กลางของการเรี ยนรู ้ เพื อให้เกิ ด การแลกเปลี ยนความรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื อง
ตลอดเวลา ทังระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเอง
บทสรุ ป
การศึ กษาไทยในปั จ จุ บันนันจํา เป็ นที จะต้อ งพึ งพาและอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆเนื องจากใน
ปั จ จุ บันนันได้มีอุ ปสรรคต่ าง ๆมากมายที ทําให้การศึกษาต้องหยุดชะงักและขาดความต่ อเนื องทาง
การศึกษาทีทําให้เกิดผลกระทบต่อผูเ้ รี ยน ซึ งอุปสรรคต่าง ๆนันไม่สามารถทีจะยับยังหรื อคาดการณ์ได้
ว่าจะเกิดขึน ซึ งการทีนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่ วมกับการศึ กษาทําให้การศึกษามี ความต่อเนื องและ
สามารถที จะเรี ยนรู ้ ได้ทุกสถานที ซึ งนันจะส่ งผลในด้านทีดี แก่ การศึ กษาของไทยเพราะผูเ้ รี ยนทุกคน
สามารถทีจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาและยังทําให้การศึกษาของไทยเกิดการพัฒนาและยังสามารถที
จะพั ฒ นาบุ ค ลากรต่ า ง ๆให้ เกิ ด ความตื นตัว กับ การเรี ย นรู ้ ใ นปั จ จุ บัน ที ทุ ก สิ งทุ ก อย่ า งเกิ ด ความ
เปลียนแปลงไปอย่างมาก แต่ ถึงอย่างไรแม้ว่าจะมี การนําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีมีส่วนเกี ยวข้องกับ
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การศึกษาก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึนเพราะเนืองจากในปั จจุบนั ยังคงมีความเหลือมลําทังเรื องของฐานะ
ทางครอบครัวและความรู ้ ในเรื องเทคโนโลยีต่าง ๆทีผูเ้ รี ยนทุกคนนันย่อมมีไม่เท่ากันแต่การศึกษายังคง
เป็ นสิ งทีสําคัญที สุ ดต่อผูเ้ รี ยนทุกคน ดังนันการจัดการศึกษาของไทยจึงต้อ งอาศัยเทคโนโลยีและการ
เรี ย นรู ้ จ ากการศึ ก ษาสภาพจริ ง ของสั ง คมและสิ งแวดล้อ มมากกว่ า การเรี ยนรู ้ ในสถานศึ ก ษา และ
จําเป็ นต้องมีการวัดผลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการใช้เทคโนโลยีดว้ ย
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บทคัดย่ อ
มูลนิ ธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ จัดขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย - ปี ใน
ชุมชนแออัด ในเขตกรุ งเทพฯ ชุมชนแออัดเกิดขึนจากผูค้ นทีอพยพย้ายถินจากชนบทมาสู่ เมืองหลวง
ด้วยความเชือว่าพวกเขาจะสามารถหางานทําและมีชีวิตทีดีขนึ และด้วยความไม่มีทีอยูอ่ าศัยพวกเขาจึง
สร้างบ้านของตัวเองขึนมาบนทีดินของผูอ้ ืนทีพอจะสร้างบ้านได้ และอยูก่ นั อย่างแออัด เด็ก ๆ ทีอยูใ่ น
ครอบครัวเหล่านีจึงเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเป็ นแหล่งเสื อมโทรม และบางแห่งเต็มไปด้วย
ปัญหายาเสพติดและอันตรายต่าง ๆ ดังนัน งานของมูลนิธิ ฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเด็กอ่อนทีอยูใ่ นชุมชน
แออัดให้ได้รับการพัฒนาทีเหมาะสมทังทางร่ างกายและจิตใจ
คณะผูจ้ ดั ทําโครงการได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กในมูลนิ ธิบา้ นเด็กอ่อนในสลัม โดยได้มีฝึกประสบการณ์ในหน่ วยงาน
มูลนิธิ คือ จัดกิจกรรมให้แก่เด็กกลาง อายุ 2-3 ปี เกียวกับอวัยวะบนร่ างกายของเรา และจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กโต อายุ 4-5 ปี เกียวกับสัตว์นอ้ ยน่ารักและการปลูกฝังให้เด็กรักชาติ โดยในการจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กทัง 2 วัยนีได้มีการใช้สือประกอบการจัดกิจกรรม คือ สื อรู ปอวัยวะ สื อจิกซอว์อวัยวะ สื อส่ อง
สัตว์ สื อจิกซอว์สัตว์ และสื อธงชาติไทย เพือให้เด็ก ๆ ได้เกิดการซึ มซับประสบการณ์ผ่านการปฏิบตั ิ
และการลงมือทํา และได้พฒั นาทักษะในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
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คําสําคัญ : กิจกรรมการเรี ยนรู ้ , การพัฒนาชุมชน
Abstract
The Foundation for Slum Child Care is set up for improving the quality of life for children
age between 0-5 years old in the slums of Bangkok. The slum of Bangkok develops from people
move from upcountry areas to the capital city. They believe that they can get a job and have a better
life in Bangkok. People living in slum build their dwellings on other people’s lands and cram in their
houses. Children in slum grow up under poor living conditions and some slums have high rates of
drug abuse and children’s risk. Therefore, The Foundation for Slum Child Care has a role on helping
promote physical and mental health development of children living in slum.
Project management team had an opportunity to practice education and community
development. Organized learning activities to promote learning for children in the Foundation of the
Slum Babies Home By having practiced experience in the Foundation is organizing activities for
middle aged children 2-3 years about the organs on our body. And organized activities for children 45 years old about cute little animals and instilling patriotic children In organizing activities for both
children of these ages, media was used to organize activities, namely organ-shaped media. Organ
jigsaw media Animal viewing media Animal jigsaw media And the Thai national flag media to allow
children to absorb experience through practice,action And develop skills in various fields at the same
time.
Keywords: learning activities, community development
บทนํา
ธรรมชาติและความสนใจของเด็กก่อนวันเรี ยนมีลกั ษณะเหมือนฟองนํา ซึ งสามารถดูดซับ
เรี ยนรู ้ในสิ งต่าง ๆ ทีอยูร่ อบตัวได้อย่างรวดเร็ ว ดังนัน พ่อ แม่ ผูป้ กครองและผูเ้ กียวข้องจะเป็ นผูม้ ี
อิทธิ พลต่อการปลูกฝัง และพัฒนาการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ ของเด็กอย่างมาก การเลียงดูและปลูกฝังที
ถูกต้องจึงมีความสําคัญเป็ น อย่างมาก การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของเด็กในช่วงก่อนวัยเรี ยน
พ่อ แม่ ผูป้ กครองและครู ควร คํานึงถึงพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ทีสําคัญ 3 ด้านได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้าน
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อารมณ์และสังคม และด้าน สติปัญญา ในวัยนีมีพฒั นาการทีเด่น ๆ ซึงผูป้ กครองและผูท้ ีใกล้ชิดเด็กควร
มีความรู ้และเข้าใจ รวมทังสังเกตความสามารถในแต่ละด้าน พร้อมทังให้การกระตุน้ อย่างเหมาะสม
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เป็ นมูลนิธิ ฯ ทีอุทิศตนด้วยการดําเนินกิจกรรมเพือการพัฒนาเด็กก่อน
วัยเรี ยนตังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ทีมาจากครอบครัวทียากจนทีพักอาศัยอยูใ่ นชุมชนทีมีความเสี ยง
และจากครอบครัวทีประสพภาวะวิกฤติทีพ่อ และแม่ของเด็กไม่สามารถให้การดูแลเด็กได้ ทังนีการ
ดําเนินงานของมูลนิธิฯ มีการดําเนิ นงานในเชิงรุ กด้วยการเข้าไปในชุมชนแออัด ให้การอบรม จัดตัง
แกนนํา ตลอดรวมถึง เป็ นศุนย์กลางการฝึ กอบรมให้กบั ผูท้ าํ หน้าทีดูแลเด็กก่อนวัยเรี ยน
คณะผูจ้ ดั ทําโครงการได้มีโอกาสไปปฏิบตั ิการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กในมูลนิธิบา้ นเด็กอ่อนในสลัม ได้มีฝึกประสบการณ์ใน
หน่ วยงานมูลนิธิ คือ จัดกิจกรรมให้แก่เด็กกลาง อายุ 2-3 ปี เกียวกับอวัยวะบนร่ างกายของเรา และจัด
กิจกรรมให้แก่เด็กโต อายุ 4-5 ปี เกียวกับสัตว์นอ้ ยน่ารักและการปลูกฝังให้เด็กรักชาติ โดยในการจัด
กิจกรรมให้แก่เด็กทัง 2 วัยนีได้มีการใช้สือประกอบการจัดกิจกรรม คือ สื อรู ปอวัยวะ สื อจิกซอว์อวัยวะ
สือส่ องสัตว์ สื อจิกซอว์สัตว์ และสื อธงชาติไทย เพือให้เด็ก ๆ ได้เกิดการซึ มซับประสบการณ์ผ่านการ
ปฏิบตั ิและการลงมือทํา และได้พฒั นาทักษะในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน และนอกจากได้ไปจัด
กิจกรรมให้กบั เด็ก ๆ แล้ว ยังได้ปฏิบตั ิกิจกรรมจิตอาสาให้กบั ทางมูลนิ ธิ คือ การช่วยล้างจาน เช็ดถ้วย
จาน ล้างถัง ป้อนข้าวเด็ก เช็ดตัวเด็ก ใส่ เสื อผ้าเด็ก และการแจกอาหารกับเด็ก
วัตถุระสงค์ของการวิจยั
1. เพือให้ทราบถึงสภาพทัวไปและความเป็ นอยูใ่ นชุมชนและมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
2. เพือให้ทราบถึงการทําหน้าทีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
3. เพือให้ได้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในแต่ละวัย
4. เพือฝึ กประสบการณ์ในการทําสื อทีเหมาะสมต่อเด็กแต่ละช่วงวัย
5. เพือพัฒนาและส่ งเสริ มศักยภาพของเด็กให้ดียงขึ
ิ น
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. การพัฒนาชุ มชน
การพัฒนาชุมชน คือ การทํางานกับประชาชนมิใช่ทาํ ให้ประชาชน เพราะฉะนัน กิจกรรมใด ๆ
ทีจะดําเนินงานในชุมชนนันจะต้องเป็ นกิจกรรมทีมาจากการริ เริ มของประชาชน ประชาชนเป็ นเจ้าของ
บทบาทของผูป้ ฏิบตั ิงานพัฒนานันเป็ นผูก้ ระตุน้ ชีนําให้ประชาชนเกิดความคิดริ เริ มในการแก้ไขปั ญหา
หรื อหาทางสนองความต้องการของตนแล้วร่ วมกันทํางานตามทีคิดขึนมาแล้วนัน การเข้าไปทํางานกับ
ประชาชนในลักษณะนี ผูป้ ฏิบตั ิงานพัฒนาจะต้องเป็ นผูท้ ีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
กระทําตนให้เป็ นทีเชือถือของประชาชนในชุมชนและต้องทํางานอย่างมีหลัก งานจึงจะดําเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. การบริ การสั งคม
การบริ การสังคม หมายถึง การดําเนินงานของตํารวจภายในขอบเขตของงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การให้บริ การและการบรรเทาภัย การฝึ กอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ การ
ปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา การ ปลูกฝังอุดมการณ์ การทางานองค์กรมวลชน กลุ่มบุคคล องค์กรทังภาครัฐ
และเอกชน ให้การสนับสนุนการ ปฏิบตั ิของตํารวจในทุกภารกิจบนพืนฐานของความเชือถือ ศรัทธา
และความพึงพอใจในการให้บริ การของ ตํารวจ เพือให้สามารถเผชิญต่อปั ญหาอาชญากรรม และหรื อ
เหตุการณ์สาํ คัญทังในภาวะปกติ และไม่ปกรติ อันเนืองมาจากการกระทาของผูก้ ระทาผิด หรื อฝ่ ายตรง
ข้าม จากการคุกคามของสาธารณะภัย รวมทังภัย คุกคามจากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง และสังคมจิตวิทยา ได้ทนั ต่อเหตุการณ์และมี ประสิ ทธิ ภาพ
ดังนัน จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง สรุ ปตัวแปรได้จาํ นวน 2 หมวด คือ (1) การ
พัฒนาชุมชน (2) การบริ การสังคม ซึงมีแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง คือ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ
กลุ่ม / องค์กรชุมชน (เฉลียว บุรีภกั ดี และคนอืน ๆ
: – 82 ) กล่าวว่า กลุ่มหรื อองค์กรชุมชน (
Group of Community Organization) ถือเป็ นกลไกทีสําคัญยิงในการพัฒนาชุมชนทีก่อให้เกิดความยังยืน
เพราะองค์กร คือ รู ปแบบของการรวมตัวทางสังคมทําให้เกิดอํานาจทางสังคมทีจะต้องถ่วงดุลกับอํานาจ
รัฐและอํานาจเงิน เป็ นการรวมตัวกันของชาวบ้านตังแต่ 2 คน 21 ขึนไป ซึงมีชือเรี ยกกันได้หลายอย่าง
เช่น องค์กรชุมชน องค์กรประชาชนองค์กรชาวบ้าน หรื อกลุ่มสนใจ กลุ่มเป็ นการรวมตัวของประชาชน
ในหมู่บา้ นหรื อตําบลของกลุ่มตังแต่ 2 คนขึนไป เพือดําเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึงตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่มเอง หรื อสนองวัตถุประสงค์ของทางราชการหรื อหน่วยงานเอกชนที ได้รับการสนับสนุนกลุ่ม
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ทีจัดตังอาจเป็ นการจัดตังอย่างไม่เป็ นทางการไม่มีกฎหมายรองรับ แต่อาจมีระเบียบ ทางราชการหรื อ
ระเบียบของกลุ่มทีจัดทําขึนเอง เพือใช้เป็ นแนวทางดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่ม ส่ วนกลุ่มทีเป็ น ทางการ ซึ ง
จัดตังขึนโดยมีกฎหมายรองรับเป็ นนิ ติบุคคลหรื อไม่เป็ นนิ ติบุคคลแล้วแต่กรณี ดังนัน กลุ่มหรื อองค์กร
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนนันลักษณะของการรวมตัวของกลุ่มต้องเกิดจากบุคคลในชุมชนทีมีปัญหา
หรื อความต้องการบางอย่างทีคล้ายคลึง ซึงการมาร่ วมกันแก้ไขปั ญหาของชุมชนทําให้เกิดพลังในการ
ผลักดันหรื อต่อรองเพือแก้ไขปั ญหาทีชุมชนเผชิญอยูไ่ ด้หมดสิ นไป ทังนีเพราะการพัฒนาชุมชนใน
ลักษณะของการรวมตัวด้วยระบบกลุ่มนัน เป็ นการนําเอาบุคคลในชุมชนเข้ามารวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ซึ งมี
ผลทีก่อให้เกิดความสามารถในการพัฒนากลุ่มจึงมีอิทธิพลเหนื อบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิงหากกลุ่มทีมี
การรวมตัวเกิดความเข้มแข็งก็จะสามารถทําให้เกิดพลังในการ ต่อรอง เพือสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
รวมทังเสริ มสร้างความเสมอภาค ความมันคงในชุมชน ดังนันจึงมี ความจําเป็ นทีต้องส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน เพือให้กลุ่มประชาชนภายในชุมชน สามารถแก้ปัญหาที
ชุมชนเผชิญอยูใ่ ห้หมดสิ นหรื อเบาบางลง โดยส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของตนมาก
ทีสุ ด
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่เด็กก่อนวัยเรี ยน อายุ 2-5 ปี ขึนไป โดยมีเด็กกลาง จํานวน 20 คน และ เด็กโต
จํานวน 40 คน ในบริ เวณชุมชนสลัมบ้านเสื อใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
2. เครื องมือการวิจัย
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนีดําเนิ นการในระหว่างวันที 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563
15 ตุลาคม 2563
มีการลงพืนทีเพือสํารวจสถานทีปรึ กษาพูดคุยเพือรวบรวมข้อมูล และเพือจัดกิจกรรมในครัง
ต่อไป โดยจากการสังเกตสถานทีและเด็กในมูลนิธิเห็นได้ว่า มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการทํางานด้านการพัฒนา
เด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาทีเหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้อง
คุม้ ครองและการมีชีวติ ในวัยเด็กทีมีความสุ ข
22 ตุลาคม 2563
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จัดกิจกรรมโดยการสอนเรื องสัตว์โลก โดยอ้างอิงจากชีวิตประจําวันว่าเด็ก ๆ รู ้จกั สัตว์
อะไรบ้าง และใช้สือไฟฉายส่ องสัตว์ เพือเป็ นการทบทวนความรู ้ความเข้าใจ
26 ตุลาคม 2563
จัดกิจกรรมสอนเรื องสัตว์ โดยมีการบูรณาการคําศัพท์ภาษาอังกฤษและสี ของสัตว์แต่ละชนิด
โดยมีสือการสอนเป็ นจิกซอว์ เพือพัฒนาการกล้ามเนื อมัดเล็กของเด็ก
29 ตุลาคม 2563
จัดกรรมสอนเรื องอวัยวะในร่ างกาย ร่ างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ อวัยวะทีเรา
สามารถมองเห็นได้เช่น ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า เป็ นต้น โดยใช้สือประกอบการจัดกิจกรรม คือ สื อภาพ
เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีดีขึน
2 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม “ไตรรงค์ ธงไทย” ให้เด็ก ๆ ทราบถึงความหมายของสี ในธงชาติ และร้องเพลงไทยรง
ธงไชย เด็ก ๆ ได้มีการเคลือนไหวร่ างกาย ปรบมือตามจังหวะ ส่ งเสริ มพัฒนาการตามวัย
6 พฤศจิกายน 2563
จัดกิจกรรมจิกซอว์ร่างกายสอนเรื องอวัยวะในร่ างกาย ร่ างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง
ๆ อวัยวะทีเราสามารถมองเห็นได้เช่น ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า เป็ นต้น โดยใช้สือประกอบการจัด
กิจกรรมคือ จิกซอว์เพือพัฒนาการกล้ามเนือมัดเล็กของเด็กและฝึ กทักษะความจํา
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กหลักจากจัดกิจกรรมในแต่ละครัง
ผลการดําเนินการวิจัย
ในการจัดกิจกรรมทัง 6 ครัง เด็ก ๆ มีความสนใจในการทํากิจกรรม กระตือรื อร้น มีความ
สนุ กสนานและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการทํากิจกรรม
ผลการจัดกิจกรรมครังที 1
เด็ก ๆ มีความรู ้ความเข้าใจมากยิงขึน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีดีสาํ หรับเด็กในวัยก่อนอนุบาล เพราะ
เด็กจะได้รู้จกั สัตว์ชนิดต่าง ๆ ทีไม่สามารถพบเห็น ได้ในชีวติ ประจําวัน สัตว์บางชนิดอาจเป็ นสัตว์ป่าที
หายาก บางชนิดเป็ นสัตว์มีพิษ การพาเด็กไปเทียวสวนสัตว์ จึงเหมือนเป็ นการเปิ ดโลกกว้างและเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่อีกด้วย
ผลการจัดกิจกรรมครังที 2
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เด็กได้ฝึกสายตา ฝึ กสังเกต การแยกแยะเส้นสี ภาพและจินตนาการ รวมถึงได้เกิดการพัฒนาของ
กล้ามเนือมัดเล็ก
ผลการจัดกิจกรรมครังที 3
เด็ก ๆ สามารถบอกชืออวัยวะภายนอกสังเกตและเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อความแตกต่าง
ของอวัยวะได้
ผลการจัดกิจกรรมครังที 4
เด็ก ๆ มีความร่ าเริ ง แจ่มใส อารมณ์ดี และรู ้ความหมายของสี ทงสี
ั ในธงชาติไทย
ผลการจัดกิจกรรมครังที 5
เด็ก ๆ ฝึ กการใช้งานอวัยวะส่ วนตาและมือให้สัมพันธ์กนั และได้ฝึกการสังเกต รวมทังมีไหว
พริ บมายิงขึน
สรุ ปผลการจัดกิจกรรมทัง ครัง คือ เด็ก ๆ มีความสนใจในการทํากิจกรรม ให้ความร่ วมมือใน
การทํากิจกรรมอย่างดี ได้เรี ยนรู ้การทํากิจกรรมเป็ นกลุ่มและได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้าน
ความรู ้ คือ ได้รู้เกียวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ด้านร่ างกาย ได้พฒั นากล้ามเนือ
มัดเล็กในการหยิบจับสิ งต่าง ๆ มากยิงขึน เพือส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านร่ างกาย ด้านสติปัญญา เด็กได้
ฝึ กการมีไหวพริ บ ฝึ กการคิดอย่างมีจิตนาการ กล่าวได้วา่ เด็ก ๆ ได้มีการพัฒนาตนเองตามวัยได้อย่าง
เหมาะสม
อภิปรายผล
จากการปฏิบตั ิการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชน ทีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ บ้านเสื อใหญ่
พบว่า การจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงวัยต้องมีความแตกต่างกันตามพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็ก ซึง
ในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยนันต้องให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย โดยการเรี ยนรู ้ทีดีของเด็กนันขึนอยูก่ บั การลงมือปฏิบตั ิ และการซึมซับประสบการณ์เป็ นหลัก
ซึงจะสอดคล้องกับทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทีกล่าวว่า กระบวนการทางสติปัญญา
ของเด็กจะเกิดขึนจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ งแวดล้อมอยู่ 2 แบบ คือ การซึ มซับประสบการณ์
(Assimilation) และการปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพือให้เกิด
ความสมดุลในความคิดความเข้าใจ (Equilibration) อธิบายง่าย ๆ คือ เด็กจะซึ มซับประสบการณ์ทีเขา
ได้รับ แล้วมารวมเข้าด้วยกันเพือทําให้เกิดกระบวนการคิดเกิดขึน มีการเชือมโยงระหว่างเรื องเก่าทีเคย
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เรี ยนรู ้มา ผสมกับเรื องใหม่เข้าด้วยกัน ซึงเกิดขึนอย่างต่อเนืองจนทําให้เกิดการเปลียนแปลงในความคิด
และความเข้าใจของเด็ก (Lalimay: 2563)
ดังนันในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยจึงมีความสําคัญอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นในด้านของ
ร่ างกาย ด้านสติปัญญาและภาษา รวมถึงด้านสังคมและอารมณ์ ซึ งจะทําให้เด็กได้เติบโดอย่างมีศกั ยภาพ
และมีคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีช่วงเวลาทีเหมาะสมในการจัดกิจกรรม เช่น สามารถจัดกิจกรรมแบบเต็มวันได้ เพือให้ได้
สังเกตและเรี ยนรู ้การทํางานในมูลนิธิและการพัฒนาเด็กอ่อนวัยก่อนเรี ยนได้อย่างเต็มที
บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
15 ตุลาคม 2563

22 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563
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29 ตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2563
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงการในครังนี 1) เพือศึกษาพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุขณะเข้าร่ วมกิจกรรมร้อง
เพลงในศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยวัดดอกไม้ 2) เพือจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ ในศูนย์สร้างสุ ข
ทุกวัยวัดดอกไม้ ภายใต้กิจกรรมด้านดนตรี และการร้องเพลง ซึ งกลุ่มผูจ้ ดั โครงการได้จดั กิจกรรมด้าน
ดนตรี และการร้องเพลง (Music and Singing)
ผลการดําเนิ นงาน ได้พบว่าประเทศไทยมีประชากรผูส้ ู งอายุเพิมขึน ขณะทีบุคคลในวัยทํางานและ
วัยเด็ กมี ป ระชากรลดลง เช่ นเดี ยวกัน อาจกล่ าวได้ว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอ ย่าง
เต็มที โดยในทีนี ผูส้ ู งอายุหมายถึงผูท้ ีมีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไป เป็ นวัยทีพ้นจากการทํางาน แม้ผูส้ ู งอายุจะ
มีสภาพร่ างกายเสื อมถอยลง ความมีบทบาททางสังคม กิ จกรรมในการประกอบอาชี พลดลง แต่ก็มิได้
หมายความว่า ผูส้ ู งอายุจ ะไม่ ส ามารถทํา กิ จกรรมนัน ทนาการต่ า ง ๆ ซึ งกิ จ กรรมนันทนาการนันคือ
กิจกรรมทีทําในช่ วงเวลาว่างเป็ นสื อทีก่อให้เกิดการพัฒนาหรื อความเจริ ญทางกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา โดยกิจกรรมนันทนาการเหล่านี จะทําให้ผสู ้ ู งอายุผ่อนคลายความเครี ยดมีความบันเทิง พร้อม
กันนันยังช่ วยทําให้คุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุดีขึน เป็ นการทําให้ร่างกายสดชื น และยังส่ งผลให้ร่างกาย
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จิตใจของตัวผูส้ ู งอายุตืนตัวอยูเ่ สมอ และถ้าเป็ นกิจกรรมทีทําให้ร่างกายผูส้ ู งอายุได้เคลือนไหวก็จะส่ งผล
ให้ร่างกายแข็งแรงขึนด้ว ย แต่ อย่างไรก็ตาม กิจ กรรมนันทนาการนันก็ตอ้ งมี การพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสมสําหรั บผูส้ ู งอายุและควรคํานึ งถึงความปลอดภัยอยู่เสมอด้วย ซึ งทางศูนย์สร้ างสุ ขทุ กวัยวัด
ดอกไม้ได้มีกิจกรรมเพือผูส้ ู งอายุให้ทางเราได้ไปฝึ กประสบการณ์และเก็บข้อมูลเกียวกับการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ทีช่ วยสร้ างความสุ ขให้แก่ผูส้ ู งอายุได้ ภายใต้การจัดกิจกรรมในด้านของดนตรี และการร้องเพลง
(Music and Singing) ซึ งคือ กิจกรรมที ถ่ายทอดความรู ้ สึก แสดงออกตัวตน ของบุ คคล ดนตรี เป็ นการ
ระบายอารมณ์เป็ นการผ่อนคลายความเครี ยดขณะทํางานหรื อเวลาว่างสําหรับผูส้ ู งอายุ ณ ศูนย์สร้ างสุ ข
ทุกวัยวัดดอกไม้
คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, การบริ การสังคม
Abstract
The purpose of this project: 1) to study the behaviour of the elderly while participating in
singing activities in the centre for the wat dok mai happiness center for all of ages 2) to organize a
celebration for the elderly in the wat dok mai happiness center for all of ages under the activity of
music and singing, in which the group of organizers has organized activities in music and singing.
All activities are organized as follows: Thailand has a growing elderly population while
people in working age and the population of children has decreased, as well as it could be said that
Thailand will become a full-fledged ageing society. the elderly refers to a person who is 60 years of
age or over of the age who are out of work. Even though the elderly have deteriorating physical
condition, social roles and occupational activities are decreased but this does not mean that the elderly
cannot do any recreational activities. Recreational activities are activities performed during free time
it is what contributes to the development of physical, emotional, social and intellectual development.
And these activities will relieve stress and have excitement, at the same time that will
improve the quality of life of the elderly. It makes the body fresh, challenge the body and mind of the
elderly are always alert. And activities that move the body will make the body of the elderly stronger.
Recreational activities that are considered appropriate for the elderly should always be considered
safety. Under the theme of Music and Singing, which is an activity that conveys feelings, expresses
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one's identity, music is an emotional relaxation of stress during work or leisure for the elderly, at the
wat dok mai happiness center for all of ages.
Keywords: community development, service learning
บทนํา
ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุการเปลี ยนแปลงและเตรี ยมพร้ อมให้ผูส้ ู งอายุมี
คุณภาพชี วิตทีดี และใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมี ความสุ ขเป็ นเรื องสําคัญ การเปลียนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยทําให้ ประชากรในวัยผูส้ ู งอายุเพิมขึนโดยมีผลต่ อเปลี ยนแปลง
ทางด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ผ ลให้ ลัก ษณะครอบครั ว ไทย เปลี ยนจากครอบครั ว ขยาย (Extend
Family) ไปสู่ ค รอบครั ว เดี ยว (Nuclear Family) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างสมาชิ ก ในครอบครั ว ลดลง
จํานวนผูท้ ีจะทําหน้าทีดูแลผูส้ ู งอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผูส้ ู งอายุลดลง ขาดการให้ความรักและ
ความอบอุ่น ผูส้ ู งอายุจึงถูกทอดทิงให้อยูโ่ ดดเดียวและดําเนินชีวิตเพียงลําพัง สภาพสังคมทีเปลียนแปลง
ไป ทําให้ผูส้ ู งอายุตอ้ งเผชิ ญกับ ปั ญ หาในการปรั บตัว เพื อให้ส อดคล้อ งกับสั งคมปั จจุ บัน ทังในด้าน
ความคิด ความเข้าใจและค่านิ ยมต่าง ๆ ซึ งก่อให้ผูส้ ู งอายุเกิดความน้อยใจ ความเครี ยด
ความคับ
ข้องใจ แยกตัวออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิ กในครอบครั ว ท้อแท้และเบื อหน่ ายในชี วิต
ประกอบกับวัยสู งอายุเป็ นวัยทีต้องเผชิ ญกับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบใหม่ ต้องออกจากงานมีรายได้
ลดลง ภาวะสุ ขภาพเสื อมลง มีโรคทางกายเพิมมากขึน มีสารชี วเคมีและฮอร์ โมนลดลง การสู ญเสี ยสิ ง
สําคัญของชี วิต เช่ น การสู ญเสี ยคู่ ชีวิต เพราะตายจาก การสู ญเสี ยบุ ตรเพราะแยกไปมีครอบครั ว การ
สู ญเสี ยตําแห่ งหน้าทีการงาน การสู ญเสี ยสถานภาพหรื อบทบาททางสังคม ตลอดจนการสู ญเสี ยการเป็ น
ทีพึงของครอบครั ว สิ งเหล่านี ล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลกระทบต่อจิ ตใจของผูส้ ู งอายุ หากผูส้ ู งอายุ
ไม่ ได้รับการดู แ ลเอาใจใส่ จากบุ คคลใกล้ชิดด้ว ยแล้ว จะยิงทําให้ ผูส้ ู งอายุวา้ เหว่ มี ภาวะซึ มเศร้ าและ
ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู ้ สึกสิ นหวัง แยกตัวออกจากสังคม เป็ นผลให้เกิ ดความ
ผิดปกติทางจิตใจทีรุ นแรงและอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนัน ทางกลุ่มผูจ้ ดั ทําโครงการจึงได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญในด้านนี จึงเกิดเป็ นการจัดการโครงการภายใต้กิจกรรมนันทนาการโดยมีการพิจารณา
ตามความเหมาะสมกับกลุ่มและลักษณะของผูส้ ู งอายุ ซึ งคือกิจกรรมด้านดนตรี และการร้องเพลง (Music
and Singing) เพือให้กลุ่มผูส้ ู งอายุได้มีการถ่ายทอดความรู ้ สึก และมี ความกล้าแสดงออก เพือเป็ นการ
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ระบายอารมณ์ อีกทังยังช่วยผ่อนคลายความเครี ยด และภาวะซึ มเศร้าอีกด้วย ซึ งได้มีการจัดโครงการให้
สําหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุ กับทางศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยวัดดอกไม้ เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุขณะเข้าร่ วมกิจกรรมร้องเพลงในศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยวัด
ดอกไม้
2. เพือจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ ในศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยวัดดอกไม้ ภายใต้
กิจกรรมด้านดนตรี และการร้องเพลง (Music and Singing)
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. การพัฒนาชุ มชน
สุ เทพ เชาวลิต (2524) ได้กล่าวว่า การพัฒนาชุมชน คือ “การพัฒนาความคิดและความสามารถ
ของประชาชนในการทํางานร่ วมมือกันภาครัฐและภาคประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันเอง”
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ (2550) ได้กล่าว หลักการ วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชนไว้ดงั นี
1) ทุกคนในชุ มชนต้องให้ความร่ วมมือให้เกิดประโยชน์ได้มากทีสุ ดในการสร้ างความเจริ ญให้
ท้องถินนันดีขึน
2) ทุกคนในชุมชนควรจะได้รับการส่ งเสริ มให้ได้เข้าร่ วมในการปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาชุมชน
3) จะต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรี เพือจะได้รับความคิดเห็ น
ต่าง ๆ ตลอดจนความต้องการของผูค้ นในท้องถิน
4) ผูน้ าํ ชุมชนควรทีจะได้รับการเปลียนตัวกันบ้างตามสถานการณ์ทีเปลียนไปและจะต้องมีการ
เตรี ยมบุคคลทีจะทําหน้าทีเป็ นผูน้ าํ ชุมชนไว้หลาย ๆ คน
5) พึงให้การศึกษาแก่คนในชุมชนอยูเ่ สมอเพือให้ทนั ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไป
6) หากจะต้องมีการจัดตังหน่ วยงานหรื อองค์การนันจะต้องสามารถทําหน้าทีได้อย่างดีไม่ใช่ว่า
จัดตังหน่วยงานนันขึนเพือแสดงผลของการพัฒนาชุมชน
7) การปฏิบตั ิตามแผนการปฏิบตั ิต่าง ๆ ควรให้เป็ นไปตามหลักประชาธิ ปไตย เพือให้ผคู ้ นใน
ท้องถินได้รับรู ้และเข้าใจวิธีการต่าง ๆ ของระบบนี ได้ถูกต้อง
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2. การบริ การสั งคม (Service Learning)
ประกาย จิ โรจน์กุล (2560) ได้ให้ ความหมายว่า เป็ นรู ปแบบหนึ งของการจัดการศึ กษาแบบ
experiential education ทีมีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างรอบคอบ เพือให้นิสิตได้นาํ ความรู ้ ทาง
ทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ิในการให้บริ การแก่ชุมชน หรื อสังคม ทีนิสิตเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเกิดความ
เข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหาทางสังคมอย่างลึกซึ ง ควบคู่กบั การเกิดกระบวนการคิดในจิ ตใจจนเกิดเป็ น
การสร้ างความรู ้ใหม่ ในขณะเดี ยวกันก็ได้มีส่ วนร่ วมในการบริ การสังคม ที ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ทําให้นิสิตได้เห็นว่าสิ งทีทํานัน มีคุณค่าและมีความหมาย กิจกรรมทีให้จะต้องสอดคล้องกับ
เนือหาทีเรี ยน และระดับความรู ้ของนิสิต
โดยการวิจยั ครั งนี ได้นาํ เสนอกิจกรรม Service-Learning ในรู ปแบบทีเป็ นกิจกรรรมส่ งเสริ มหลัก
ในลักษณะของโครงการให้บริ การในชุ มชนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ซึ งทางคณะนิ สิ ตได้ด าํ เนิ นการ
ภายใต้การดูแลของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท บริ บูรณ์ และอาจารย์ ดร. เอกภูมิ เจียมวิทยานุ กูล
ตามหลักแนวคิดของ Service- Learning จึ งได้มีการเลื อกพื นทีชุ มชนทีจะให้บริ การ เป็ นศู นย์สร้ างสุ ข
ทุกวัยวัดดอกไม้ เพือเป็ นการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและได้ผลจากการจัดกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์แก่
การพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนต่อไป
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มผูส้ ู งอายุ อายุ 50 ปี ขึนไป จํานวน 20 คนในบริ เวณชุมชนวัดดอกไม้
เขต ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
2. เครื องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การจัดทําโครงการในครังนี ผูจ้ ดั ทําได้มีการดําเนินการในระหว่างวันที 30 กันยายน – 2
พฤศจิกายน 2563 โดยได้มีการจดบันทึกสังเกตพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุขณะเข้าร่ วมกิจกรรม ทีพบเจอลง
เพือรวบรวม ตรวจสอบ และนําผลสรุ ปทีได้มาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรม
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ภาพที 1 ตารางขันตอนการดําเนินงาน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความถีของพฤติกรรมทีผูส้ ู งอายุได้แสดงออกขณะเข้าร่ วมกิจกรรม
ผลการวิจัย
ผลการสังเกตเชิงพฤติกรรม การเข้าร่ วมกิจกรรมของกลุ่มผูส้ ู งอายุ
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การสั งเกตครังที : วันที

เดือน ตุลาคม พ.ศ.

รายการพฤติกรรม
เสมอ
(4)
. มีความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรม
. มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
. มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนร่ วมกิจกรรม
. มีการปรับตัวให้เข้ากับการสภาพแวดล้อมในการทํากิจกรรม
อย่างเหมาะสม
. มีความกล้าแสดงออก และการเป็ นผูน้ าํ ในการทํากิจกรรม
. มีการช่วยเหลือซึงกันและกันในระหว่างการทํากิจกรรม

ระดับความถีของพฤติกรรม
บ่อยครัง บางครัง นานๆ
(3)
(2)
ครัง
(1)

ไม่เคยเลย
(0)

X
X
X
X
X
X

การสั งเกตครังที : วันที 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
รายการพฤติกรรม
เสมอ
(4)
. มีความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรม
. มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
. มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนร่ วมกิจกรรม
. มีการปรับตัวให้เข้ากับการสภาพแวดล้อมในการทํา
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
. มีความกล้าแสดงออก และการเป็ นผูน้ าํ ในการทํา
กิจกรรม
. มีการช่วยเหลือซึงกันและกันในระหว่างการทํา
กิจกรรม

ระดับความถีของพฤติกรรม
บ่อยครัง
บางครัง
นานๆ ไม่เคยเลย
(3)
(2)
ครัง
(0)
(1)

X
X
X
X
X
X
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การสั งเกตครังที : วันที 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
รายการพฤติกรรม
เสมอ
(4)
. มีความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรม

ระดับความถีของพฤติกรรม
บ่อยครัง
บางครัง นานๆ
(3)
(2)
ครัง
(1)

ไม่เคยเลย
(0)

X
X
X
X

. มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
. มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนร่ วมกิจกรรม
. มีการปรับตัวให้เข้ากับการสภาพแวดล้อมในการทํา
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
. มีความกล้าแสดงออก และการเป็ นผูน้ าํ ในการทํา
กิจกรรม
. มีการช่วยเหลือซึงกันและกันในระหว่างการทํา
กิจกรรม

X
X

การสั งเกตครังที : วันที 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
รายการพฤติกรรม
เสมอ
(4)
. มีความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรม
. มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม

ไม่เคยเลย
(0)

X
X

. มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนร่ วมกิจกรรม
. มีการปรับตัวให้เข้ากับการสภาพแวดล้อมในการทํา
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
. มีความกล้าแสดงออก และการเป็ นผูน้ าํ ในการทํา
กิจกรรม
. มีการช่วยเหลือซึงกันและกันในระหว่างการทํา
กิจกรรม

ระดับความถีของพฤติกรรม
บ่อยครัง
บางครัง นานๆ
(3)
(2)
ครัง
(1)

X
X
X
X
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การสั งเกตครังที : วันที 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
รายการพฤติกรรม
เสมอ
(4)
. มีความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรม

ระดับความถีของพฤติกรรม
บ่อยครัง
บางครัง นานๆ
(3)
(2)
ครัง
(1)

ไม่เคยเลย
(0)

X
X
X

. มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
. มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนร่ วมกิจกรรม
. มีการปรับตัวให้เข้ากับการสภาพแวดล้อมในการ
ทํากิจกรรมอย่างเหมาะสม
. มีความกล้าแสดงออก และการเป็ นผูน้ าํ ในการทํา
กิจกรรม
. มีการช่วยเหลือซึงกันและกันในระหว่างการทํา
กิจกรรม

X
X
X

การสั งเกตครังที 6 : วันที 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
รายการพฤติกรรม
เสมอ
(4)
. มีความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรม

ไม่เคยเลย
(0)

X

. มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม

X
X
X

. มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือนร่ วมกิจกรรม
. มีการปรับตัวให้เข้ากับการสภาพแวดล้อมในการ
ทํากิจกรรมอย่างเหมาะสม
. มีความกล้าแสดงออก และการเป็ นผูน้ าํ ในการทํา
กิจกรรม
. มีการช่วยเหลือซึงกันและกันในระหว่างการทํา
กิจกรรม

ระดับความถีของพฤติกรรม
บ่อยครัง
บางครัง
นานๆ
(3)
(2)
ครัง
(1)

X
X

รู ปแบบการจัดกิจกรรม
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เป็ นรู ปแบบการทํากิจกรรมร้องพลงแบบเป็ นหมู่คณะและแบบรายบุคคล มีการเรี ยนรู ้ และฝึ กร้องเพลง
หลายๆ เพลง เพือให้สมองเกิดการเรี ยนรู ้ อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการใช้สือเสริ มจังหวะ ได้แก่ เครื อง
เสี ยง เครื องคอมพิ วเตอร์ และเครื องดนตรี ทีให้จ ังหวะ ซึ งในการการประเมิ นผลจะมี การสั งเกตเชิ ง
พฤติ กรรมของกลุ่ มเป้ าหมายทีเข้าร่ วมกิ จกรรม ซึ งเป็ นกลุ่ มผูส้ ู งอายุ ตังแต่ 6 ปี ขึนไป ว่ามี ความสุ ข
สนุกกับการร้องเพลงและมีการโต้ตอบ มีส่วนร่ วมในระหว่างทํากิจกรรมมากน้อยเพียงใด

ภาพที กิจกรรมนันทนาการดนตรี และการร้องเพลง สําหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุ

ภาพที กิจกรรมนันทนาการดนตรี และการร้องเพลง สําหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุ
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ภาพที กิจกรรมนันทนาการดนตรี และการร้องเพลง สําหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุ
อภิปรายผล
โครงการมีความสอดคล้อ งกับการศึ กษาเพือพัฒนาชุ มชนอย่างยังยืน กล่ าวคือ ทําให้เห็ นถึ ง
ความสอดคล้องกันในด้านของการให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทีจะทําให้เกิดสุ ขภาพองค์รวม
ทีได้มีการกําหนดศักยภาพมนุ ษย์ไว้ ด้านตามหลักของการพัฒนาชุมชนในด้านบุคคล ซึ งประกอบไป
ด้วย ด้านจิตใจ ด้านร่ างกาย ด้านสัมพันธภาพ ด้านอารมณ์ ด้านการตัดสิ นใจ และด้านจิตวิญญาณ ซึ ง
องค์ประกอบเหล่านี ได้ถูกนํามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมของทางศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยวัดดอกไม้ โดย
ได้มีการออกแบบให้คนและชุ มชนได้มีส่วนร่ วมและช่วยกันสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพในทัง ด้าน
โดยมุ่ ง เน้นการให้ค วามสําคัญ ในด้า น สิ งแวดล้อ มของบุค คล ซึ งคื อ ชุ ม ชน เพื อสนับ สนุ นให้กลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุ ได้มีความพร้อมทังด้านร่ างกาย สัมพันธภาพ อารมณ์ การตัดสิ นใจและจิตวิญญาณ เพือนําไปสู่
การใช้ชีวติ ิในชุมชนได้อย่างอิสระเหมาะกับวัยและมีความสุ ข
จากที กล่ า วมาข้างต้นเห็ นได้ว่ า รู ป แบบกิ จ กรรมของศู นย์ส ร้ า งสุ ขทุ กวัย วัด ดอกไม้ มี การ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ด้านจิ ตใจ และอารมณ์ โดยเป็ นการสร้างพืนทีทีทําให้ผูส้ ู งอายุมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมร้ องเพลง จึงก่อให้เกิดพืนทีสําหรั บให้ผูส้ ู งอายุภายในชุมชนทีมีความสนใจได้
เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมกันอย่างมีความสนุ กสนาน ได้พฒั นาทักษะทังด้านร่ างกายและจิตใจ ได้รับ
ความสุ ขและรอยยิมจากผูค้ น ได้เปิ ดสังคม ได้ใกล้ชิดกับคนอืน ๆ ในชุมชน มีกลุ่มมีเพือนในวัยเดียวกัน
828

ทีร่ วมเรี ยนรู ้ ไปด้วยกันซึ งชี ให้เห็ น ว่า โครงสร้ างในการทีจะพัฒนาชุ มชนอย่างยังยืนที ดี ได้นัน หลัก
สําคัญ คือ องค์กรทีมีรูปแบบกลไกทีเป็ นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับชมรมกลุ่มผูส้ ู งอายุ โดยถือเป็ น
ปั จ จัยสําคัญทีจะสร้ างโอกาสในการพัฒนาเพื อใช้ชีวิตในชุ มชนได้อ ย่างมี คุณ ภาพ เนื องจากองค์ก ร
เหล่านี สามารถเป็ นศูนย์กลางทีจะสามารถพัฒนาชุมชนให้เจริ ญก้าวหน้าได้ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมและ
พัฒนาประชาชนในทุกเพศทุ กวัยภายในชุ มชน ให้เป็ นประชากรทีมี คุณภาพรู ้ จกั ช่ วยเหลือและร่ วมมือ
กันพัฒนาท้องถินของตนให้ดียงขึ
ิ น
ข้ อเสนอแนะ
. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชน
วัดดอกไม้ เขต ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เพิมเติมเพือให้เห็นข้อมูลในหลายๆ ด้านทีชัดเจนมากยิงขึน
. รู ปแบบกิจกรรมของโครงการควรมีความหลากหลายมากกว่านี
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ปัญหาในการเรียนของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรียนห้ วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
Learning Problems among Mathayom Suksa 6 Students in
Huay Mek Wittayakhom School, Kalasin Province
อนุธิดา วงศ์ ชารี 1 / ฐิ ตินันทน์ ผิวนิล2
Anuthida Wongchari1 / Titinan Pewnil2
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Undergraduate student in B.A. (Sociology and Anthropology), Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University
2
อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Lecturer, Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University
1

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี
ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และเพือศึกษาปัจจัยทีสัมพันธ์กบั ปั ญหาในการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์ การวิจยั นีเป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณด้วยการสุ่ มตัวอย่างนักเรี ยนจํานวน 118 คน ในช่วงภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2562
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีปัญหาในการเรี ยน
ในระดับปานกลาง โดยจําแนกปั ญหาในการเรี ยนออกเป็ น 6 ด้าน พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาในการเรี ยน
ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้สูงทีสุ ด รองลงมาคือปั ญหาด้านทักษะความรู ้ และด้านสภาพแวดล้อมการ
เรี ยน ตามลําดับ ทังนีเมือทําการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียตามคุณลักษณะทัวไปของนักเรี ยน พบว่า
ปัจจัยด้านผลการเรี ยนสะสมของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยน โดย
นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสะสมในระดับสูงจะมีค่าเฉลียการมีปัญหาในการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีมีผลการ
เรี ยนสะสมในระดับอืน ๆ ผลการศึกษาครังนี ชีให้เห็นว่าลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
ถูกมองว่าเป็ นปั ญหาสําคัญในมุมมองของนักเรี ยนรวมถึงปั ญหาสภาพแวดล้อมในการเรี ยนซึ งเป็ นสิ งที
โรงเรี ยนควรเร่ งดําเนิ นการปรับให้เหมาะสมตามบริ บทของนักเรี ยน
คําสําคัญ: ปั ญหาในการเรี ยน, นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที , โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม
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Abstract
This research aims to study learning problems of Mathayomsuksa 6 students at Huay Mek
Wittayakhom School and to study factors related to learning problems of Mathayomsuksa 6 students
at Huay Mek Wittayakhom School, Kalasin Province. This research was a quantitative research,
sampling with 118 students during the second semester of the academic year 2019. A selfadministered survey questionnaire was used in this study. The results found that Overall, the students
had moderate learning difficulties. When the learning problems were classified into 6 areas, the study
was found that students had the highest learning problems in learning management. Followed by the
problem of knowledge skills and learning environment. However, when testing the average difference
according to the general characteristics of the students, this study was found that the student's
cumulative performance factors correlated with the students' learning problems. The students with
high cumulative academic performance had a higher average of learning difficulties than those with
other cumulative academic results. The results of this study indicated that the nature of the school's
teaching and learning is seen as a major problem in the student's perspective, including the problem
of the learning environment, in which the school should accelerate action to optimize the context of
the student.
Keywords: learning problems, Mathayom Suksa 6 Students, Huay Mek Wittayakhom School
บทนํา
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยทีมุ่งเน้นการแข่งขันในหลายด้าน รวมถึงค่านิยมด้าน
การศึกษาทีมุ่งเน้นการประกวดแข่งขันและให้คุณค่ากับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมากกว่าด้านอืน ๆ
ดังนันการประสบความสําเร็ จในการเรี ยนจึงกลายเป็ นเงือนไขสําคัญของการประสบความสําเร็ จในชีวิต
ประการหนึง สิ งเหล่านี สะท้อนให้เห็นได้จากความคาดหวัง ความฝัน และความกลัวของคนรุ่ นใหม่
รวมถึงครอบครัวทีมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความสําเร็ จด้านการศึกษาของบุตรหลานมากเป็ นอันดับ
แรก คนรุ่ นใหม่กลัวทีจะทําให้ครอบครัวต้องผิดหวังจากการไม่ประสบความสําเร็ จของตนเอง (จุลนี
เทียนไทย และคณะ, 2563) เมือการเรี ยนเป็ นหน้าทีหลักของเด็กและเยาวชนทีจะต้องทําให้ดีและ
ประสบความสําเร็ จ สิ งเหล่านี ทําให้เด็กและเยาวชนหลายคนเกิดความกดดัน ขณะเดียวกันการมีอายุอยู่
831

ในช่วงความเป็ นวัยรุ่ น ซึงเป็ นวัยทีมีการเปลียนแปลงทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้านอารมณ์ อีกทัง
ยังเป็ นช่วงรอยต่อของชีวิต ซึ งถือว่าเป็ นวัยเจริ ญเติบโตจากเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ การเปลียนแปลงทางสังคม
สภาพแวดล้อมทีเป็ นอยู่ ล้วนเป็ นปั จจัยหลักทีส่ งผลให้วยั รุ่ นเกิดความเครี ยด และยากทีจะหาทางออก
จะสังเกตเห็นได้ว่าความเครี ยดในวัยรุ่ นมีมากขึน เพราต้องเรี ยนอย่างหนัก บางส่ วนรู ้สึกเบือหน่ายไม่
อยากเรี ยน และพบว่ามีเด็กนักเรี ยนต้องลาออกจากโรงเรี ยนกลางคันจํานวนมากโดยมีแนวโน้มทีจะ
เพิมขึน (ณัฐธนี ย์ ลิมวัฒนาพันธ์, 2562) ไม่เพียงเท่านันยังมีปัญหาอีกมากทีเห็นได้จากสื อต่าง ๆ เช่น
เวลาเรี ยนในแต่ละวันยาวนานเกินไป ผิดหวังจากการเรี ยน ทําเกรดไม่ได้ตามเป้าหมายทีวางไว้ ความ
กดดันจากครอบครัว ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ประกอบกับการแข่งขันทีสู งขึน อาชีพทีบ่งชีถึงความ
มันคงเป็ นปัจจัยสําคัญทีบอกถึงคุณภาพชีวิต การเลือกเรี ยนในสาขาทีตนชอบให้สัมพันธ์กบั งานที
รองรับ ไม่ใช่ความเครี ยดเพียงหนึงเดียว มีสือมากมายทีนําเสนอข่าวเกียวกับการตกงานของบัณฑิตทีจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี นับเป็ นสิ งทีกระตุน้ ความเครี ยดของเด็กนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ได้เป็ น
อย่างมาก การสอบไม่ติดในคณะทีอยากเรี ยนเป็ นความกลัวทีมาพร้อมกับความเครี ยด ไม่เพียงเท่านี จาก
ปัญหาทีมากขึนของเยาวชน ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมทีเป็ นอยู่ ส่ งผลให้
จํานวนการฆ่าตัวตายของเยาวชนไทยเพิมมากขึน ข้อมูลสถานการณ์โรคซึ มเศร้าจากกรมสุ ขภาพจิต
พบว่า ปี 2560 กลุ่มเยาวชนอายุ 20-24 ปี มีอตั ราการฆ่าตัวตาย 4.94 ต่อประชากรแสนคน ส่ วนในปี
2561 เพิมขึนเป็ น 5.33 ต่อประชากรแสนคน ซึงสอดคล้องกับข้อมูลการให้บริ การสายด่วนสุ ขภาพจิต
1323 ในปี พ.ศ. 2561 มีสถิติการให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์รวมทังสิ น 70,534 ครัง โดยเป็ นกลุ่มเด็กอายุ
11-19 ปี กว่า 10,298 ครัง หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.6 (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2562)
ส่วนข้อมูลด้านปั ญหาการเรี ยนของนักเรี ยนนัน จากผลการศึกษาวิจยั ทีผ่านมาพบว่า ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือนันเป็ นภูมิภาคทีมีปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสู งกว่าภูมิภาคอืน เนืองจาก
ขาดแคลนปั จจัยพืนฐานในการดํารงชีวติ และขาดโอกาสการเข้าถึงบริ การของรัฐ (ดํารง ตุม้ ทอง, พัช
ริ นทร์ สิ รสุ นทร, รัตนะ บัวสนธ์ และทวีศกั ดิ ศิริพรไพบูลย์, 2557) ในขณะทีปั ญหาด้านการเรี ยนของ
เด็กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือนันมีสูงกว่าภูมิภาคอืน ๆ โดยอ้างอิงจากผลการสํารวจสถานการณ์
ระดับสติปัญญาเด็กนักเรี ยนไทย ปี พ.ศ.
พบว่า นักเรี ยนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีระดับ
สติปัญญา (IQ) ระดับน้อยกว่าภูมิภาคอืน ในขณะทีการมีภาวะสมาธิสันมีจาํ นวนสู งทีสุ ดในประเทศ
ไทย (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2555) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ปั ญหาด้านการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนันยังคงเป็ นปรากฎการณ์ทีสําคัญทียังต้องมีการศึกษา
ต่อเนือง
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สําหรับโรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคมเป็ นโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึงในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยตังอยูใ่ นจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทําหน้าทีผลิตนักเรี ยนให้มีความรู ้ความสามารถเพือ
ส่งนักเรี ยนไปสู่ รัวมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคมยังพยายามทีจะ
สนับสนุนให้นกั เรี ยนได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่ทงนี
ั เนืองจากการศึกษาในระดับชันมัธยมศึกษาปี
ที 6 นันเป็ นช่างรอยต่อระหว่างการผันเปลียนไปสู่ ระดับอุดมศึกษา ซึ งมีความแตกต่างจากการศึกษาใน
ระดับชันมัธยมศึกษา ทําให้นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เกิดความเครี ยดในหลายด้าน เช่น กลัวสอบเข้า
ระดับอุดมศึกษาไม่ได้ ไม่เข้าใจบทเรี ยนในบางเรื อง ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เกิดการแข่งขัน
มากมาย ปัจจุบนั เด็กทีได้รับการศึกษาในโรงเรี ยนเอกชนหรื อโรงเรี ยนใหญ่ ๆ จะส่ งผลให้มีความรู ้
ความสามารถมากขึน ซึงสอดคล้องกับการศึกษาในปั จจุบนั ทีสังคมไทยให้ความสําคัญกับผลการเรี ยน
นันจึงเป็ นตัวเน้นยําความเครี ยดของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคมเป็ นอย่าง
มากในปั จจุบนั
จากเหตุผลและปั ญหาทีกล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาปั ญหาในการเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที 6 ของโรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม ในปี การศึกษา 2562 เพือเป็ นข้อมูลและ
เป็ นข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารและคุณครู ในโรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม เพือนําข้อมูลไป
ประกอบการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนทีต้องการความช่วยเหลือเพือลดและป้ องกันความเครี ยด และเพือ
เป็ นข้อมูลพืนฐานในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและป้องกันโรคทีเกิดจากความเครี ยด อีกทังยังเป็ นแนวทาง
ต่อคุณครู ในการเตรี ยมความพร้อมเพือพัฒนาระบบการเรี ยนการสอน รวมทังเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน
ในการพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข การเรี ยนของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็ก
วิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์
2. เพือศึกษาปั จจัยทีสัมพันธ์กบั ปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6
โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั วิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นปี
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การศึกษา 2562 จํานวน 173 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามการ
คํานวณในตารางสําเร็ จรู ปของเครซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ทีระดับความคลาดเคลือน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขันตําในการศึกษานีเท่ากับ 118 คน ในการสุ่ มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
สุ่ มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีสุ่มจับสลากรายชือนักเรี ยนตามขนาดตัวอย่างที
กําหนดไว้ ทังนี จํานวนกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนทีใช้ในการวิจยั ครังนี สามารถจําแนกได้ดงั ตารางที 1
ตารางที 1
จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามแผนการเรี ยน
แผนการเรียน
ประชากร (คน)
กลุ่มตัวอย่ าง (คน)
วิทย์ – คณิ ต
111
70
ศิลป์ – ภาษา
32
20
ทวิศึกษา
30
28
รวม
173
118
สําหรับเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถามประเภทให้กลุ่มตัวอย่างกรอกตนเอง
(Self-administered questionnaire) โดยมีขอ้ คําถามประกอบด้วย 2 ส่ วนสําคัญดังนี ส่ วนที 1 เป็ นข้อ
คําถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของนักเรี ยน ได้แก่ เพศ แผนการเรี ยน ระดับผลการเรี ยนสะสม ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว และความสัมพันธ์กบั เพือน ส่ วนที 2 เป็ นข้อคําถามปั ญหาในการเรี ยนของ
นักเรี ยน ข้อคําถามส่ วนหนึงพัฒนาต่อจากแบบสอบถามของธัญญารัตน์ จันทรเสนา (2555) และนํามา
ปรับปรุ งเพือให้สอดคล้องบริ บทของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาชันปี ที 6 โดยการวิจยั ครังนี ได้แบ่ง
คําถามปั ญหาในการเรี ยนเป็ น 6 ด้าน คือ 1) ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 4 ข้อ 2) ด้านการวัด
ประเมินผล จํานวน 5 ข้อ 3) ด้านครู ผูส้ อน จํานวน 4 ข้อ 4) ด้านทักษะความรู ้ จํานวน 7 ข้อ 5) ด้าน
สภาพแวดล้อมการเรี ยน จํานวน 7 ข้อ และ 6) ด้านความสัมพันธ์กบั เพือน จํานวน 6 ข้อ รวมคําถาม
ปัญหาในการเรี ยนทังหมด 33 ข้อ โดยแต่ละข้อคําถามกําหนดวิธีการให้คะแนนการประสบปั ญหาเป็ น 5
ระดับ คือ 1 หมายถึงน้อยทีสุ ด 2 หมายถึงน้อย 3 หมายถึงปานกลาง 4 หมายถึงมาก และ 5 หมายถึงมาก
ทีสุ ด
สําหรับการแปลความหมายค่าเฉลียปั ญหานัน แบ่งออกเป็ น 5 ระดับคือ ค่าเฉลีย 4.50 - 5.00
หมายความว่านักเรี ยนมีปัญหามากทีสุ ด ค่าเฉลีย 3.50 - 4.49 หมายความว่านักเรี ยนมีปัญหามาก ค่าเฉลีย
2.50 - 3.49 หมายความว่านักเรี ยนมีปัญหาปานกลาง ค่าเฉลีย 1.50 - 2.49 หมายความว่านักเรี ยนมีปัญหา
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น้อย และค่าเฉลีย 1.00 - 1.49 หมายความว่านักเรี ยนมีปัญหาน้อยทีสุ ด ทังนี ในการทดสอบความเชือถือ
ได้ (reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิอัลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถามชุดนี มีค่าสัมประสิ ทธิอัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.951
การเก็บรวบรวมข้อมูล ขันตอนในการดําเนินการผูว้ ิจยั ได้ติดต่อขออนุญาตจากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน จากนันเมือทางโรงเรี ยนอนุญาตแล้ว จึงทําการนัดหมายวันเวลากับคุณครู ผปู ้ ระสานงาน
เพือให้ผวู ้ ิจยั เข้าไปอธิ บายรายละเอียดการวิจยั และแบบสอบถาม ทังนี การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
นีเป็ นการให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาทีไม่ใช่เวลาทีมีการเรี ยนการสอน เพือไม่ให้กระทบ
ต่อการเรี ยนของนักเรี ยน รวมทังให้นกั เรี ยนสามารถตอบคําถามได้โดยไม่มีการบังคับ การวิจยั นีมี
ระยะเวลาในการวิจยั รวมทังสิ น 5 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ซึงดําเนินการ
ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในช่วงเดือนมกราคม 2563
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตําสุ ด และค่าสู งสุ ด ส่ วนการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลียคะแนนปั ญหาในการเรี ยนตามปั จจัยต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบค่า t (ttest) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรื อ F – test โดยเปรี ยบเทียบราย
คู่ ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ทังนี กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ทังหมด 118 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง (ร้อยละ 69.5) จําแนกตามแผนการเรี ยน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนแผนวิทย์ – คณิ ต (ร้อยละ
59.3) จําแนกตามระดับผลการเรี ยนสะสม พบว่า ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนระดับ 3.50-4.00 (ร้อยละ 39.0)
เมือจําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง (ร้อย
ละ 77.1) จําแนกตามสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพือน พบว่า ส่ วนใหญ่สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรี ยนกับเพือนสนิทมาก (ร้อยละ 62.7)
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ตารางที 2
คุณลักษณะทัวไปของนักเรี ยน
คุณลักษณะทัวไป
จํานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
36
30.5
หญิง
82
69.5
แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
70
59.4
ศิลป์ -ภาษา
20
16.9
ทวิศึกษา
28
23.7
ระดับผลการเรียนสะสม
ตํากว่า 2.50
5
4.2
2.50 - 2.99
22
18.7
3.00 - 3.49
45
38.1
3.50 - 4.00
46
39.0
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว
ครอบครัวมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย
5
4.2
ครอบครัวมีรายได้พอ ๆ กับรายจ่าย
91
77.1
ครอบครัวมีรายได้เฉลียตํากว่ารายจ่าย
22
18.7
ความสั มพันธ์ กับเพือน
รู ้สึกว่าสนิทกับเพือนมาก
74
62.7
รู ้สึกว่าสนิทกับเพือนปานกลาง
42
35.6
รู ้สึกว่าสนิทกับเพือนน้อย
2
1.7
รวม
118
100.0
ปัญหาในการเรียนของนักเรี ยน
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าแสดงว่านักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม มี
ปัญหาในการเรี ยนโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 2.64) และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
นักเรี ยนมีปัญหาทางการเรี ยนในด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ (ค่าเฉลีย 2.90) รองลงมาคือปั ญหาด้าน
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ทักษะความรู ้ (ค่าเฉลีย 2.71) ด้านสภาพแวดล้อมการเรี ยน (ค่าเฉลีย 2.70) ส่ วนด้านทีนักเรี ยนมีปัญหา
น้อยทีสุ ดเมือเทียบกับด้านอืน คือด้านความสัมพันธ์กบั เพือน (ค่าเฉลีย 2.42)
ตารางที 3
ระดับปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยน
ส่ วนเบียงเบน
ปัญหาในการเรียน
ค่ าเฉลีย
ระดับ
มาตรฐาน
1. ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้
2.90
0.68
ปานกลาง
2. ด้านการวัดประเมินผล
2.69
0.70
ปานกลาง
3. ด้านครู ผสู ้ อน
2.43
0.86
น้อย
4. ด้านทักษะความรู ้
2.71
0.76
ปานกลาง
5. ด้านสภาพแวดล้อมการเรี ยน
2.70
0.85
ปานกลาง
6. ด้านความสัมพันธ์กบั เพือน
2.42
0.81
น้อย
รวม
2.64
0.66
ปานกลาง
ปัจจัยทีสัมพันธ์ กับปัญหาในการเรี ยน
เมือทําการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียตามคุณลักษณะทัวไปของนักเรี ยน ผลการวิเคราะห์ใน
ตารางที 4 แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยทีสัมพันธ์กบั ปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6
โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม คือ ปัจจัยด้านผลการเรี ยนสะสมของนักเรี ยน โดยพบว่า นักเรี ยนทีมีผลการ
เรี ยนดี (เกรดเฉลีย 3.50 - 4.00) จะเป็ นผูท้ ีมีค่าเฉลียปั ญหาในการเรี ยนสู งทีสุ ด โดยแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% กับผูท้ ีเรี ยนระดับปานกลาง (มีเกรดเฉลีย 2.50 - 2.99 และ
กลุ่มเกรดเฉลีย 3.00 - 3.49)
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครังนี ปั จจัยด้านเพศ แผนการเรี ยน ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และความสัมพันธ์กบั เพือนนันไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% (ตารางที 4)
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ตารางที 4
ผลการทดสอบความแตกต่ างค่ าเฉลียปั ญหาในการเรี ยนจําแนกตามคุณลักษณะทัวไปของนักเรี ยน
ค่าเฉลียปัญหา
ค่ าสถิติ
P-Value
คุณลักษณะทัวไป
จํานวน
ในการเรียน
ทดสอบ
เพศ
ชาย
36
2.75
t = 1.24
0.218
หญิง
82
2.59
df = 116
แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
70
2.75
F = 2.71
0.071
ศิลป์ -ภาษา
20
2.40
df = 117
ทวิศึกษา
28
2.54
ระดับผลการเรียนสะสม
ตํากว่า 2.50
5
2.72
F = 2.83
0.042
2.50 - 2.99
22
2.39*
df = 117
3.00 - 3.49
45
2.56*
3.50 - 4.00
46
2.83*
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว
ครอบครัวมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย
5
2.62
F = 0.89
0.415
ครอบครัวมีรายได้พอ ๆ กับรายจ่าย
91
2.60
df = 117
ครอบครัวมีรายได้เฉลียตํากว่ารายจ่าย
22
2.81
ความสั มพันธ์ กับเพือน
รู ้สึกว่าสนิทกับเพือนมาก
74
2.64
F = 0.01
0.993
รู ้สึกว่าสนิทกับเพือนปานกลาง
42
2.64
df = 117
รู ้สึกว่าสนิทกับเพือนน้อย
2
2.70
หมายเหตุ * p < 0.05
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั ครังนี พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคม
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ในปี การศึกษา 2562 มีปัญหาในเรี ยนโดยรวมในระดับปานกลาง โดยปั ญหาทีนักเรี ยน
ให้คะแนนสู งสุ ดคือ ปั ญหาในเรื องลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ รองลงมาคือเรื องสภาพแวดล้อมในการ
เรี ยน ซึงสองประเด็นนี เป็ นปั ญหาทีพบได้บ่อยในหลายโรงเรี ยน อาทิ การทีหลักสู ตรมีวิชาให้นกั เรี ยน
ต้องเรี ยนมากเกินไป การเรี ยนมีความตึงเครี ยด เพราะเป็ นการเรี ยนในชันปี สุ ดท้ายของการศึกษาใน
ระดับมัธยม รู ปแบบการเรี ยนส่ วนมากเน้นการบรรยายมากกว่าการปฏิบตั ิ และการจัดคาบเรี ยนอาจใช้
เวลาไม่เหมาะสมกับเนือหาการเรี ยน สิ งเหล่านี โรงเรี ยนอาจต้องปรับเปลียนการดําเนินการในส่ วนที
สามารถทําได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสู ตรการเรี ยนทีสําคัญ เช่น การปรับรู ปแบบกิจกรรมการ
เรี ยนให้มีการปฏิบตั ิมากขึน เป็ นต้น ส่ วนเรื องสภาพแวดล้อม โรงเรี ยนอาจจัดอุปกรณ์ สิ งสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ และการปรับภูมิทศั น์ให้เหมาะสมกับการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนอย่างเพียงพอมากขึน
โรงเรี ยนอาจใช้รูปแบบการดําเนินการจัดการเรี ยนร่ วมทีมีประสิ ทธิ ผลสําหรับนักเรี ยน ด้วยการพัฒนาผู ้
ทีเกียวข้องในทุกฝ่ ายทังการพัฒนานักเรี ยนตามศักยภาพและบริ บทความต้องการของผูเ้ รี ยน พัฒนา
ครู ผสู ้ อน รวมถึงการเชือมโยงการแก้ไขปั ญหากับผูป้ กครองของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ (บุญยิง สาย
เมฆ, ธี ระ รุ ญเจริ ญ และสมาน อัศวภูมิ, 2555)
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนจากการศึกษาครังนี มีลกั ษณะ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิ ริยพุ ิน ศุภธ์ นัชภัคชนา ( ) ทีพบว่า ปั ญหาสําคัญทีทําให้นกั เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาชันปี ที 6 ขาดเรี ยนเป็ นเพราะ ) ปั ญหาจากครู ผสู ้ อน เช่น การสอนไม่น่าสนใจ ครู ขาด
การดูแลเอาใจใส่ ครู เข้มงวดมากเกินไป และครู เอาใจใส่ ผูเ้ รี ยนเป็ นบางบุคคล )ปั ญหาของตัวผูเ้ รี ยน
เช่น ไม่มีความสนใจ ขาดแรงจูงใจในเรี ยน ) ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สื อวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ไม่
เหมาะสมกับการเรี ยน และแหล่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนไม่เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน ดังนัน จึงสะท้อนให้เห็น
ได้ว่า ปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนมีปรากฎคล้ายคลึงกันในหลายโรงเรี ยน และไม่ได้มีปัญหาเพียง
ด้านใดด้านหนึงเท่านัน อีกทังปั ญหาดังกล่าวอาจส่ งผลให้เกิดการขาดเรี ยนของนักเรี ย ซึงจะส่ งผล
กระทบด้านอืน ๆ ตามมา
สําหรับปัจจัยทีเกียวข้องกับปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยน จากผลการศึกษาครังนี พบว่าปั จจัย
ด้านผลการเรี ยนของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาในเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยนักเรี ยนที
เรี ยนดีเป็ นผูท้ ีมีปัญหาในการเรี ยนมากกว่ากลุ่มอืน อาจเป็ นเพราะมีความกดดัน เช่น รู ปแบบการเรี ยน
สภาพแวดล้อมในการเรี ยนทีไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
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เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ ซึงกลุ่มนักเรี ยนทีเรี ยนดีมกั จะมีแนวโน้มมีความต้องการเป็ นผูท้ ีต้องการศึกษาต่อ
ในระดับทีสู งขึน และให้ความสําคัญกับการเรี ยน (สําราญ หงษ์กลาง และสมจิต มุ่งกลาง, 2563)
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยนทีแตกต่างกันนันพบว่านักเรี ยนจะ
มีปัญหาในการเรี ยนแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสู ง จะมีแนวโน้มมีปัญหาในการ
เรี ยนสู งด้วย ซึ งอาจเกิดจากความคาดหวังและความกดดันในการเรี ยน และอนาคตในการศึกษาต่อ
ดังนันจึงควรมีนโยบายในการดูแลนักเรี ยนในกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมถึงการจัดการปั ญหาในการ
เรี ยนของนักเรี ยนทีผลการศึกษาทีแตกต่างกัน จําเป็ นต้องมีบริ บทของนโยบายทีแตกต่างกันด้วย ดังนัน
คําว่าปั ญหาในการเรี ยน อาจไม่ได้หมายถึงเฉพาะนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนน้อยเสมอไป แต่นกั เรี ยนทุก
คนล้วนมีปัญหาในการเรี ยนได้เช่นกัน แต่จะเป็ นปั ญหาในลักษณะทีแตกต่างกันออกไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบตั ิการเพือลดปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยน ในด้านการเรี ยนสอนควร
ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนมากขึน รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรี ยนให้เอืออํานวยในการเรี ยนเพียงพอสําหรับนักเรี ยน
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรมีการศึกษาปั ญหาทีเกียวข้องกับการเรี ยนของนักเรี ยนในมิติอืน ๆ
เช่น ปั ญหาด้านสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และกลวิธีในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยน เพือเป็ นองค์
ความรู ้ทีจะนําไปสู่ ตน้ แบบการแก้ไขปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ควรสนับสนุนและส่ งเสริ มการแก้ปัญหาการเรี ยนของเด็กในทุก
กลุ่มผลการเรี ยน โดยให้การช่วยเหลือการแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มให้ตรงตามบริ บทของ
ปัญหามากกว่าการมุ่งเน้นทีนักเรี ยนกลุ่มใดกลุ่มหนึง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนห้วยเม็กวิทยาคมทีอนุญาตให้ดาํ เนิ นการวิจยั ครังนี รวมถึง
คุณครู สถาพร คําพะวงศ์ และคุณครู ยภุ าพร กมลผาด ทีให้ความช่วยเหลือในการประสานการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนเป็ นอย่างดี
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการ เรื องแนวคิดและปัจจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน มี วตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยที ส่ งผลต่ อความผูกพันต่อองค์การของบุ คลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยใช้วิธีการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรม เช่น หนังสื อ บทความวิชาการ งานวิจยั เป็ นต้น
เนื อหาประกอบด้วย (1) แนวคิด และทฤษฎี ความผูกพันต่ อองค์การ (2) ความหมายปั จจัยที ส่ งผลต่ อ
ความผูกพัน บทความวิชาการนี ได้นํา ทฤษฎี ล าํ ดับ ความต้อ งของMaslow ทฤษฎี ERG และแนวคิ ด
ทฤษฎี OCB มาอธิบายดังนี ทฤษฎีลาํ ดับความต้องการของ Maslow และทฤษฎี ERG มีความคล้ายคลึง
กันแต่ มีความแตกต่ างสําคัญคื อ ทฤษฎี ERG จะบอกถึงความต้อ งการของมนุ ษ ย์ สามารถเกิ ด ขึนได้
มากกว่าหนึ งอย่างแต่ในเวลาเดียวกันและทฤษฎีความต้องการของ Maslow จะอธิ บายเกียวกับลําดับขัน
ความต้องการของมนุษย์และเมือความต้องการนันได้รับการตอบรับแล้ว มนุ ษย์จะมีความต้องการอีกขัน
ไปเรื อย ๆ ไม่ มีวนั สิ นสุ ด ในส่ วนแนวคิดทฤษฎี OCB จะมีลกั ษณะแสดงให้เห็ นถึ งพฤติกรรมในการ
เป็ นสมาชิ กที ดี ขององค์การ เช่ น พฤติ กรรมการทํางานของบุคลากรที มี ส่วนร่ วมกับองค์การเกิ นกว่ า
บทบาทหน้าที ในการทํางานและพฤติกรรมของบุคคลทีปฏิบตั ิโดยสมัครใจในแต่ละสถานการณ์ เป็ น
ต้น
จาก ก ารศึ กษ าค รั งนี ผู ้ เ ขี ยน พ บ ว่ าปั จ จั ย ที ส่ งผล ต่ อ ค ว าม ผู กพั น ต่ อ อ งค์ ก าร
ได้แ ก่ (1) ปั จ จัยด้ านลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล เป็ นตัว แปรที เกี ยวกับ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล เช่ น เพศ อายุ
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การศึกษา (2) ปั จจัยด้านลักษณะงานทีปฏิบตั ิ เช่ น สภาพของงานที แต่ ละบุ คคลปฏิ บตั ิอยู่ว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร (3) ปั จจัยด้านประสบการณ์ ในการทํางาน เช่ น ความรู ้ สึกของผูป้ ฏิ บตั ิ งานแต่ละคนว่ามี ความ
รั บรู ้ ต่อการทํางานในองค์การที ผ่านมาอย่างไร (4) ปั จจัยด้านคุ ณลักษณะโครงสร้ าง เช่ น มีลกั ษณะที
เป็ นระบบแบบแผน มีหน้าทีเด่นชัด อย่างไรก็ตามปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
นันถือว่ามีความสําคัญอย่างยิง ผูบ้ ริ หารจะต้องมี แนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบเกียวกับความผูกพันต่อ
องค์การเข้า มาเสริ ม สร้ า งให้ บุค ลากรเกิ ด ความผู ก พัน หรื อ เกิ ด ความพึ งพอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านใน
องค์การ การปฏิ บัติงานก็จะมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ นและส่ งผลให้อ งค์ก ารประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายทีได้กาํ หนดไว้ ดังนันเรื องแนวคิดและปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจึง
ควรได้รับความสําคัญและควรมี แนวทางเสริ มสร้ างความผูกพันอย่างต่อเนื อง เพือให้องค์การยืนหยัด
อย่างยังยืน
คําสําคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, ปัจจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ, แนวคิด
Abstract
Academic articles concepts and factors affecting the organizational commitment of the
personnel in Operational. The objective is to present the importance and factors affecting the
organizational commitment of the personnel in Operational. By using the method of studying
literature review such as books, academic articles, research, etc. The content consists of
(1) concept, the theory of organizational commitment (2) factors affecting the commitment. This
academic article brings Maslow's sequence theory, ERG theory, and OCB theories describe it as
follows: Maslow's sequence theory and ERG theory are similar. But the main difference is that the
ERG theory tells of human needs. More than one thing can happen at the same time. And Maslow's
theory of needs explains the hierarchy of human needs. And when the need is met, there will be
another level of demand and will never end. In theory, OCB will exhibit good membership behavior
in the organization. For example, the working behavior of the personnel participating in the
organization apart from the role and functions in the work and the behavior of the person acting
voluntarily in each situation.
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From this study, the authors found that factors influencing organizational commitment were
(1) personal traits which vary according to personal characteristics such as gender, age, education;
How (3) Work experience factors, for example, how did each worker perceive his work in the past
organization (4) Structural factors, such as systematic nature, have a clear function. The organization
is considered very important. Management must have a theoretical concept. Elements of
organizational commitment to empower people to make a difference or create satisfaction to the
organization's performance. Operations will be more efficient and the organization will achieve its
goals. Therefore, the concepts and factors affecting the Organization's commitment of personnel to
there should be a way to continually strengthen their commitment. To make the organization stand for
sustainability.
Keywords: organization commitment, factors affecting the commitment, concept
บทนํา
ในปั จจุบนั องค์การเกิดการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบให้เกิดความจําเป็ นที
ต้องปรับเปลียนกระบวนทัศน์ในด้านต่าง ๆ เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีมี การเปลี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และได้มีก ารยอมรั บด้ว ยว่ าองค์ประกอบหลักที มี ความสําคัญในการนําพาองค์การไปสู่
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ (Human Resources) สื บเนื องมาจากว่า การที
องค์การจะสามารถประสบความสําเร็ จและดํารงอยู่ได้นันบุคลากรจะต้องมี ความผูกพัน ความร่ วมมือ
ร่ วมใจ ความเสี ยสละ ความอดทน และความเต็มใจในการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ดังนัน
ทรัพยากรมนุ ษย์จึงถือได้ว่าเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงสําหรับทุกองค์การ อีกทังยังถือเป็ นตัว
แปรทีมีความสําคัญทีจะสามารถทําให้องค์การประสบความสําเร็ จอีกด้วย และในเวลาต่อมายังได้มีการ
พัฒ นาการบริ ห ารทรั พ ยากรสมัยใหม่ โดยได้มี การมองว่ า บุ ค ลากรนันเปรี ย บเสมื อ น “ทุ น มนุ ษ ย์”
(Human Capital) โดยการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ในการผลัก ดัน องค์ก ารให้
สามารถก้าวไปถึงเป้ าหมายทีวางไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผนวกกับแนวคิดเกียวกับความผูกพันของ
บุคลากรต่ อองค์การก็ได้เข้ามามี บทบาททีสําคัญต่อองค์การ และยังเป็ นเครื องมือทีทําให้เกิ ดการชนะ
ร่ วมกันระหว่างบุ คลากรและองค์การ (win-win situation) หรื อเป้ าหมายแห่ งความสําเร็ จ ด้วยกันทังคู่
ด้วยเหตุนีผูบ้ ริ หารจะต้องรักษาบุคลากรให้มีความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานในหน้าทีให้นานทีสุ ด และการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ซึงความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การจะทําให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มที
ฉะนันความผูกต่อองค์การจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง (Kaewjomnong, 2012: 13)
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรถือได้ว่าเป็ นเรื องทีได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
กลุ่มผูเ้ ชียวชาญเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน
การปฏิบตั ิงาน ผลที ได้จากการเสริ มสร้างความผูกพันต่ อองค์การ และเครื องมือในการส่ งเสริ มความ
ผูกพันต่อองค์การ บทความวิชาการนี จึงได้รวบรวมองค์ความรู ้ จากนักวิชาการหลากหลายท่านเกียวกับ
แนวคิดทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ ปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ของบทความ
1. เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
ทบทวนวรรณกรรม
การเขียนบทความวิชาการในครังนี มี การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปร
หลักได้ดงั นี
1. ความผูกพันต่ อองค์การ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีมากมายเกียวข้องกับความหมายของความผูกพันต่อองค์การ
(Organization Commitment) เช่ น จากหนังสื อ บทความวิชาการ งานวิจยั แต่ยงั ไงก็ตามยังไม่มีการสรุ ป
ความหมายออกมาอย่างแน่นอนนักสําหรับในเรื องความหมายของความผูกพันต่อองค์การ ดังนันผูเ้ ขียน
จะอธิ บ ายประเด็ น สําคัญ เกี ยวกับ ความผูกพัน ต่ อ องค์การในด้า นความหมาย ด้านความสําคัญ ด้า น
องค์ประกอบ และด้านทฤษฎีของความผูกพันต่อองค์การ ดังต่อไปนี
ความหมายของความผูกพันต่ อองค์ การ
สํา หรั บ เรื องความหมายของความผู กพัน ต่ อ องค์ก ารนัน ผู เ้ ขี ยนพบว่ า ได้มีนัก วิ ชาการ
หลากหลายท่านได้มีการให้ความหมายในเรื องนี ไว้อย่างหลากหลาย ซึ งมีดงั ต่อไปนี
Becker (1960 as cited in Haasani, 2007: 7) ได้ให้ ค วามเห็ น ว่ าค วามผูก พัน ต่ อ องค์การ
เป็ นการทีบุคคลใดบุคคลหนึ งนําตนเองเข้าไปผูกมัด (Engage) กับการกระทําหรื อพฤติกรรมบางอย่าง
อัน เนื องจากเขาได้ล งทุ น เสี ยเวลา และพลัง ไปกับ สิ งนัน โดยเรี ยกสิ งที ลงทุ น ไปนั นว่ า “Side-bet”
Becker ได้สร้างทฤษฎีทีเรี ยกว่า Side-bet Theory สามารถสรุ ปสาระสําคัญได้วา่ ความผูกพันต่อองค์การ
เป็ นผลมาจากการทีบุคคลเปรี ยบเทียบว่า เขาได้ลงทุนในกําลังกาย กําลังปั ญญา เวลา ให้กบั องค์การ และ
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ยอมเสี ยโอกาสบางอย่างไป บุคคลนันย่อมหวังทีจะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ ซึ งถ้าหากเขา
ลาออกหรื อโยกย้ายจากองค์การนันไปแล้ว เขาจะต้องสู ญเสี ยอะไรบ้าง ดังนันการที บุคคล ๆ หนึ ง เข้า
เป็ นสมาชิ กองค์การยิงนานเท่าไหร่ ก็เหมือนกับเขาได้ลงทุนอยูก่ งั องค์การมากเท่านัน ความผูกพันต่อ
องค์การจะมากขึนตามระยะเวลาและยากทีจะละทิงองค์การนันไป
Buchanan (1974 as cited in Chuemuwan, 2007: 53) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์การไว้ว่า เป็ นทัศนะทีจะเข้ากับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง มีความรักใคร่ ทีผูกติดและยึดมันกับเป้ าหมาย และ
คุณค่าขององค์การ ความผูกพันมี องค์ประกอบ ดังนี
1. การแสดงตน (Identification) หรื อความเป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกันกับองค์การ เป็ นความ
ภาคภูมิใจในองค์การ และการยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์การ
2. ความเกี ยวพั น กั บ องค์ ก าร (Involvement) หมายถึ ง ความเต็ ม ใจที จะทํ า งานเพื อ
ความก้าวหน้าและผลประโยชน์
3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) หมายถึง การยึดมันในองค์การ และปรารถนาทีจะ
เป็ นสมาชิกขององค์การต่อไป
Smithikrai (2011: 324) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ภาวะที
บุ ค คลมี ค วามรู ้ สึ ก ยึด มันในองค์ก ารของตน ยอมรั บ เป้ า หมายขององค์ก าร เต็ ม ใจที จะทุ่ ม เทความ
อุตสาหะในการทํางานให้แก่องค์การ และปรารถนาทีจะอยูใ่ นองค์การต่อไป ความผูกพันต่อองค์การมี
3 ประเภท ได้แก่ (1) ความผูกพันอันเนื องมาจากอารมณ์ (2) ความผูกพันอันเนื องมาจากการลงทุน และ
(3) ความผูกพันอันเนืองมาจากหน้าที ความผูกพันต่อองค์การมีพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรหลาย
ประการ เช่น การปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในงาน และการลาออกจากงาน
จากความหมายของความผูกพันต่ อองค์การดังกล่าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่า นักวิชาการหลาย
ท่านมีการให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การทีมีความแตกต่างกันออกไป ซึ งอาจพิจารณาได้ว่า
“ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เป็ นความรู ้ สึกของบุ คลากรที มีต่อองค์การ ความจงรั กภักดี ของ
บุคลากรทีแสดงออกมาเป็ นความรู ้สึกในความเชื อมันยอมรับเป้ าหมายขององค์การและเต็มใจทีจะใช้
ความพยายามอย่างมากในการปฏิ บัติงาน โดยมี ทศั นคติ ค่านิ ยม และพฤติ กรรมที ตังใจทีปฏิ บตั ิ งาน
เพือให้องค์การประสบความสําเร็ จ”
ทั งนี สํ า หรั บ ผู ้ เ ขี ย นมี ค วามเห็ นว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร หรื อ Organizational
Commitment นันหมายถึ ง ทัศนคติหรื อความรู ้ สึกของบุคลากรที ปฏิบตั ิงานมีต่อองค์การ เช่ น ความ
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เต็ ม ใจที จะทุ่ ม เทในการปฏิ บัติ ง านเพื อองค์ก าร การยึด มันในองค์ก าร การนํา พาองค์ก ารให้ ไ ปสู่
ความสําเร็ จในเป้าหมายทีกําหนดไว้
ความสําคัญต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ
สําหรับเรื องความสําคัญต่อความผูกพันต่อองค์การนันความผูกพันต่อองค์การนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การไว้ดงั นี
Lumphasuk (2007: 11) กล่ า วว่ า ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารเปรี ย บเสมื อ นตัว กระตุ ้ น ให้
บุคลากรในองค์การปฏิบตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เมือบุคลากรเกิ ดความจงรั กภักดี ต่อองค์การจะ
ส่งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภาพในการทํางานขององค์การ
Pitakthepsombat et all (2009: 158) กล่าวโดยสรุ ปว่า ความผูกพันต่อองค์การ มีความสําคัญ
ต่อไปนี
1. ความผูกพัน ต่ อ องค์ก ารสามารถทํา นายอัต ราการเข้า -ออกจากงาน ของพนัก งานใน
องค์การได้ดี ผูท้ ีมีความผูกพันต่อองค์การสู งมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะยังคงอยูก่ บั องค์การ
ต่อไป ทําให้อตั ราการย้ายงานและการขาดงานลดลง
2. ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นแรงผลักดันให้สมาชิกขององค์การปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าผูท้ ีไม่
มีความผูกพันต่อองค์การ เนืองจากพนักงานรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของร่ วมกันในองค์การและต่างก็มีส่วน
ร่ วมในการสร้างความสําเร็ จให้กบั องค์การร่ วมกัน
3. ความผูกพันต่อองค์การเป็ นปั จจัยเชือมโยงระหว่างเป้ าหมายของพนักงานกับเป้ าหมาย
องค์การ โดยผูท้ ียอมรั บเป้าหมายและค่านิ ยมขององค์การมีแนวโน้มทีจะให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายขององค์การ
4. ผู ้ที มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารสู ง จะเต็ ม ใจที จะใช้ค วามพยายามทุ่ ม เททํา งานให้ ก ับ
องค์การ
5. ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารเป็ นตัว ชี วัด หลัก ที สามารถอธิ บ ายความที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ขององค์การได้
จากแนวคิดความสําคัญที นักวิชาการได้กล่าวมานัน ผูเ้ ขียนมีความเห็ นว่า ความผูกพันต่อ
องค์การมี ค วามสํา คัญ อย่างมากต่ อ องค์การ เพราะจะมี ผลต่ อ ความสํ าเร็ จ ความอยู่รอดและความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก าร โดยความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารจะเป็ นสิ งที กระตุ ้น ให้ ส มาชิ กในองค์การ
ปฏิ บัติ งานอย่างเต็ม กําลัง ความสามารถในงานที รั บ ผิด ชอบ อันจะนํา ไปสู่ ค วามสํา เร็ จขององค์การ
การศึ กษาความรู ้ สึ กผูกพัน ของบุ คลากรในองค์การจึ งเป็ นเครื องมื อ หนึ งที จะสะท้อ นภาพจริ ง ของ
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องค์การทีเป็ นอยู่ในปั จจุ บนั และอนาคตให้ผูบ้ ริ หารได้รับรู ้ ทําให้สามารถเปลียนวิธีการบริ หาร การ
วางแผน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความผูกพันทีดียงขึ
ิ น
องค์ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ
สําหรั บเรื องความหมายของความผูกพันต่อองค์การนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนกั วิชาการได้ให้
ทัศนะเกียวกับองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การไว้ดงั นี
Greenberg and Baron (as cited in Chusai, 2004) แบ่ ง องค์ป ระกอบของความผู ก พัน ต่ อ
องค์การไว้ดงั นี
1. ความผู ก พัน ด้า นการคงอยู่ กับ องค์ก าร (Continuance Commitment) หมายถึ ง การที
บุคคล ต้องการอยู่ทาํ งานกับองค์การเพราะมี ความเชื อว่าหากลาออกจะไม่คุม้ ยิงถ้าอยูก่ บั องค์การ มา
เป็ นเวลานาน หากลาออกจะยิงทําให้สูญเสี ยสิ งทีได้ลงทุนกับองค์การในเวลาทีผ่านมา เช่น ประโยชน์ที
ได้จากการเกษียณอายุ มิตรภาพ พนักงานยังคงทํางานอยูก่ บั องค์การเพียงเพราะว่าไม่ตอ้ งการสู ญเสี ยสิ ง
เหล่านี ไป อาจกล่าวได้วา่ เป็ นผูท้ ีมีความผูกพันด้านการคงอยูใ่ นองค์การในระดับสู ง
2. ความผูกพันด้านความรู ้สึก (Affective Commitment) หมายถึง การทีบุ คคลต้องการอยู่
ทํา งานกับองค์การเพราะว่ าเห็ น พ้อ งกับ เป้ าหมายและค่ า นิ ย มขององค์การ คนที มี ความผู กพัน ด้า น
ความรู ้ สึ ก มาก จะเป็ นผู ้ที เห็ น พ้อ งกับ สิ งที องค์การกํา ลัง ทํา อยู่ และเต็ ม ใจที จะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณี ที องค์การกําลัง ดํา เนิ นการให้ เกิ ด เปลี ยนแปลง พนักงานอาจจะสงสั ยว่ า
ค่ านิ ยมของตนยัง คงสอดคล้อ งกับ ค่ านิ ยมขององค์การหรื อไม่ เมือเหตุ ก ารณ์ เช่ น นี เกิ ดขึ นพนักงาน
อาจจะสงสัยว่าตนเองยังคงเป็ นส่ วนหนึ งขององค์การหรื อไม่ หากพนักงานคิดว่าไม่เป็ นก็อาจจะ ลาออก
ไป
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง การทีบุ คคลต้องการ
ทํางานกับองค์การอันเนื องมาจากแรงกดดันจากคนอื น คนทีมี ความผูกพันด้านบรรทัด ฐานมากจะมี
ความกังวลมากกว่าคนอื น จะคิดอย่างไรหากตนลาออก คนเหล่ านี ไม่อยากที จะทําให้นายจ้างผิดหวัง
และกังวลว่าเพือนร่ วมงานอาจจะคิดกับตนในทางทีไม่ดีหากตนลาออก
จากองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การข้างต้นทีนักวิชาการได้กล่าวไว้นัน ผูเ้ ขียนมี
ความคิดเห็นว่า องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ คือ ทัศนคติหรื อความรู ้สึกภายในบุคคล ความ
เต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบตั ิงาน
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แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความผูกพันต่ อองค์ การ
สําหรับเรื องทฤษฎี เกียวกับความผูกพันต่อองค์การ ผูเ้ ขียนพบว่ามีนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้มีการให้ทฤษฎีเกียวกับความผูกพันต่ อองค์การไว้มากมาย ผูเ้ ขียนจึ งขอนํา ทฤษฎีลาํ ดับความ
ต้องการของมาสโลว์ และทฤษฎี อี-จี-อาร์ ของแอลเดอร์ เฟอร์ อีกทังแนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎี OCB:
Organizational Citizenship Behavior ผูเ้ ขี ยนได้น ํามาสอดแทรกในหัวข้อแนวคิ ด และทฤษฎี เกี ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การ เพือใช้ในการศึกษาบทความ ดังต่อไปนี
1. ท ฤ ษ ฎี ลํ าดั บ ค วาม ต้ อ งก ารข อ ง Maslow (Maslow’s hierarchy of needs theory)
Abraham H. Maslow (1954 as cited in Prasertsri, 2005: 90-91)ได้กล่ าวว่า ทฤษฎี ลาํ ดับความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow’ s hierarchy of needs theory) เป็ นทฤษฎีทีเกียวข้องกับความต้องการขันพืนฐาน
ของมนุษย์ ซึ งกําหนดโดยนักจิตวิทยาชือมาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ นทฤษฎีการจูงใจทีมีการกล่าว
กันอย่างแพร่ หลาย มาสโลว์มองว่า ความต้องการของมนุ ษย์มีลกั ษณะเป็ นลําดับขันจากนะดับตําสุ ดไป
ยังระดับสู งสุ ด เมือความต้องการในระดับหนึ งได้รับการตอบสนองแล้วมนุ ษย์ก็จะมีความต้องการอืน
ในระดับทีสู งขึนต่อไป ในส่ วนลําดับขันของความต้องการของมาสโลว์ มีดงั นี
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้อ งการขันพืนฐานของทุก
คนเพือความอยูร่ อด เช่น อาหาร เครื องนุ่งห่ม ทีอยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ นําดืม การพักผ่อน เป็ นต้น
2. ความต้อ งการความปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้อ งการป้ อ งกัน ภัย อัน ตราย
ความต้องการความเป็ นระเบียบ ความมันคงในชีวิตและหน้าทีการงาน เป็ นต้น
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love needs) เป็ นความ
ต้องการเพือน ต้องการผูร้ ่ วมงาน ความต้องการครอบครัว ความต้องการเป็ นทียอมรับ ความต้องการเป็ น
ส่วนหนึงของคณะ เป็ นต้น
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) เป็ นความต้องการความนับถือ
ความต้องการความมันคง ซึ งอยู่บนพืนฐานของความเห็นของคนโดยทัวไป ความภูมิใจในตัวเอง ความ
ต้องการมีความรู ้ความสามารถ เป็ นต้น
5. ความต้องการความสําเร็ จในชีวิต (Self-actualization) เป็ นความต้องการสู งสุ ดของแต่ละ
บุคคล เช่ น ความต้องการทีจะทําทุกสิ งทุกอย่างได้สําเร็ จและเหมาะสมทีสุ ด ความต้องการทีจะพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ส่ งเสริ มความยุติธรรม สร้างระเบียบและขยายความต้องการให้ถึงทีสุ ด
จะเห็นได้ว่าจากทฤษฎีลาํ ดับความต้องการของ Maslow สามารถแบ่งความ ต้องการ ของ
มนุษย์ออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ
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1. ความต้องการในระดับตํา (Lower order needs) ประกอบด้วยความต้องการทาง ร่ างกาย
ความต้องการความปลอดภัยมันคง และความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ
2. ความต้องการในระดับสู ง (Higher order needs) ประกอบด้วยความต้องการ การยกย่อง
จากผูอ้ ืน และความต้องการความสําเร็ จในชีวิต
2. ท ฤษฎี ERG (Existence relatedness growth) Alderfer (1969 as cited in Santiwong,
1996) จากการศึกษาของแอลเดอร์ เฟอร์ เห็นว่าความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็ น ประเภท คือ
1. ความต้องการทีจะดํารงชี วิต หรื อความต้องการทีจะคงอยู่ หรื อความต้องการทีจะคงอยู่
(Existence-E) เป็ นความต้องการพืนฐานของมนุ ษย์ เป็ นความต้องการทีจะมีชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี เป็ น
ความต้องการปั จจัยสี ในการดํารงชีวิต ความต้องการทางวัตถุ เงินเดื อน ประโยชน์ตอบแทน สภาพการ
ทํางาน ปัจจัยอํานวยความสะดวกในการทํางาน เป็ นต้น
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness-R) เป็ นความต้องการทีจะผูกพันกับผูอ้ ืน
ในการทํา งาน ต้อ งการเป็ นพวกได้ รับ ความยอมรั บ ร่ ว มรั บ รู ้ แ ละแบ่ ง ปั น ความรู ้ สึ ก ระหว่ า งกัน
ต้องการมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
3. ความต้อ งการเจริ ญ เติ บ โต (Growth-G) เป็ นความต้อ งการที จะเจริ ญ ก้าวหน้ าในการ
ทํางาน เป็ นการที คนสามารถทุ่ ม เทความรู ้ ความสามารถของตนเอง ในการทํางานอย่างเต็ มที และ
สามารถพัฒนาศัยกภาพของตนเองเพิมขึนด้วย
จากทฤษฎี ทีเกี ยวข้อ งกับ ความผูกพัน ต่ อ องค์ก ารดังกล่ าวข้างต้น ผู เ้ ขียนมี ค วามเห็ นว่ า
ทฤษฎี ทีเกี ยวกับความผูกพันต่ อ องค์การเป็ นปั จ จัยที ทํา ให้ บุคคลกําหนดแนวทางในการปฏิ บัติ งาน
เพื อให้บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายขององค์ก าร โดยจะแสดงออกในรู ป ของพฤติ กรรมที จะตอบสนองความ
ต้องการของตน ซึ งพฤติกรรมนันเกิดจากปั จจัยเดียวหรื อหลายปั จจัยก็ได้ แต่ทงนี
ั แรงจูงใจของบุคคลจะ
ตังอยูบ่ นพืนฐานของความต้องการเสมอจึงทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
3. แนวคิดทฤษฎีของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์ การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีต่อองค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB)
ได้รับการยอมรับโดยนักวิชาการว่ามีความสําคัญอย่างยิงต่อองค์การ และได้มีนกั วิชาการหลายท่าน
ให้ความหมายเกียวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีต่อองค์การ
Spector (1996 as cited in SakpichaiMongkol, 2555: 25) ให้ความหมายว่าพฤติ กรรมเป็ น
สมาชิ ก ที ดี ข ององค์การ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที นอกเหนื อ จากงานในหน้ า ที และเป็ นพฤติ กรรมที มี
ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก าร เช่ น การทํา งานตรงเวลา การช่ ว ยเหลื อ คนอื น ๆ การอาสาสมัค รทํา งาน
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โดยไม่ได้รับการขอร้อง ให้คาํ แนะนําเพือปรับปรุ งสภาพการทํางาน ไม่ใช้เวลา ในทีทํางานไปกับเรื อง
ส่วนตัว
Luthans (1992 as cited in Konnak, 2556: 12) ให้ความหมายว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ ก
ทีดี ขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานของพนักงานทีมี ส่วนร่ วมกับองค์การเกิ นกว่าบทบาท
หน้าทีในการทํางาน
Newstrom and Davis (1997 as cited in Miichanchwng 2553: 30) ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ว่ า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลทีปฏิบตั ิโดยสมัครใจในแต่ละ
สถานการณ์ ซึ งการปฏิบตั ิดงั กล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสําเร็ จในองค์การ
จากแนวคิดทฤษฎี OCB: Organizational Citizenship Behavior พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ ก
ที ดี ผูเ้ ขียนมี ความเห็ นว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที ดี หมายถึ ง พฤติ กรรมที บุ คลากรมี ให้อ งค์การ
นอกเหนื อ จากบทบาทหน้าที ที องค์การกําหนดไว้ ซึ งพฤติ กรรมเหล่ านันบุ ค ลากรเต็ม ใจปฏิ บัติ เพือ
องค์ก าร โดยที องค์ก ารไม่ ได้ร้ อ งขอให้ ท ํา แต่ เกิ ด จากบุ ค คลนั นกระทํา ด้ ว ยความเต็ ม ใจเพื อเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การและนําพาองค์การไปสู่ ความสําเร็ จ
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์ การ
Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006: 221- 226 as cited in Burapha, 2556: 15) ได้จ ํา แนกรู ปแบบ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีในองค์การไว้ 5 ด้าน ดังนี
1. ด้า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ (Altruism) หมายถึ ง พฤติ ก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ได้ แ ก่ การ
ช่วยเหลือเพือนร่ วมงานทันทีทีเกิดปัญหาในการปฏิบตั ิงาน มีลกั ษณะของการช่วยเหลือผูอ้ ืนใน เรื องทีมี
ความเกียวพันกับงานหรื อปั ญหาทีเกียวกับองค์การ คอยให้ความช่วยเหลือในทุกด้านทีจะเป็ นประโยชน์
ต่อองค์การ
2. ด้านความสํานึ กในหน้าที (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิตาม ระเบียบและสนอง
นโยบายขององค์การอย่างเคร่ งครั ด เกินกว่าความคาดหมายในบทบาทหน้าทีทีองค์การกําหนดไว้ เป็ น
คนทีมีสาํ นึ กในหน้าทีทีจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทํางานสนองนโยบายขององค์การได้เป็ นอย่างดี
3. ด้ า นความอดทนอดกลั น (Sportsmanship) หมายถึ ง พฤติ ก รรมการมี ค วามอดทนอดกลั น
ต่ อสภาพแวดล้อ มในการทํา งานที ตนไม่ พ อใจ ความกดดันต่ าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เนื องจากในการ
ปฏิบตั ิงานนันจําเป็ นต้องมีการพึงพาอาศัยซึงกันและกัน
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4. ด้านการคํานึ งถึ งผูอ้ ื น (Courtesy) หมายถึง พฤติ กรรมการคํานึ งถึ งผูอ้ ืนเพือป้ อ งกัน การเกิดปั ญหา
กระทบกระทังทีอาจจะเกิดตามมา เนืองจากการปฏิบตั ิงานในองค์การนัน จะต้อง อาศัยการพึงพาซึ งกัน
และกัน
5. ด้านการให้ความร่ วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมทีมีความเต็มใจในการ รับผิดชอบและเข้า
มามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานขององค์การ เช่น มีส่วนร่ วมสนใจเข้าร่ วมประชุมมีความรู ้สึกต้องการให้
องค์การพัฒนา กิจกรรมขององค์การทีเปิ ดโอกาสให้ เข้าไปมีส่วนร่ วมอยูเ่ สมอ
จากการศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที ดีในองค์การ ผูเ้ ขียนเลือกแนวคิด
ของออร์ แกน โพดซาคอฟและแม็คเคนซี เนื องจากผูเ้ ขียนเห็ น ว่าองค์ประกอบพฤติ กรรมทัง 5 ด้าน
ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ ความสํานึ กในหน้าที ความอดทนอดกลัน การคํานึ งถึงผูอ้ ืน และการให้
ความร่ วมมือ ซึ งแนวคิดดังกล่าวมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ มีความชัดเจนง่ายต่อ การเข้าใจ อีกทัง
เป็ นแนวคิดดังเดิมทีได้รับการยอมรับและสามารถนําไปใช้ในการศึกษาอย่างแพร่ หลาย
2. ปัจจัยทีส่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ
สําหรั บในเรื องปั จจัยที ส่ งต่อความผูกพันต่อองค์การ ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการหลาย
ท่ า นได้ใ ห้ ค วามหมายเกี ยวกับ ความหมายของปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารไว้อ ย่ า ง
หลากหลาย ซึงมีดงั ต่อไปนี
Greenberg & Baron (as cited in Permchai, 2007: 42) ได้ เสนอถึ ง ปั จจั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความยึดมันผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย
1. คุ ณ ลักษณะเกี ยวกับ งาน เช่ น การได้รับ ผิ ด ชอบสู ง ในการทํา งานที ได้รับ มอบหมาย
ได้รับการสนับสนุนให้กา้ วหน้า งานน่าสนใจและความมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
2. การตอบสนองแก่ บุคลากร มี รายงานผลการวิจยั ว่า การวางแผนผลการตอบแทน เช่ น
การให้ โ บนัส ในสั ด ส่ วนที เหมาะสมกับ ผลประโยชน์ข องบริ ษ ัท จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความผู ก พันต่ อ
องค์การรวมทังเกิดความรู ้สึกทีดี หากได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียมยุติธรรม สุ ภาพ และให้เกียรติ
ซึงจะเป็ นอีกแนวทางในการเพิมความผูกพันต่อองค์การ
3. โอกาสในการเลือกงาน ในกรณี ทีบุคลากรมีโอกาสเลือกงานอืนทีดี กว่าจะทําให้มีความ
ยึดมันผูกพันตํา เป็ นลักษณะของความผูกพันเชิงต่อเนือง
4. การปฏิบตั ิขององค์การต่อบุคลากรทีเข้ามาใหม่ หมายถึง การทีบุคลากรได้รับการปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสมเมือแรกเข้าสู่ องค์การ สามารถเข้าใจเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจนได้รับการสื อสารที
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ดี และองค์การลงทุ นด้วยการตอบแทนที คุม้ ค่าแก่ บุคลากรจะทําให้บุคลากรตอบแทนด้วยความทุ่มเท
พลังในการทํางานเพือองค์การ
Steers (1997 as cited in Phongpesach, 2011: 5) ได้ศึกษาปั จจัยเบืองต้นของความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่ามีองค์ประกอบทีเป็ นปั จจัยทีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การดังนี
1. ลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรทีเกียวกับลักษณะส่ วน
บุคคลทีมีต่อความยืดมันผูกพันต่อองค์การ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับตําแหน่ง ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
สถานภาพสมรส ฯลฯ
2. ลัก ษณะงานที ปฏิ บัติ (Job Characteristics) หมายถึ ง สภาพของงานที แต่ ล ะบุ ค คล
รั บผิดชอบปฏิ บตั ิ อ ยูว่ ่ามี ลกั ษณะอย่างไร เช่ น ความมี อิสระในการทํางาน (Autonomy) งานที มีคุณค่ า
ความประจักษ์ในงาน (Tack Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที มี โอกาสพบปะผูอ้ ื น
(Social Interactions)
3. ประสบการณ์ในการทํางาน (Work Experience) หมายถึง ความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่
ละคนว่ามีความรับรู ้ต่อการทํางานในองค์การทีผ่านมาอย่างไร เช่น ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์การ (Group
Attitude) การพึ งพาได้จ ากองค์ก าร (Organization Dependability) ความรู ้ สึ ก ว่ า ตนมี ค วามสํา คัญ ต่ อ
องค์การ (Personal Importance)
Mowday et all (1997 as in cited, Kaewmorakot 1999: 21) ได้ชีให้เห็นว่าปั จจัยทีก่อให้เกิด
ความผูกพันทางด้านจิตใจ (Affective Commitment) ประกอบด้วย 4 ปั จจัย คือ
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Characteristics)
2. คุณลักษณะงาน (Job Characteristics)
3. ประสบการณ์การทํางาน (Work Experience)
4. คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristics)
Whanpetch (2000: 141-142) กล่าวว่าพืนฐานทีสําคัญทีมีต่อความพึงพอใจในการทํางานซึ ง
สามารถส่ งผลให้เกิดความผูกพันต่องค์การในระยะยาว มีดงั ต่อไปนี
1. งาน (job) คือ ตัวงานที เขาได้ไปทํางานอยู่ หมายความว่า เขานันมีความชอบ ความ
ถนัดและความสนใจในงานนันหรื อไม่ หากเขามี ความรั บผิดชอบความสนใจแล้วก็ยอ่ มจะมี ความพึ ง
พอใจในงานนันสู งเป็ นทุนอยู่ ในขณะทีเขาทํางานไปโอกาสทีเขาจะเรี ยนรู ้งานรู ้สิงใหม่ ๆ มากขึน
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2. ค่ า จ้า ง (wage) ค่ า จ้า งแรงงานเป็ นองค์ป ระกอบหนึ งที ทํา ให้ บุ ค คลอยากทํา งานใน
หน่ วยงานนันหรื อไม่ การให้ค่าจ้างในอัต ราที เหมาะสม โดยเฉพาะในบรรดาคนงานหรื อลู กจ้างที มี
คุณสมบัติเดียวกัน
3. โอกาสทีได้เลือนขันหรื อตําแหน่ง (promotion)
4. การยอมรับ (recognition) ทังจากผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริ หาร และเพือนร่ วมงาน
5. สภาพการทํางาน (working) เป็ นสภาพโดยทัว ๆ ไป ของสถานทีทํางาน
6. ผลประโยชน์ (benefit) และสวัสดิ การ (services) หมายถึง สิ งทีเขาได้รับตอบแทนจาก
ผลการปฏิบตั ิงาน นอกเหนือจากค่าจ้าง
7. ผูบ้ งั คับบัญชา (leader) หัวหน้าก็มีอิทธิ พลมากเช่นกัน เช่น ลักษณะของหัวหน้าเป็ นแบบ
ใด มีทกั ษะในการบริ หารงานมากน้อยเพียงใด และเมือมีปัญหาหัวหน้ามีความสามารถทีจะแก้ไขปั ญหา
แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมากน้อยเพียงใด
8. เพื อนร่ วมงาน (co-workers) หากมี เพื อนร่ วมงานที ดี ใ นองค์ ก ารย่อ มส่ งผลทํา ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึน
9. องค์การและการจัด การ (organization and management) หมายถึ ง องค์การใดที มี เชื อ
เสี ยงในการทํางาน ย่อมทําให้เกิดการยอมรับ เกิดความพึงพอใจในองค์การนัน
จากความหมายของปั จ จัยที ส่ ง ต่ อ ความผูกพัน ต่ อ องค์การดัง กล่ าวข้า งต้นจะเห็ น ได้ว่ า
นักวิชาการหลายท่านมีการให้ความหมายของปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การทีมีความใกล้เคียง
กันคล้ายคลึงกัน ทังนีสําหรับผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การนันหมายถึง
ลักษณะส่ วนของบุ คคล คุณลักษณะของงาน ประสบการณ์ในการทํางาน คุณลักษณะโครงสร้ าง และ
ขณะเดียวกันก็มีอิทธิ พลต่อความปรารถนาทีจะอยูก่ บั องค์การต่อไป
สรุป
จากที กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่าความผูกพันต่ อองค์การถือว่าเป็ นสิ งสําคัญและมี ความจําเป็ น
อย่างยิงต่ อ องค์การ หากองค์การใดมี บุคลากรที มี ความผูกพันและความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ งาน
ย่อมจะนําพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามทีได้กาํ หนดไว้ ทังนี บุคลากรจะเกิดความผูกพันและความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานนัน จะต้องมีแนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบเกียวกับความผูกพันต่อองค์การเข้า
มาเสริ มสร้ างให้บุคลากรเกิดความผูกพันและความพึงพอใจ ปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
รวมทังการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การในการปฏิบตั ิงาน เช่น แนวคิดทฤษฎี OCB ทฤษฎีความต้องการ
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ของMaslow และทฤษฎี EGR ของ Alderfer ในแนวความคิ ด OCB จะแสดงให้ เห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมที
บุคลากรมีให้องค์การนอกเหนื อจากบทบาทหน้าทีทีองค์การกําหนดไว้ โดยทีองค์การไม่ได้ร้องขอให้
ทํา แสดงให้เห็ นถึ งพฤติ กรรมการให้ความร่ วมมื อในด้านต่ าง ๆ ในส่ ว นแนวคิด ทฤษฎี ของ Maslow
และทฤษฎี EGRนัน มี ความคล้ายคลึ งกันแต่ ก็มีความแตกต่ างสําคัญคือ ทฤษฎีของแอลเดอร์ เฟอร์ จะ
บอกว่าความต้องการของมนุ ษย์สามารถเกิดขึนได้มากกว่าหนึ งอย่างแต่ในเวลาเดียวกัน ทฤษฎีของมาส
โลว์จะอธิ บายเกียวกับลําดับขันความต้องการ และเมือความต้องการนันได้รับการตอบรับแล้ว มนุษย์จะ
มีความต้องการอี กขันหนึ งไปเรื อย ๆ ไม่ มีวนั สิ นสุ ด อี กทังในส่ ว นขององค์ประกอบความผูกพันต่อ
องค์การซึ งมีองค์ประกอบดังนี 1. ความผูกพันด้านการคงอยูก่ บั องค์การ 2. ความผูกพันด้านความรู ้สึก 3.
ความผู กพันด้า นบรรทัด ฐาน รวมไปถึ ง ด้านปั จ จัยที มี ส่ ว นสํา คัญ ในการเสริ มสร้ างความผูกพัน ต่ อ
องค์การดังนี 1. ด้านลักษณะส่ วนบุคคล 2. ด้านลักษณะในการปฏิบตั ิงาน 3. ประสบการณ์ในการทํางาน
4. คุณลักษณะโครงสร้าง เป็ นต้น
จากทีกล่าวมาดังนันแนวคิดเรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรควร
ได้รับความสําคัญและแนวทางเสริ มสร้างความผูกพันอย่างต่อเนือง อีกทังยังต้องได้รับการศึกษาวิจยั อีก
มากในบริ บท เพือให้องค์การยืนหยัดอย่างต่อเนืองไปในระยะยาวและอย่างยังยืน
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บทคัดย่ อ
บทความนี นําเสนอผลการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับประสิ ทธิ ผลในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร วัต ถุ ป ระสงค์ของบทความนี คื อ เพื อเสริ มสร้ า งความเข้า ใจถึ ง การพัฒ นา
สมรรถนะของบุคลากรทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยเนือหาประกอบด้วย
) สมรรถนะ ) ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติงาน และ ) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บทความนี ใช้ทฤษฎีฐานทรั พยากรมนุ ษย์ (Resource-based
View : RBV) ซึ งกล่าวถึง ทรั พยากรนันจะต้องก่ อให้เกิ ดคุ ณค่าขึนภายในองค์การ (Value) ทรั พยากร
นั นจะต้ อ งหายาก (Rarity) ทรั พ ยากรนั นจะต้ อ งไม่ ส ามารถลอกเลี ย นแบบได้ ห รื อมี ต ้ น ทุ น
ลอกเลียนแบบสู ง (Imitability) และความสามารถทีทดแทนไม่ได้มาอธิ บาย โดยผลจากการศึกษาครังนี
ผูเ้ ขียนพบว่าจากการที องค์กรต้องมี การปรั บตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที เปลียนแปลงไปใน
ด้านต่ าง ๆ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนันถื อว่ามี ความสําคัญเป็ นอย่างยิงและองค์กรจะต้อง
สนับสนุ นให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากรเพือเป็ นการเพิมสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
เพราะเมือบุคลากรมีสมรรถนะสู งแล้วก็จะทําให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิง
คําสําคัญ: สมรรถนะ, บุคลากร, ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
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Abstract
This article presented results from the study of the competency development of
personnel and the performance effectiveness of personnel. The objectives of this article were to
strengthen understanding of personnel competency development that affecting the performance
effectiveness of personnel. This article contains 3 main parts 1) the concept of competency 2)
performance effectiveness, and 3) the competency development of personnel affecting the
performance effectiveness of personnel. This article uses the theory of Resource-based View: RBV,
which refers to a resource that will create value within the organization. That resource must be rare
and resource must not be able to copy or have a high cost to copy. By the results of this study
revealed that the competency development of personnel is considered to be very important and must
be supported by the organization since the organization has to adapt to changing environment in
various aspects. Besides, the result also revealed that competency development of personnel will
enhance competency of personnel and this enhancement increased the organization effectiveness in
return.
Keywords: competency, personnel, performance effectiveness
บทนํา
ในปั จจุบนั องค์กรต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนอันสื บเนืองมาจากการเปลียนแปลงใน
หลากหลายด้า น การที องค์ก รจะอยู่รอดในสถานการเช่ น นี ได้นั น องค์ก รจะต้อ งมี ปั จ จัย ที จะช่ ว ย
ขับเคลื อนองค์กร ซึ งก็คือ “ บุคลากร ” โดยบุ คลากรจะต้องมีสมรรถนะพร้ อมในทุ กด้านจนสามารถ
รองรับต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเกิดประสิ ทธิผลจนสามารถส่ งผล
ให้ อ งค์กรประสบความสําเร็ จ ได้ในที สุ ด ด้ว ยเหตุ นีองค์กรต้อ งมี ห น้าที ให้ ความสําคัญ และให้การ
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างจริ งจังผ่านกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ
จนทําให้บุคลากรมีสมรรถนะพร้ อมทุ กด้านในทีสุ ด จะเห็ นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะมีความสําคัญ
และสามารถส่ งผลต่อการเกิดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานและการประสบความสําเร็ จขององค์กรเป็ น
อย่างยิง ซึ งในบทความนีก็จะเป็ นผลจากการศึกษาจากหนังสื อ เอกสารต่าง ๆ เพือเสริ มสร้างความเข้าใจ
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ถึ งรายละเอียดเรื องสมรรถนะ ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งาน และการพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากร
ส่งผลต่อประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์ ของบทความ
เพือเสริ มสร้างความเข้าใจถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
การทบทวนวรรณกรรม
. สมรรถนะ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับสมรรถนะทังจากในหนังสื อและเอกสารต่าง ๆ
ในส่ ว นนี ผูเ้ ขี ยนจะมีการนํา เสนอเกี ยวกับ สมรรถนะ โดยมี การแบ่ งการพิ จาณาออกเป็ น ประเด็ น
ดังต่อไปนี
. ความหมายของสมรรถนะ
สําหรับในเรื องความหมายของสมรรถนะนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้มี
การให้ความหมายในเรื องนี ไว้อย่างหลากหลาย ซึ งมีดงั ต่อไปนี
Saenthong ( : ) กล่ าวว่า สมรรถนะ คื อ ความสามารถหรื อสมรรถนะของผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งงานทีงานนัน ๆ ต้องการ คําว่า Competency นี ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรมแต่มีการมองลึก
ไปถึงความเชือ ทัศนคติ อุปนิสัยส่ วนลึกของตนด้วย
แมคเคิ ลแลนด์ (Davids C. McClelland) กล่ าวว่ า สมรรถนะคื อ บุ ค ลิ กลักษณะที ซ่ อ นอยู่
ภายในปั จเจกบุคคล สามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนันสามารถสร้ างผลการปฏิบตั ิงานทีดี หรื อ ตาม
เกณฑ์ทีกําหนดในงานทีตนรับผิดชอบ (McClelland, 1973 as cited in Saenthong. 2004: 6)
Sakworawit ( : ) ได้สรุ ปคํานิ ยามของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะคือ คุณลักษณะของ
บุ ค คล ซึ งได้แ ก่ ความรู ้ ทัก ษะ ความสามารถ และคุ ณ สมบัติ ต่ า ง ๆ อัน ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย ม จริ ยธรรม
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอืน ๆ ซึ งจําเป็ นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิงต้องสามารถจําแนกได้ว่าผูท้ ีจะประสบความสําเร็ จในการทํางานได้ตอ้ งมีคุณลักษณะ
เด่ น ๆ อะไร หรื อลักษณะสําคัญ ๆ อะไรบ้าง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งคือ สาเหตุทีทํางานแล้วไม่ประสบ
ความสําเร็ จเพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เป็ นต้น
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนได้มีการให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่าคือ “
คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมทีเป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอืน ๆ ที ทําให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพือนร่ วมงานอืน ๆ ในองค์กร ” (Office of the Civil Service
Commission, 2005: 5-6)
ธํารงศักดิ คงคาสวัสดิ ได้ให้ความหมายของ Competency หมายถึง คุณลักษณะ เช่น ความรู ้
ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื อ ตลอดจนพฤติ กรรมของบุ ค คลที จะสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสําเร็ จ (Gongkasawat, 2005: 10)
Meesuttha and Suchchukorn (
:
) ก ล่ าว ว่ า ส ม รรถ น ะ ห ม ายถึ ง ค ว าม รู ้
ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ และแรงจูงใจทีมี ความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบต่อความสําเร็ จของ
เป้าหมายของงานในตําแหน่งนัน ๆ
Wutirong ( : - ) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของ
มิติผลการปฏิบตั ิงานทีสามารถสังเกตได้ รวมถึงความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม
กระบวนการและองค์การทีเชื อมต่ อกับผลการปฏิบตั ิ งานที สู ง และทําให้องค์การมีความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันอย่างถาวร
Smithikrai ( ) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะต่ าง ๆ ทีบุ คคล
จําเป็ นต้องมี ในการปฏิ บัติงานและจะต้องมี ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมายขององค์กรนัน ๆ
เพือให้ได้การทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึงคุณลักษณะทีกล่าวถึงก็คือความรู ้ ทักษะ และความสามารถ
จากความหมายของสมรรถนะดังกล่ าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่า นักวิชาการหลายท่านมีการให้
ความหมายของสมรรถนะที มี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน ซึ งอาจพิ จ ารณาได้ว่ า สมรรถนะ (Competency)
หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะบุ ค คลที มี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไป อาทิ เช่ น ความรู ้ ความคิ ด ทัก ษะ
พฤติกรรม ฯลฯ โดยทังหมดจะเป็ นสิ งทีมีผลต่อความสําเร็ จขององค์กรทังสิ น
ทังนี สํ า หรั บ ผู ้เขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า สมรรถนะ หรื อ Competency นั นหมายถึ ง ความรู ้
ความสามารถ คุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล อันจะเป็ นผลผลักดันให้บุคคลนัน ๆ สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างดี ยิงขึนจนส่ งผลให้มีการปฏิบัติงานจนบรรลุ วตั ถุประสงค์ตามที ได้วางไว้และส่ งผลให้องค์กร
ประสบความสําเร็ จในทีสุ ด
. ประเภทของสมรรถนะ
สําหรับในเรื องประเภทของสมรรถนะนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้มีการ
แบ่งประเภทของสมรรถนะทีแตกต่างกันออกไป ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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Saenthong ( : - ) ได้มีการแบ่งสมรรถนะออกเป็ น ประเภท ได้แก่
. ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึ ง การที คนมี บุ ค ลิ ก ลัก ษณะที
สะท้อ นให้ เห็ น ถึ ง การที มี ความรู ้ ทัก ษะ ทัศ นคติ ความเชื อ รวมทังอุ ป นิ สั ยของคนในองค์ก รที จะ
สามารถช่วยในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้
. ประเภทสมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง การทีคนมี บุคลิ กลักษณะที
สะท้อ นให้ เห็ น ถึ ง การที มี ความรู ้ ทัก ษะ ทัศนคติ ความเชื อ รวมทังอุ ป นิ สั ยที จะส่ ง เสริ ม ให้ คนนัน
สามารถทีจะมีการสร้างผลงานในการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งนันได้สูงกว่ามาตรฐานทีได้มีการตังไว้
. ป ระเภ ท ส ม รรถ น ะส่ วน บุ ค ค ล (Personal Competency) ห ม ายถึ ง ก ารที ค น มี
บุคลิกลักษณะทีสะท้อนให้เห็นถึงการทีมีความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชือ รวมทังอุปนิสัยทีทําให้บุคคล
นันสามารถทําสิ งใดสิ งหนึ งได้โดดเด่ นกว่าคนทัวไป ซึ งเรามักจะมีการเรี ยกสมรรถนะส่ วนบุคคลนี ว่า
ความสามารถพิเศษของส่ วนบุคคล
Akornboron ( : ) กล่าวถึง สมรรถนะจะประกอบด้วย ประเภท ได้แก่
. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ การมีพฤติกรรมทีเป็ นส่ วนดี ทีทุกคนในองค์การ
ต้องมีเพือเป็ นการแสดงถึงการมีวฒั นธรรมและการมีหลักนิ ยมขององค์การ
. สมรรถนะการบริ หาร (Professional Competency) คือ การมีคุณสมบัติและความสามารถ
ในด้านการบริ หารทีบุคลากรในองค์การทุกคนมีความจําเป็ นต้องมีในการทํางาน เพือทีจะได้ทาํ ให้งานมี
ความสําเร็ จและมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และมีความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์การ
. สมรรถนะเชิ ง เทคนิ ค (Technical Competency) คื อ การมี ทัก ษะด้า นวิ ช าชี พ ที มี ค วาม
จําเป็ นในการนําไปปฏิ บัติ งานให้ บรรลุผลสําเร็ จ โดยจะมี ความแตกต่ า งตามลักษณะของงาน ทังนี
สามารถจําแนกออกได้เป็ น ส่ วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิ คหลัก (Core Technical Competency)
สมรรถนะเชิงเทคนิ คเฉพาะ (Specific Technical Competency)
นอกจากนี Thongkaew ( ) ได้มีการจําแนกสมรรถนะออกเป็ น ประเภท ได้แก่
. สมรรถนะส่ วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง สมรรถนะทีแต่ละคนมีเป็ น
ความสามารถเฉพาะตัว คนอืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู ้ป้องกันตัว ความสามารถของ
นักดนตรี นักกายกรรมและนักกีฬา เป็ นต้น ลักษณะเหล่านี ยากทีจะเลียนแบบหรื อต้องมีความพยายาม
สูงมาก
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. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competency) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทํางานใน
ตําแหน่ งหรื อบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสํารวจ ก็ตอ้ งมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตวั เลข การ
คิดคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เป็ นต้น
. สมรรถนะองค์ก าร (Organization Competency) หมายถึ ง ความสามารถพิ เศษเฉพาะ
องค์การนันเท่านัน
. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถสําคัญบุคคลต้องมีหรื อต้อง
ทําเพือให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีตังไว้
. สมรรถนะในงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีมีหน้าที
ทีรับผิดชอบ ตําแหน่งหน้าทีอาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าทีต่างกัน
จากการแบ่ งประเภทสมรรถนะดังกล่าวข้างต้นนัน ผูเ้ ขียนสามารถสรุ ปได้ว่าในการแบ่ ง
ประเภทสมรรถนะข้า งต้น มี การแบ่ ง ประเภทที มี ความเหมื อ นกัน ได้แ ก่ . สมรรถนะหลัก (Core
Competency) . สมรรถนะตามสายงานหรื อสมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competency) . สมรรถนะส่ วน
บุ ค คล (Personal competency) และสํา หรั บ ส่ ว นที มี ก ารแบ่ ง ประเภทที มี ค วามแตกต่ างกัน ได้แ ก่ .
สมรรถนะการบริ หาร (Professional Competency) . สมรรถนะเชิ งเทคนิ ค (Technical Competency) .
สมรรถนะองค์การ (Organization Competency)
นอกจากนี จากการทีผูเ้ ขียนได้มีการพิจารณาถึงการแบ่งประเภทสมรรถนะดังกล่าวข้างต้น
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า การแบ่งประเภทสมรรถนะดังกล่าวข้างต้นมีส่วนทีสามารถนํามาผสมผสานเข้ากัน
ได้ คือ
.สมรรถนะการบริ หารกับ สมรรถนะหลัก ซึ งสมรรถนะการบริ ห ารสามารถนํา มา
ผสมผสานอยู่ในสมรรถนะหลักได้ โดยอาจพิจารณาได้ว่าสมรรถนะการบริ หารเป็ นทักษะทีเกียวข้อง
กับแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึ งบุคลากรควรต้องมีเพือช่วยให้มีแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดีจนสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ส่ วนสมรรถนะหลักเป็ นบุคลิกลักษณะทีดีของบุคลากรทีได้มีการ
แสดงออกมาและสามารถช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กล่าวคือ สมรรถนะการบริ หาร
จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนสมรรถนะหลักจะเป็ นการแสดงบุคลิกลักษณะทีดีออกมาให้เห็น
ดังนันเมือมีการนําสมรรถนะการบริ หารมาผสมผสานอยูใ่ นสมรรถนะหลักก็จะทําให้เกิด
บุคลิกลักษณะของบุคลากรในการมีแนวทางในการปฏิบตั ิงานทีดีโดยได้มีการแสดงออกมาให้เห็ นจน
ส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
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. สมรรถนะส่ วนบุคคลกับสมรรถนะตามสายงาน ซึ งสมรรถนะส่ วนบุคคลสามารถนํามา
ผสมผสานอยู่ ใ นสมรรถนะตามสายงานได้ โดยอาจพิ จ ารณาได้ ว่ า สมรรถนะส่ วนบุ ค คลเป็ น
บุคลิกลักษณะโดยเฉพาะของบุคคล ส่ วนสมรรถนะตามสายงาน เป็ นสมรรถนะเฉพาะแต่ ละตําแหน่ ง
งานทีจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ดังนันเมือมีการนําสมรรถนะส่ วนบุคคลมาผสมผสานอยูใ่ นสมรรถนะเฉพาะงานก็จะทําให้
เกิดบุคลิกลักษณะเฉพาะตามตําแหน่งงานทีบุคคลจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ท้า ยที สุ ด ในความเห็ น ของผู ้เขี ยนในเรื องประเภทสมรรถนะนัน ผู เ้ ขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า
สมรรถนะสามารถแบ่งออกได้เป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ . สมรรถนะเฉพาะบุคคล หมายถึง
บุคลิกลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคลทีแต่ละบุคคลมีอยูใ่ นตัว . สมรรถนะหลัก หมายถึง บุคลิกลักษณะทีดี
ของบุ คคลที มีการแสดงออกมาและเป็ นสิ งที ช่วยให้บรรลุ ผลสําเร็ จตามทีได้วางแผนไว้ . สมรรถนะ
ส่วนสายงาน หมายถึง สมรรถนะตามแต่ละตําแหน่งงานทีบุคคลมีการปฏิบตั ิหน้าทีอยู่
. องค์ประกอบของสมรรถนะ
สําหรับในเรื ององค์ประกอบของสมรรถนะนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้มี
การแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะทีแตกต่างกันออกไป ซึงมีดงั ต่อไปนี
แม คเคิ ล แลน ด์ (McClelland, 1993 as cited in Rasameethamachot,
) กล่ าวถึ ง
สมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบทังหมด ส่ วน ดังนี
. ความรู ้ (Knowledge) คือ ส่ วนความรู ้เฉพาะในเรื องทีต้องรู ้ เป็ นความรู ้ ทีเป็ นสาระสําคัญ
เช่น ความรู ้ดา้ นเครื องยนต์
. ทั ก ษะ (Skill) คื อ ส่ วนที ต้ อ งการให้ ท ํ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เช่ น ทั ก ษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นต้น โดยทักษะทีมีการเกิดขึนได้นันมาจากพืนฐานทาง
ความรู ้และสามารถปฏิบตั ิได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ งทีบุ คคลต้องการสื อให้บุคคลอืนในสังคม
เห็นว่าตัวเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ้ ืน
. ภาพพจน์หรื อมโนทัศน์เกียวกับตัวเอง (Self - image) หมายถึง ภาพพจน์หรื อมโนทัศน์ที
บุคคลมองตัวเองว่าเป็ นอย่างไร เช่น เป็ นผูน้ าํ เป็ นผูเ้ ชียวชาญ เป็ นศิลปิ น เป็ นต้น
. แรงจู งใจ/ เจตนคติ (Motive/ Attitude) เป็ นแรงจูงใจหรื อแรงขับภายใน ซึ งทําให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมทีมุ่งไปสู่ เป้าหมาย หรื อมุ่งสู่ ความสําเร็ จ เป็ นต้น
Phromphan ( : - ) กล่าวว่า สมรรถนะมีองค์ประกอบหลัก ประการ ได้แก่
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. ความรู ้ (Knowledge) หมายถึง สิ งทีสังสมมาจากการศึกษา การค้นคว้า หรื อประสบการณ์
หรื อสารสนเทศทีนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
. ทักษะ (Skill) หมายถึง การกระทําในเรื องทีเกียวข้องของชีวิตและวิชาชีพซํา ๆ หลายครัง
จนเกิดความชํานาญ ทักษะในองค์การประกอบด้วย . ทักษะเฉพาะงาน คือ ทักษะพืนฐานของงานซึ ง
ในแต่ละหน่ วยงานมีภารกิจทีแตกต่างกัน . ทักษะการบริ หาร คือ ความชํานาญในการดําเนิ นงานตาม
ภารกิจทีได้รับมอบหมายจากองค์กร โดยใช้ทรั พยากรทีมี อยู่ผ่านกระบวนการบริ หารอย่างมีระบบ .
ทักษะชี วิต คือ ทักษะที มนุ ษ ย์ทุกคนจําเป็ นต้องมี แ ละใช้ในชี วิ ตประจําวัน เพื อให้ตนเองมี ความสุ ข
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้และประสบความสําเร็ จ
. คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล หรื อพฤติ ก รรมของบุ ค คล (Attributes) หมายถึ ง ความคิ ด
ความรู ้สึก เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความต้องการส่ วนบุคคล ภาพลักษณ์ของตนหรื อสิ งทีบุคคลเชื อว่า
ตนเป็ น คุณลักษณะของบุคคลทีสําคัญ ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี ความเครี ยด การ
มีกาลเทศะ ความกระตือรื อร้น ความเชือมันในตนเอง การรักษาความลับ
จากการแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะดังกล่าวข้างต้นนัน ผูเ้ ขียนสามารถสรุ ปได้ว่ามีการ
แบ่งองค์ประกอบทีมีความเหมือนกัน ได้แก่ . ความรู ้ (Knowledge) . ทักษะ (Skill) และสําหรับส่ วนที
มีองค์ประกอบแตกต่างกัน ได้แก่ . บทบาททางสังคม (Social Role) . ภาพพจน์หรื อมโนทัศน์เกียวกับ
ตัว เอง (Self - image) . แรงจู ง ใจ/ เจตนคติ (Motive/ Attitude) และ . คุ ณ ลัก ษณะของบุ คคล หรื อ
พฤติกรรมของบุคคล (Attributes)
ต่ อมาจากการที ผูเ้ ขี ยนได้มีการพิ จารณาถึ งองค์ประกอบของสมรรถนะดังกล่ าวข้างต้น
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า องค์ประกอบของสมรรถนะดังกล่าวข้างต้นมีส่วนทีสามารถนํามาผสมผสานเข้า
กันได้ คือ ภาพพจน์หรื อมโนทัศน์เกียวกับตัวเองกับคุณลักษณะของบุ คคล ซึ งภาพพจน์หรื อมโนทัศน์
เกียวกับตัวเองสามารถนํามาผสมผสานอยูใ่ นคุณลักษณะของบุคคลได้ โดยอาจพิจารณาได้ว่าภาพพจน์
หรื อมโนทัศน์เกี ยวกับตัวเอง เป็ นการใช้ความคิดในการมองตนเองออกมาเป็ นภาพ ส่ วนคุณลักษณะ
ของบุคคล เป็ นพฤติกรรมการแสดงออก ความรู ้สึก ความคิด หรื อสิ งต่าง ๆ ทีแต่ละบุคคลเป็ น ซึ งก็จะมี
ความแตกต่างกันออกไป
ดังนันเมือมีการนําภาพพจน์ หรื อมโนทัศน์เกี ยวกับตัวเองมาผสมผสานอยู่ในคุ ณลักษณะ
ของบุคคลก็จะทําให้เกิดทังพฤติกรรมของบุคคลทีได้มีการแสดงออกมาและความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคล
ในการมองเรื องต่าง ๆ ออกมาเป็ นภาพความคิด
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ท้ายทีสุ ดในความเห็ นของผูเ้ ขียนในเรื ององค์ประกอบของสมรรถนะนัน ผูเ้ ขียนมีความเห็ น
ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็ น องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ . ความรู ้ . ทักษะ
. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
. ความสํ าคัญของสมรรถนะ
สําหรั บในเรื องความสําคัญของสมรรถนะนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการหลายท่านได้มี
การให้ความสําคัญของสมรรถนะทีแตกต่างกันออกไป ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
Office of the Civil Service Commission (2005: ) กล่าวว่า สมรรถนะหรื อ Competency มี
ความสําคัญ ดังนี
. ช่ วยให้ ก ารคัด สรรบุ ค คลที มี ค วามรู ้ ทักษะ และความสามารถตลอดจนพฤติ ก รรมที
เหมาะสมกับงานเพือปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริ ง
. ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยูใ่ นระดับใด และจะต้อง
พัฒนาในเรื องใด ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึน
. เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาฝึ กอบรมแก่พนักงานในองค์กร
. ช่วยสนับสนุ นให้ตวั ชี วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้ าหมายเพราะ Competency จะ
เป็ นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามแล้วจะต้องใช้ Competency ตัวไหนบ้าง
. ช่ ว ยให้ เกิ ด การหล่ อ หลอมไปสู่ ส มรรถนะขององค์ก รที ดี ขึ น เพราะถ้า ทุ ก คนปรั บ
สมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานทีองค์กรต้องการอยูต่ ลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะส่ งผลให้เกิด
เป็ นสมรรถนะเฉพาะองค์กรนัน ๆ เช่น เป็ นองค์กรแห่ งการคิดสร้างสรรค์
Malee ( ) กล่าวถึง ความสําคัญของสมรรถนะไว้ ประการ ดังนี
. ช่วยให้องค์กรให้ความสนใจต่อพฤติกรรมและทักษะทีเกียวข้องกับความสําคัญของงาน
อย่างแท้จริ ง สามารถชีจุดแข็งของบุคคลทีสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและระบุจุดอ่อนหรื อ
จุดทีต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุ ง
. สร้างความมันใจว่าการพัฒนานันมีความสอดคล้องเชือมโยงยุทธศาสตร์ ขององค์กรช่วย
ให้องค์กรประสบความสําเร็ จ
. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรสําหรับการพัฒนามีประสิ ทธิ ภาพมากขึน การพัฒนาทักษะและ
พฤติ กรรมที ช่ วยสนับสนุ นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร จะช่ ว ยให้อ งค์กรใช้
ทรัพยากรทังเรื องงบประมาณและเวลาได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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. ใช้กรอบในการพัฒนาสําหรั บผูบ้ งั คับบัญชาและผูท้ ี ทําหน้าทีสอนงานในการให้ขอ้ มูล
ย้อ นกลั บ เกี ยวกับ ผลงานแก่ ผู ้ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชา โดยกรอบสมรรถนะช่ ว ยให้ ผู ้บั ง คับ บั ญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความเข้าใจตรงกันว่า สมรรถนะใดทีจะนําไปสู่ การทํางานให้สู่ความสําเร็ จ
Smithikrai ( ) อธิ บายว่ า สมรรถนะมี ความสําคัญเป็ นอย่างยิงในการปฏิ บ ัติงานของ
พนักงานและองค์กรดังนี
. ทํา ให้ อ งค์ ก รสามารถคัด เลื อ กบุ ค คลที มี คุ ณ ลัก ษณะที ดี ทั งในด้ า นความรู ้ ทั ก ษะ
ความสามารถ รวมทังพฤติกรรมทีมีความเหมาะสมกับงานเพือให้สามารถปฏิบตั ิได้สาํ เร็ จตามทีองค์การ
ต้องการอย่างแท้จริ ง
. ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานนันทราบระดับความรู ้ ทักษะ ความสามารถของตนว่าอยูใ่ นระดับไหน
และมีความจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาในเรื องใดจึงจะช่วยให้เกิดความรู ้ดว้ ยตนเองยิงขึน
. นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานในองค์การ
. ช่วยสนับสนุ นให้ตวั ชี วัดหลักผลงานมี การบรรลุเป้ าหมายเพราะสมรรถนะถือได้ว่าเป็ น
ตัวบ่งบอกได้วา่ ถ้าต้องการทีจะให้ตวั ชีวัดหลักผลงานบรรลุเป้าหมายจะต้องใช้สมรรถนะใด
. ทําให้มีการป้ องกันทีจะไม่ ให้ตวั ของผลงานนันเกิดเพราะโชคชะตาเพียงอย่างเดี ยว เช่ น
ในการขายของพนักงานขายมียอดการขายทีเพิมขึนสู งกว่าเป้ าหมายทีได้กาํ หนดทังทีในส่ วนพนักงาน
ขายคนนันไม่มีความตังใจทํางานมากนัก แต่เนืองด้วยตลาดมีความต้องการทีสู งอยูแ่ ล้วจึงเป็ นผลให้ยอด
ในการขายเพิมขึ นโดยทีไม่ มีการทุ่ มเทความพยายามมากนักแต่ หากวัดสมรรถนะแล้วจะทําให้มีการ
สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนันประสบความสําเร็ จเพราะโชคช่วยเหลือหรื อเพราะทําเอง
. ทําให้การพัฒนาสมรรถนะขององค์การนันประสบผลสําเร็ จเร็ วขึนเพราะถ้าหากพนักงาน
ทุกคนมีการปรั บสมรรถนะของตนเองให้สามารถเข้ากับมาตรฐานทีองค์การกําหนดตลอดเวลาแล้วใน
ระยะแรกและระยะยาวก็จะส่ งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์การนัน ๆ เช่น การเป็ นองค์การแห่ งการคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ เพราะด้วยทุกคนในองค์การนันมีสมรรถนะในเรื องการคิดสร้างสรรค์
จากความสําคัญของสมรรถนะดังกล่าวข้างต้นนัน ผูเ้ ขียนมี ความเห็ นว่า ความสําคัญของ
สมรรถนะสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
. ทําให้บุคลากรในองค์กรทราบถึ งขีดความสามารถของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใดและ
ทราบถึงขีดความสามารถทีตนเองนันขาดอยู่
. ทํา ให้บุคลากรทุ ก คนในองค์กรรู ้ จักพัฒ นาสมรรถนะของตนเองให้ดี ยิงขึ นเพื อทําให้
สอดคล้องกับงานทีรับผิดชอบและเพือทําให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
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. ทําให้ อ งค์ก รสามารถกําหนดเกณฑ์ ส มรรถนะที จะมี ส่ ว นช่ ว ยทําให้ อ งค์ก รสามารถ
คัดเลือกบุ คคลที มี ความพร้ อ มทําให้อ งค์กรบรรลุ ผลสําเร็ จตามที ได้ว างแผนไว้ม าเข้าทํางานภายใน
องค์กร และทําให้องค์กรสามารถกําหนดเกณฑ์สมรรถนะทีบุคลากรในแต่ละตําแหน่ งงานจําเป็ นต้องมี
ได้อย่างเหมาะสม
. ทําให้องค์กรหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทีจะส่ งผลทําให้
งานบรรลุผลวัตถุประสงค์ตามทีองค์กรได้มีการวางแผนไว้
. ทําให้องค์กรบรรลุผลสําเร็ จ ตามที ได้วางแผนไว้ เพราะเมื อบุ คลากรทุ กคนมี การพัฒนา
สมรรถนะของตนเองก็จะทําให้งานทีรับผิดชอบอยูม่ ีประสิ ทธิภาพจนส่ งผลทําให้องค์กรบรรลุผลสําเร็ จ
ได้ตามทีวางแผนไว้
. ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน
ในส่ วนนี ผูเ้ ขียนจะมีการนําเสนอเกียวกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน โดยมีการแบ่ งการ
พิจาณาออกเป็ น ประเด็น ดังต่อไปนี
. ความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
สํ า หรั บ ในเรื องความหมายของประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านนั น ผู ้เขี ย นพบว่ า ได้ มี
นักวิชาการหลายท่านได้มีการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซึ งมีดงั ต่อไปนี
Danthamrongkul (200 : ) กล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ผ ล หมายถึ ง ความสามารถในการเลื อ ก
เป้ าหมายทีเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนัน ๆ ประสิ ทธิ ผลจึงวัดกันทีว่าองค์การสามารถสนองผูบ้ ริ โภค
สินค้าหรื อบริ การทีเป็ นทีต้องการหรื อไม่ และสามารถบรรลุในสิ งทีพยายามจะทํามากน้อยเพียงใด
Tiyao ( : ) กล่าวว่า ประสิ ทธิผล หมายถึง การทํางานบรรลุผลสําเร็ จตามทีกําหนด การ
บริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ผลขององค์การนับว่ามี ความสําคัญต่ อการวิเคราะห์ และขัดเกลาพฤติ กรรม
องค์การทีเกิดจากการบริ หารงานว่ามีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
Phatamontri ( : ) กล่ าวว่า ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถทีจะ
บริ ห ารงานให้ ได้ผลผลิ ต (Output) มากที สุ ด เมื อเที ยบกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายที ฝ่ ายบริ ห าร
กําหนดไว้
Santiwong ( : ) กล่าวว่า ประสิ ทธิผล หมายถึง ขนาดของความสามารถขององค์การ
ในการที จะสามารถทํางานบรรลุ ต ามเป้ า หมายต่ าง ๆ ที ตังไว้ จะสามารถทํา ให้ บรรลุ ผ ลสําเร็ จมาก
เพียงใด
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Yawaprapha (
: ) กล่ าวว่ า ประสิ ท ธิ ผ ล หมายถึ ง ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของนโยบาย
จากความหมายของประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บัติ ง านที กล่ า วมาทังหมดข้า งต้น ผู ้เขี ย นมี
ความเห็ น ว่ า ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติ งานนัน หมายถึ ง ความสามารถในการดํา เนิ นงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีได้วางไว้อย่างเต็มกําลังความสามารถ
. ประสิทธิผลเกิดขึนได้ อย่ างไร
สําหรั บในเรื องประสิ ทธิ ผลเกิ ดขึนได้อย่างไรนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการทีมี การให้
รายละเอียดในเรื องนี ซึงมีดงั ต่อไปนี
Cherrington (1994: 85 as cited in Phadungsin.2017: Online) กล่ าวว่า การวัด ประสิ ทธิ ผล
หรื อความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน (Success) พิจารณาองค์ประกอบ องค์ประกอบ ได้แก่
. คุณภาพของงานทีได้ทาํ (Quality of Work) หมายถึง ความสําเร็ จในการทํางาน
. ปริ มาณงานทีทําได้ (Quantity of Work) หมายถึง จํานวนเนื องานทีทําได้ในระยะเวลาที
กําหนด
. การพัฒนาคุ ณภาพส่ วนบุ คคล (Personality Quality Development) หมายถึง การมี ความ
รับผิดชอบ มีความคิดริ เริ ม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด การพัฒนาความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
ความสามารถในการพูดคุย
. การพัฒนาการจัดการบริ หาร (Improvement in Performance of Administration) หมายถึง
การเป็ นผูน้ ําที ดี ของกลุ่ ม ของตน การเอาใจใส่ การดํา เนิ น งานของผูร้ ่ ว มที มงาน การสนับสนุ น การ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
นอกจากนี Sealer (1998 as cited in Juthachan.
: ) ได้ใช้ทฤษฎีระบบเป็ นกรอบการ
วิเคราะห์ ประสิ ทธิ ผลขององค์กร โดยเฉพาะผลผลิต (output) ขององค์กรพบว่า ประกอบด้วยปั จจัย
ประการ คือ
. ความสามารถในการผลิ ต (Productivity) หมายถึง กิจ กรรมในการผลิ ตผลผลิ ต โดยใช้
ทรัพยากรน้อยทีสุ ด
. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง กิจกรรมในการสนองตอบความสนใจของสมาชิก
. การพัฒ นา (Development) หมายถึ ง กิ จ กรรมการลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น ด้านคน (human
assets) โดยเฉพาะการฝึ กอบรมและการพัฒนา
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จากองค์ประกอบการวัดประสิ ทธิผลและกรอบการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลขององค์กรทีกล่าว
มาทังหมดข้างต้น ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ประสิ ทธิผลขององค์กรสามารถเกิดขึนได้ดงั ต่อไปนี
. การปฏิบตั ิงานทันตามเวลาทีกําหนดและประสบผลสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
. การพัฒนาการบริ หาร โดยจะต้องมีการพัฒนาปัจจัยทีมีส่วนช่วยในการบริ หารให้ดี
ยิงขึน อาทิเช่น การปฏิบตั ิตนในการเป็ นผูน้ าํ ทีดี การรู ้จกั เอาใจใส่ เพือนร่ วมงานเวลาทีมีการปฏิบตั ิงาน
การช่วยเหลือ การส่ งเสริ มในเรื องต่าง ๆ เป็ นต้น
. การพัฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค คลให้ มี ค วามพร้ อ มในทุ ก ด้า น อาทิ เช่ น ความ
รั บผิดชอบ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน ทัศนคติ เป็ นต้น โดยใช้วิธีการต่ าง ๆ ในการช่ วยพัฒนา อาทิ เช่ น
การจัดฝึ กอบรม
. การสร้างกิจกรรมทีจะส่ งผลให้สมาชิกในองค์กรเกิดความพึงพอใจได้
. การใช้ทรัพยากรให้นอ้ ยทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้ในการผลิตผลผลิต
. การบริหารทีจะทําให้ เกิดประสิ ทธิผล
สําหรั บในเรื องการบริ หารทีจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ผลนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการให้
รายละเอียดไว้ดงั ต่อไปนี
Galbraith Jay R et al. (2002 as cited in Sita. 2016: Online) ได้เสนอแนวคิด Star Model ใน
การบริ หารองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมองว่าองค์การต้องมีองค์ประกอบเหล่านี
ด้วย ซึงก็คอื
. นโยบายด้ านกลยุ ท ธ์ (Strategy) ซึ งเป็ นการระบุ ถึ ง เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
องค์ก าร รวมถึ ง พัน ธกิ จ และค่ า นิ ยมที องค์ก ารต้อ งการตอบสนอง จะเป็ นตัว กํา หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานขององค์การในอนาคต
. โครงสร้างองค์การ (Structure) เป็ นสิ งทีกําหนดโครงสร้างอํานาจและอํานาจหน้าทีต่าง ๆ
ในองค์การ คลอบคลุมทังประเภทของความเชียวชาญเฉพาะด้านในงานทีสําคัญ รู ปทรงขององค์การ ซึ ง
หมายถึงจํานวนบุคลากรทีมีผลต่อระดับการบังคับบัญชา ลักษณะของการจัดสรรอํานาจว่าเป็ นการรวม
อํานาจ หรื อกระจายอํานาจในองค์การ และเรื องของการจัดกลุ่มแผนกงานว่ามีการจัดกลุ่มกันในลักษณะ
ใด
. กระบวนการทํางาน (Process) หมายถึง กระบวนการของการตัด สิ นใจและการส่ งผ่าน
ข้อมูลภายในองค์การ
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. ระบบการจ่ ายค่าตอบแทน (Rewards) ซึ งการจ่ ายค่ าตอบแทนหรื อ การให้รางวัลต่าง ๆ
ควรมีความสอดคล้องกับความต้องการและเป้ าหมายของคนในองค์การ และสอดคล้องกับโครงสร้ าง
และกลยุทธ์ขององค์การทีมีการกําหนดไว้
. บุ คลากร (People) คื อ การบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลในทุ ก ๆ ด้านเพื อเพิมศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถ พร้อมทีจะนํานโยบายและกลยุทธ์ขององค์การไปสู่ การปฏิบตั ิ
จากองค์ประกอบการบริ หารองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและและประสิ ทธิผลที กล่ าวมา
ทังหมดข้างต้นนัน ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ในการบริ หารทีทําให้องค์การเกิดประสิ ทธิ ผลนันสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี
. นโยบายด้านกลยุทธ์ตอ้ งมีรายละเอียดในเรื องเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจและค่านิยม
ขององค์การทีจะเป็ นสิ งทีช่วยกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานขององค์การต่อไป
. โครงสร้างองค์การ เป็ นสิ งทีจะช่วยกําหนดรายละเอียดในเรื องของโครงสร้างอํานาจและ
อํานาจหน้าที ต่ าง ๆ ในองค์การ รวมไปถึงรายละเอี ยดในเรื องของความชํานาญในแต่ ละด้านในงานที
สําคัญ รู ปทรงขององค์การ ซึ งก็คือจํานวนบุคลากรทีมีผลต่อลักษณะของการจัดสรรอํานาจและลักษณะ
การจัดกลุ่มแผนกงาน
. กระบวนการทํางานภายในองค์การต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม
. การจ่ายค่าตอบแทนหรื อการให้รางวัลต้องมีการตอบสนองและมีความเหมาะสมต่อความ
ต้องการของคนในองค์การ และตรงต่อกลยุทธ์ขององค์การ
. การพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรต้องมีการพัฒนาให้ดียิงขึนจนมีความสามารถเพียงพอ
ต่อการนํานโยบายขององค์การไปปฏิบตั ิได้อย่างดี
. การทํางานทีจะทําให้ เกิดประสิ ทธิผล
สําหรั บในเรื องการทํางานที จะทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการที มี
การให้รายละเอียดในเรื องนี ซึ งมีดงั ต่อไปนี
การทีจะเกิดประสิ ทธิ ผลการทํางานนันต้องประกอบด้วย ส่ วนหลัก ได้แก่ ผูท้ ีทํางานและ
โครงสร้ างการทํางาน สําหรั บผูท้ ี ทํางานจะต้องมี แนวคิดการปฏิ บตั ิ ตวั ในการทํางานและการพัฒนา
ตนเองอยู่ เสมอ ดั ง นั นผู ้ที ทํา งานที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลควรมี ลั ก ษณะดั ง นี (Suksaen, 2013 as cited in
Wattanarangsan. 2015: 7-8)
. ความฉับไว หมายถึง การจัดการกับเวลาได้อย่างดี ทีสุ ด รวดเร็ ว ไม่ทาํ งานล่าช้า ทํางาน
แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลา หรื องานบริ การ ผูร้ ั บบริ การย่อมคาดหวังเรื องความรวดเร็ วของพนักงาน
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บริ การ ดัง นั นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้อ งสร้ า งวัฒ นธรรมการให้ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ จุ ด เดี ย ว (One Stop
Service) นันคือผูท้ าํ งานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
. ความถู กต้อ งแม่ นยํา หมายถึ ง การผิดพลาดในงานน้อ ย มี ความแม่ นยําในกฎระเบี ยบ
ข้อมูล ตัวเลขหรื อสถิติต่าง ๆ ไม่ประมาทเลินเล่อจนทําให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กร
. ความรู ้ หมายถึ ง การมี อ งค์ค วามรู ้ ในงานดี รู ้ จ ัก ศึ ก ษาหาความรู ้ ในเรื องงานที ทํา อยู่
ตลอดเวลา คนทีมี ประสิ ทธิ ภาพมักศึ กษาหาความรู ้อ ยูต่ ลอดเวลา ทังการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้ จาก
องค์กร จากผูอ้ ืน หรื อจากสื อต่าง ๆ เป็ นต้น เป็ นต้น และสามารถนําความรู ้นนมาปรั
ั
บปรุ งการทํางานให้
ดีขนึ
. ประสบการณ์ หมายถึ ง ความรอบรู ้ หรื อ รู ้ รอบด้านจากการได้เห็ น ได้สั มผัส ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิบ่อย ๆ มิใช่มีความรู ้เพียงแค่ในด้านวิชาการเท่านัน การเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานสู ง จะ
มีความแม่ นยําในการทํางาน แทบจะไม่ เกิ ดความผิดพลาด เป็ นบุคลากรทีองค์กรจะต้องรักษาไว้ให้อยู่
กับองค์กร เพราะบุคคลเหล่านีจะทําให้องค์กรพัฒนาได้เร็ ว
. ความคิด สร้ างสรรค์ หมายถึ ง การคิด ริ เริ มสิ งใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่ น คิด
ระบบการให้บริ การทีลดขันตอน การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรู ปแบบใหม่ การบริ หารงานแบบเชิงรุ ก
เป็ นต้น เพือองค์กรมีการพัฒนาขึน คนทีมีประสิ ทธิภาพมักเป็ นผูท้ ีชอบคิด เก่งคิด หรื อมองไปข้างหน้า
ตลอดเวลา ไม่ชอบการทํางานตามคําสัง
. ความสุ ขจากการทํางาน หมายถึ ง ผูท้ ีทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล มักจะมี ความสุ ขใน
การทํางาน มี ค วามสุ ขจากการมีพ ัฒ นาด้านการทํางานที ดี มี ความสุ ข จากการได้เรี ยนรู ้ สิ งใหม่ ๆ มี
ความสุ ขในการได้คิด ได้ใช้ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ตลอดจนการได้ผลการปฏิบตั ิงานทีเป็ นที
น่าพอใจ
Suksaen (2013 as cited in Wattanarangsan.
: ) กล่ าวว่า ผูท้ ี ทํางานได้มีประสิ ทธิ ผล
ต้องมี ความสุ ขในการทํางาน มี การพัฒนาด้านการทํางานที ดี และมักจะใช้เทคนิ คต่ าง ๆ ร่ วมกับการ
ทํางาน เพือให้งานทีออกมามีประสิ ทธิ ผลมากขึน วิธีการของผูท้ ีมีประสิ ทธิ ผลปฏิบตั ิดงั นี
. ตังเป้ าหมายในการทํา งานก่ อ นเริ มต้น การทํางานทุ กครั ง และเป็ นเป้ าหมายที ชัด เจน
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง การตังเป้าหมายเป็ นการวางแผนการทํางานไว้ล่วงหน้า ช่วยทําให้การปฏิบตั ิงาน
มีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และตรงจุดมุ่งหมายขององค์กร
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. การบริ หารเวลา จะช่ วยลดความไม่เป็ นระเบี ยบชี วิต ทําให้มีจุด มุ่งหมายในการทํางาน
ดังนันการกําหนดระยะเวลาเวลาในการทํางานหรื อการทําสิ งต่าง ๆ เป็ นการจัดระเบียบชี วิตของตนเอง
และเป็ นการวางแผนในแต่ละวัน ทําให้เกิดความยืดหยุน่ ในการทํากิจกรรมอืน ๆ หรื องานชินต่อ ๆ ไป
. การเพิมความมันใจในการทํางานให้ตนเอง ทําให้เกิดการแสดงออกในทางทีเหมาะสม
และยังส่ งผลต่ อบุคลิกภาพทีดี ความกล้าทีจะแสดงออกในสิ งทีถูกต้องหรื อกล้าทีจะคิดต่างแม้สิงทีคิด
นันผูอ้ ืนอาจไม่เห็นด้วยหรื อไม่ยอมรับ แต่หากผลทีออกมาล้มเหลว ก็จะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ จากความ
ผิดพลาดนันและพัฒนาตนเองต่อไป
. มีความร่ วมมื อร่ วมใจในการทํางานเป็ นทีมหรื อ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื น ทํางานอย่างจริ งจัง
จริ งใจ ไม่ ทาํ ตัวเป็ นอุปสรรค ช่ วยคิดช่ วยแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ร่ วมกัน แบ่ งผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน ซึงจะทําให้เกิดบรรยากาศทีดีในการทํางานร่ วมกัน
. การมี คุ ณ ธรรมในการทํ า งาน มี ก ารแสดงออกอย่ า งถู ก ต้ อ งต่ อ เพื อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาทังกาย วาจา ใจ ซึ งจะต้องยึดเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ให้เกิดเป็ นนิ สัย มีความรั บผิดชอบ
ซือสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน จะทําให้สังคมการทํางานมีความเป็ น
ระบบระเบี ยบมากขึน ความเป็ นระเบี ยบทางจิ ตใจ จะทําให้เกิดการแสดงออกทีส่ งผลให้การทํางานมี
ประสิทธิ ผล
. การเป็ นบุคคลทีสามารถทําได้ตามสิ งทีพูดหรื อสัญญาไว้
. หมันสร้ างแรงจู งใจหรื อสิ งกระตุ น้ จากภายในให้มีความอยากทีจะเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเอง
จากการทํางานตลอดเวลา
. การปรับเปลียนมุมมองหรื อทัศนคติการทํางานทีไม่เหมาะสม
. สร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ทีดี กบั เพือนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา ยิมแย้มแจ่ มใส ให้อภัยซึ ง
กันและกัน เพือให้เกิดสภาพแวดล้อมการทํางานทีดี
จากลัก ษณะและวิ ธีก ารทํา งานที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที กล่ า วมาทังหมดข้า งต้น นั น ผู เ้ ขี ยนมี
ความเห็นว่า ในการทํางานทีจะทําให้เกิดประสิ ทธิผลนันสามารถสรุ ปได้ดงั นี
. ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานและตังเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานเพือจะได้
เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน ทังนี ในการปฏิบตั ิงานจะต้องมีการปฏิบตั ิตามแผนทีได้วางไว้อย่าง
เคร่ งครัด
. ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีการพัฒนาบุคลิกลักษณะและทักษะต่าง ๆ ของตนเองทีต้องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้ดียงขึ
ิ น อาทิเช่น ความกล้าแสดงออกในสิ งถูกต้องและเหมาะสม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดี
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ต่อเพือนร่ วมงาน การแสวงหาความรู ้ ทีจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิ บตั ิงาน การเรี ยนรู ้ ทีจะจัดการเวลาได้
อย่างเหมาะสม และความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เป็ นต้น
. ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีทศั นคติและมุมมองในการปฏิบตั ิงานทีดีและเหมาะสม
. ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังความสามารถและมีการให้ความร่ วมมือและ
สนับสนุนเป็ นอย่างดีเมือต้องมีการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่ งผลต่ อประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สําหรั บเรื อง “ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติงาน
ของบุ ค ลากร ” นั น ผู ้เขี ย นมี ค วามเห็ น ในเรื องนี ว่ า การพัฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างแน่นอน เพราะเนื องจากสมรรถนะ (Competency) ถือ
ได้ว่ า เป็ นเครื องมื อ หนึ งที ช่ ว ยกําหนดเกณฑ์ ส มรรถนะที ในแต่ ล ะตํา แหน่ ง งานจํา เป็ นต้อ งมี และ
สมรรถนะยังเป็ นเครื องมือทีช่ วยเพิมขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานให้แก่บุคลากรในองค์กร ด้วย
เหตุนีสมรรถนะจึงมีความสําคัญต่อการเกิดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิง
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ก็ ย งั มี อี ก ปั จจัย หนึ งที มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบตั ิงานไม่ได้นอ้ ยไปกว่ากันเลย ซึ งก็คือ “ บุคลากร ” นันเอง โดยบุ คลากรถื อเป็ นปั จจัยทีมี บทบาท
ในการช่ วยขับเคลื อนให้ อ งค์กรเกิ ดประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติง านเป็ นอย่างยิง อี ก ทังยังเป็ นปั จจัยที
สามารถกําหนดได้ว่าองค์กรจะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าในทิศทางใดและมากน้อยเพียงใด ซึ งมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีฐานทรัพยากรมนุษย์ (Resource-based View : RBV) ทีเป็ นทฤษฎีทีให้ความสําคัญ
หรื อ มุ่งเน้นที ทรั พยากรและความสามารถในการจัด การกับทรั พยากรภายในองค์การ ที ถื อว่าเป็ นสิ ง
สําคัญ ที ทําให้ อ งค์ก ารมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยต้อ งแสดงลัก ษณะที สํา คัญ ได้แ ก่ ทรั พ ยากรนันจะต้อ ง
ก่อให้เกิดคุณค่าขึนภายในองค์การ (Value) ทรัพยากรนันจะต้องหายาก (Rarity) ทรัพยากรนันจะต้องไม่
สามารถลอกเลี ยนแบบได้หรื อมี ต น้ ทุนลอกเลี ยนแบบสู ง (Imitability) และความสามารถที ทดแทน
ไม่ได้
ดังนันในการปฏิบตั ิงานแต่ละตําแหน่ งงานของบุคลากรก็จะต้องมีในเรื องของสมรรถนะที
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในตําแหน่ งนัน ๆ ทุกคนจําเป็ นต้องมีเพือช่วยสนับสนุ นในการปฏิบตั ิงานให้เกิด
ประสิ ทธิ ผล โดยก็จะมี ปัจจัยในการปฏิบัติงานให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลที หลากหลายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ น
Galbraith Jay R et al. (2002 as cited in Sita. 2016: Online) เห็นว่า การบริ หารทรัพยากรบุคคลในทุก ๆ
ด้านเพือเพิมศักยภาพของทรั พ ยากรบุคคลให้มีความสามารถ พร้ อมที จะนํานโยบายและกลยุทธ์ของ
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องค์การไปสู่ การปฏิ บตั ิ จากที กล่ าวมานันเป็ นการแสดงให้เห็ นได้ว่า จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ
บุ ค คลในด้า นต่ าง ๆ ให้ดี ยิงขึนจนทํา ให้ บุคคลมี ความพร้ อมในทุ กด้านแล้ว เมื อทําได้เช่ น นี ก็จ ะเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติงาน เช่ นเดี ยวกับ Sealer (1998 as cited in Juthachan.
: ) ได้กล่ าวว่า
การพัฒนา (Development) หมายถึง กิจกรรมการลงทุนในทรั พย์สินด้านคน (human assets) โดยเฉพาะ
การฝึ กอบรมและการพัฒนา จากที กล่ าวมานันเป็ นการแสดงให้เห็นได้ว่า ควรส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา
สมรรถนะบุ คคลจนทําให้บุคคลเกิ ด ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติ งานได้ในที สุ ด ทังนี การจะทําให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานได้มากน้อยเพียงใดนันควรต้องได้รับการสนับสนุ นทังจากในส่ วนของ
องค์กรทีจะต้องให้ความสําคัญและไม่ละเลยในเรื องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างจริ งจังและ
ในส่ วนของบุคลากรเองก็ตอ้ งให้ความสําคัญและหันมาพัฒนาสมรรถนะในแต่ละด้านทีจําเป็ นต้องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของตนเองด้วย ท้ายทีสุ ดเมือทําได้ดงั นีแล้วก็ย่อมจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมากทีสุ ด
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการ เรื องปั จจัยที เกี ยวข้องกับการตัดสิ นเข้าศึ กษาต่อหลักสู ตรรัฐประศาสน
ศตร์ มีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอความสําคัญและความจําเป็ นของปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ โดยนําเสนอปั จจัยทีเกียวข้องกับการศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษา
แบบทบทวนวรรณกรรมไม่ ว่าจะเป็ นหนังสื อ บทความวิช าการ และเอกสารต่ า ง ๆ เป็ นต้น เนื อหา
ประกอบด้ว ย ( ) การตัด สิ นใจ ( ) ปั จ จัยที เกี ยวข้อ งกับการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่ อ หลักสู ตรสาขารั ฐ
ประศาสนศาสตร์
ผลการศึกษาครังนีผูเ้ ขียนพบว่าปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมีหลายปั จจัยด้วยกัน ซึ งปั จจัย
เหล่านี ล้วนเป็ นส่ วนทีดึงดู ดนักศึกษาให้สามารถตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรรั ฐประศาสน
ศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี อี กทังปั จจัยต่ าง ๆ เหล่ านี ยังส่ งผลให้เกิ ดความสําเร็ จในการศึ กษาเล่าเรี ยนของ
นักศึกษาต่อไปอีกด้วย
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Abstract
Academic articles on factors related to the decision to Continue study the Public
Administration Program The objective is to present the importance and the necessity of factors related
to the decision to Continue study public administration program by presenting factors related to
education by using a literature review study method, whether it is a book, an academic article and
various documents etc. Contents include (1) decision (2) Factors Related to the Decision to Study in
Public Administration Program The result of this study, the authors found that Factors Related to the
Decision There are many factors.
As a result of this study, the authors found that factors influencing decision making were
several All of these factors are the factors that attract students to make good decisions about their
admission to the public administration program. In addition, all these factors contribute to the success
of students' education.
Keywords: decision, continue study, public administration program
บทนํา
การศึกษาปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่ อหลักสู ตรสาขารั ฐประศาสน
ศาสตร์ ถื อเป็ นส่ วนหนึ งในการศึ กษาการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ของการดําเนิ นชี วิต ประชาชนส่ วน
ใหญ่ รวมถึงรัฐบาล ส่ งเสริ มสนับสนุนและให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็ นอย่างยิง เพราะการศึกษาคือ
พืนฐานแห่ งความสําเร็ จในชีวิต และสามารถนําความรู ้มาใช้ในการประกอบอาชี พ เพือหาเลียงดูตนเอง
และครอบครัวได้ในอนาคต (Royal Academy, 2003) ดังนันการศึกษาจึ งเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนา
ความรู ้ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ศกั ยภาพสู งสุ ด และมีจิตสาธารณะในการแก้ไขปั ญหาสังคม รวมถึง
ดูแลสภาพแวดล้อมและจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
จากความสําคัญดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึ งได้ทาํ การศึ กษาปั จจัยที เกี ยวข้องกับการตัดสิ น ใจเข้า
ศึกษาต่อหลักสู ตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เพือให้สามารถทราบถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาครังนีไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาของหลักสู ตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูเ้ ขียนได้กาํ หนดวิธีการดําเนินการวิจยั ซึงมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ดังนี
- ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้อง
- ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เรื องการตัดสิ นใจ
- ศึกษาผลการวิจยั เกียวกับ เรื อง ปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อหลักสู ตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือหาผลการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- การศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยที ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกเข้าศึ ก ษาต่ อ หลักสู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยการค้นคว้างานวิจยั จํานวน ผลงาน
- การค้นคว้าจากหนังสื อ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และเอกสารทีเกียวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การสรุ ปเปรี ยบเที ยบผลการศึกษาเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ เพือค้นหาปัจจัยทีพบตรงกันในการวิจยั หลายๆ งาน
ผลการวิจัย
5.1 การตัดสินใจ
จากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี ทีเกี ยวข้อ งกับการตัดสิ นใจทังจากในหนังสื อ และเอกสาร
ต่างๆ ในส่ วนนี ผูเ้ ขียนจะมีการนําเสนอเกียวกับการตัดสิ นใจ โดยมีการแบ่งการพิจารณาเป็ น 3 ประเด็น
ดังต่อไปนี
5.1.1 ความหมายของการตัดสิ นใจ
สําหรับในเรื องความหมายของการตัดสิ นใจนัน ผูเ้ ขียนพบว่ามีนกั วิชาการหลายท่านได้มี
การให้ความหมายในเรื องนี ไว้หลากหลาย ซึ งมีดงั ต่อไปนี
Jamnong (1980) ได้ให้ค วามหมายว่ า การตัด สิ นใจเป็ นเรื องของการจัด การที หลี ก เลียง
ไม่ได้และในการจัดการนัน การตัดสิ นใจเป็ นหัวใจในการปฏิบตั ิงานทุกๆ เรื องทุกๆ กรณี เพือดําเนิ นการ
ไปสู่ วตั ถุประสงค์ อาจมีเครื องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่ วนตัวอารมร์ ความรักใคร่ ชอบ
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พอ เข้ามามีส่วนเกียวข้องในการตัดสิ นใจ และมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการอันประกอบด้วยขันตอนต่างๆ
ต่อเนืองกันไป
Diaoitsaret (1982: ) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ เป็ นการเลือกทางปฏิ บตั ิ ซึ งมีอยู่หลายทาง
เพือไปสู่ เป้าหมายทีกําหนดไว้
Rodprasert (1992 : ) กล่ า วว่ า การตัด สิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการในการสร้ า ง
ทางเลือกการดําเนินงานไว้หลายๆ ทาง แล้วพิจารณาตรวจสอบ ประเมินทางเลือกเหล่านันเพือเลือกทาง
ทีดีทีสุ ดเพือดําเนินงาน
Pongsrirote (1997: ) ได้ให้ความหมายว่า การเลื อกปฏิ บตั ิ หรื องดเว้นการปฏิบตั ิ หรื อ
การเลื อ กทางดํา เนิ น การที เห็ น ว่ า ดี ที สุ ดทางใดทางหนึ ง จากทางเลื อ กหลายๆ ทาง เพื อให้ บ รรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ต ามที ต้อ งการหรื อ วิ นิ จ ฉั ย สั งการ คื อ การชั งใจ ไตร่ ต รองและตัด สิ น ใจเลื อ กทาง
ดําเนินงานทีเห็นว่าดีทีสุ ดทางใดทางหนึงจากหลายๆ ทางเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต้องการ
Khumkhong (1999) กล่ าวว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพืนฐานจากเรื องทีกําลังพิ จารณา
โดยใช้ค วามรู ้ พื นฐานและข้อ สรุ ป ที เป็ นที ยอมรั บ นํามาผสมผสานกับการสรุ ป อ้า งอิ ง เพื อนําไปสู่
เป้าหมาย แสดงทิศทางไปสู่ การตัดสิ นใจ
Darathai (1999 : ) กล่ า วว่ า การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง ความคิ ด และการกระทํา ต่ า งๆ ที
นําไปสู่ การตกลงใจเลือกทางใดทางหนึงจากทางเลือกทีมีอยูห่ ลายทาง เพือแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึน
Srirot (2000 : ) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจหรื อการวินิจฉัยสังการ การ
เลือกปฏิบตั ิหรื อการเว้นปฏิบตั ิ หรื อการเลือกทางดําเนิ นการทีเห็นว่าดีทีสุ ดทางใดทางหนึ งจากหลายๆ
ทาง เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามต้องการ
Tochinda (2005 : ) ได้ให้ ค วามหมายว่ า การที ผู บ้ ริ ห ารหรื อ ผู บ้ ังคับ บัญ ชาพิ จ ารณา
ตัดสิ นใจและสังการในเรื องใดเรื องหนึ ง การวินิจฉัยสังการ หรื อการตัดสิ นใจเป็ นเรื องทีมีความสําคัญ
มาก เพราะการวินิจฉัยสังการจะเป็ นการเลือกทางเลือก ดําเนิ นการทีดี ทีสุ ดในบรรดาทางเลือกหลายๆ
ทาง
Bangmo (2005 : ) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจเลือกทางปฏิบตั ิซึงมีหลายทางเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิไปสู่ เป้ าหมายทีวางไว้ การตัดสิ นใจนี อาจเป็ นการตัดสิ นใจทีจะกระทําการสิ งใดสิ งหนึ ง
หรื อ หลายอย่าง เพือความสําเร็ จตรงตามที ตังเป้ าหมายไว้ในทางปฏิ บตั ิ การตัด สิ นใจมักเกียวข้องกับ
ปัญหาทียุง่ ยากสลับซับซ้อน และวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัย มากกว่าหนึงทางเสมอ ดังนันจึงเป็ นหน้าที
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ของผูว้ ินิ จฉัยปั ญหาว่ าจะเลื อ กสั งการปฏิ บตั ิ โดยวิธี ใด จึ งจะบรรลุ เป้ าหมายอย่างดี ทีสุ ด และบังเกิ ด
ผลประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์การนัน
จากความหมายของการตัดสิ นใจดังกล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ขียนสามารถสรุ ปได้ว่า การตัดสิ นใจ
คือ กระบวนการเลื อกทางเลือกใดทางเลือกหนึ งจากหลาย ๆ ทางเลือก ทีได้มีการ พิจารณา ไตร่ ตรอง
อย่างมีเหตุ ผล เพือนําทางเลือกนันมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิไปสู่ เป้าหมายทีวางไว้
5.1.2 ความสําคัญของการตัดสิ นใจ
สําหรับความสําคัญของการตัดสิ นใจนัน พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ ซึ งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
การตัดสิ นใจจึงมีความสําคัญ ประการ (Stoner.
: - ) ดังนี
) การตัดสิ นใจเป็ นเครื องวัดความแตกต่างระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารใน
ระดับต่าง ๆ จะต้องแสดงความรู ้ ความสามารถในการตัดสิ นใจทีดี กว่าผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ผูบ้ ริ หารจะต้องมี
เหตุผล หลักการ มีเจนคติและวิจารณญาณทีดี
) การตัดสิ นใจเป็ นมรรควิธีนาํ ไปสู่ เป้ าหมายองค์การ ผูบ้ ริ หารควรตระหนักเสมอว่าการ
ตัดสิ นใจไม่ใช่ เป้ าหมายของตัวมันเอง แต่ เป็ นมรรควิธี หลักการ วิธีการ และเครื องมือที จะทําให้การ
บริ หารองค์การให้ประสบความสําเร็ จเป้ าหมายทีได้กาํ หนดไว้ ดังนันการกําหนดเป้ าหมายขององค์การ
ทีชัดเจนก็เป็ นสิ งสําคัญทีจะต้องเริ มต้น การหาวิธีการ และแนวทางปฏิบตั ิทีหลากหลาย ก็เป็ นขันตอนที
กระทําตามมา และนีคือการตัดสิ นใจนันเอง การกําหนดแนวทางวิธีการทีดีทีหลากหลายและสร้างสรรค์
จะนําพาให้องค์การสําเร็ จได้
) การตัดสิ นใจเป็ นเสมือนสมองขององค์การ การตัดสิ นใจทีดี ก็เหมื อนกับคนเรามี สมอง
และระบบประสาทที ดี ก็จะทําให้ตวั เราประสบความสําเร็ จ ในชี วิตการงาน ชี วิตส่ วนตัว และชี วิตทาง
สังคม
) การตัดสิ นใจปั ญหาเป็ นกลยุทธ์การแก้ปัญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตัดสิ นใจทัวไปมอง
ว่าเป็ นการแก้ไขในอดี ต ซึ งได้แก้ปัญหาข้อขัดแย้งซึ งมีการสะสมมาตังแต่อดีต และมีแนวโน้มมากขึน
ในอนาคต ซึ งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดสิ น และยังมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามาอีกมากมาย โดยเฉพาะการ
ปรับเปลียนกรอบความคิดหรื อกระบวนทัศน์ในการมองปั ญหาใหม่ให้มองไปไปถึงปั ญหาในอนาคต
Busarakamwadi (2008 : ) กล่าวว่า ความสําคัญของการตัดสิ นใจสามารถสรุ ปได้ดงั นี
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1) เพื อลดความขัด แย้ง โดยแต่ ละบุ คคลล้วนมี ความแตกต่ างกันทังในเรื องความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์จึงเป็ นผลให้ในการตัดสิ นใจถ้าไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจให้เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันก็จะส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งขึนได้
2) เพือลดความเสี ยงในการตัดสิ นใจของบุคคลทีไม่มีกฎเกณฑ์ ด้วยเหตุนีในการตัดสิ นใจ
ถ้ามีการใช้เครื องมือทีถูกต้องก็จะส่ งผลให้การตัดสิ นใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง
จากความสําคัญของการตัดสิ นใจดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนสามารถสรุ ปได้ดงั นี ความสําคัญ
ของการตัดสิ นใจมีความสําคัญทีมีส่วนเหมือนกัน คือ 1. การตัดสิ นใจถ้ามีการกําหนดแนวทางวิธีการที
ดีกจ็ ะส่ งผลให้มีความสําเร็ จ และความสําคัญทีมีส่วนแตกต่างกัน คือ 1. การตัดสิ นใจเป็ นเครื องวัดความ
แตกต่างระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงาน 2. การตัดสิ นใจเป็ นเสมือนสมองขององค์การ 3. การตัดสิ นใจ
ปัญหาเป็ นกลยุทธ์การแก้ปัญหาในอนาคต 4. เพือลดความขัดแย้ง
จากความสําคัญของการตัดสิ นใจดังกล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ความสําคัญของ
การตัดสิ นใจ สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี การตัดสิ นใจมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง ในการตัดสิ นใจทีดีควร
จะมี หลักการ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติทีหลากหลาย เพือเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจทีเหมาะสม
และยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งได้อีกด้วย
5.1.3 กระบวนการตัดสิ นใจ
สําหรับในเรื องกระบวนการตัดสิ นใจนัน ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนักวิชาการหลายท่ านได้มีการ
แบ่งกระบวนการตัดสิ นใจทีแตกต่างกันออกไป ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
พลัน เกต และแอ็ ต เนอร์ (Plunkett and Attner,
: ) ได้เสนอลํา ดับ ขันตอนของ
กระบวนการตัดสิ นใจเป็ น ขันตอน ดังนัน อ้างจากกุลชลี ไชยนันตา
: )
ขันที การระบุ ปั ญ หา (Define the problem) เป็ นขันตอนแรกที มี ค วามสํา คัญ อย่า งมาก
เพราะการระบุ ปัญหาได้ถูกต้อ งหรื อ ไม่ ย่อมมีผลต่ อการดําเนิ นการในขันต่ อๆ ไปของกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ซึงจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสิ นใจด้วย
ขันที ระบุขอ้ จํากัดของปั จจัย (Identify limiting factors) เมือสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง
แล้ว ผู ้บ ริ หารควรพิ จ ารณาถึ ง ข้อ จํา กั ด ต่ า งๆ ขององค์ ก าร โดยพิ จ ารณาจากทรั พ ยากรซึ งเป็ น
องค์ประกอบของกระบวนการผลิ ต ได้แก่ กําลังคน เงิ นทุน เครื องจักร สิ งอํานวยความสะดวกอืนๆ
รวมทั งเวลาซึ งมั ก เป็ นปั จ จั ย จํา กั ด ที พบอยู่ เสมอๆ การรู ้ ถึ ง ข้อ จํา กัด หรื อเงื อนไขที ไม่ ส ามารถ
เปลียนแปลงได้จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้
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ขันที การพัฒ นาทางเลื อ ก (Develop potential alternatives) ผูบ้ ริ หารควรทําการพัฒ นา
การแก้ไขปั ญหาให้นอ้ ยลงหรื อให้ประโยชน์สูงสุ ด
ขันที การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมือผูบ้ ริ หารได้ทาํ การ
พัฒนาทางเลือกต่างๆ โดยจะนําเอาข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละทางเลือกมาเปรี ยบเทียบกันอย่าง
รอบคอบทางเลือกบางทางเลือกทีอยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดขององค์การก็อาจทําให้เกิดผลต่อเนืองที
ไม่พึงประสงค์ตามมา
ขันที การเลื อ กทางเลื อ กที ดี ที สุ ด (Select the best alternative) เมื อผู บ้ ริ ห ารได้ ท ํา การ
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ผูบ้ ริ หารควรเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละทางเลือก
อี กครั งหนึ ง เพือพิจารณาทางเลือ กทีดี ทีสุ ดเพี ยงทางเดี ยว ทางเลื อกที ดี ทีสุ ดควรมี ผลเสี ยต่ อ เนื องใน
ภายหลังน้อยทีสุ ด และให้ผลประโยชน์มากทีสุ ด แต่บางครั งผูบ้ ริ หารอาจตัดสิ นใจเลือกทางเลือกแบบ
ประนีประนอมโดยพิจารณาองค์ประกอบทีดีทีสุ ดของแต่ละทางเลือก
ขันที การนําผลการตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิ (Implement the decision) เมือผูบ้ ริ หารได้ทางเลือก
ที ดี ที สุ ด แล้ว ก็ ค วรมี ก ารนํา ผลการตัด สิ น ใจนั นไปปฏิ บั ติ เพื อให้ ก ารดําเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารควรกําหนดโปรแกรมของการตัดสิ นใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดําเนิ นงาน
งบประมาณ และบุคคลทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิ ควรมีการมอบหมายอํานาจหน้าทีทีชัดเจน และจัดให้มี
ระบบการติดต่อสื อสารทีจะช่ วยให้การตัดสิ นใจเป็ นทียอมรับ นอกจากนี ผูบ้ ริ หารควรกําหนดระเบียบ
วิธี กฎ และนโยบาย ซึ งมีส่วนสนับสนุ นให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที การสร้ า งระบบควบคุ ม และประเมิ น ผล (Establish a control and evaluation)
ขันตอนสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ งจะ
ช่ วยให้ผูบ้ ริ หารได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี ยวกับผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ ข้อมูล
ย้อนกลับจะช่วยให้ผูบ้ ริ หารแก้ปัญหาหรื อทําการตัดสิ นใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิทีดีทีสุ ด
Asavapoom (2008: 224) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสิ นใจไว้หลายประการ ดังนี
การตระหนักถึงความต้องการจําเป็ นในการตัดสิ นใจหรื อกําหนดวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจ
1) การระบุปัญหาทีต้องตัดสิ นใจ
2) การกําหนดเกณฑ์ทีต้องตัดสิ นใจ
3) การพัฒนาและกําหนดทางเลือก
4) การประเมินทางเลือก
5) การเลือกทางเลือก
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6) การใช้ทางเลือกและการประเมินผล
นอกจากนี Sugsawang (2020 : Online) กล่าวว่า การตัดสิ นใจทีดีนนั มีขนตอนการตั
ั
ดสิ นใจ
ขันตอน ดังนี
. กําหนดขอบเขต/ความสําคัญ ของการตัดสิ น ใจ (Identity of Decision making) ผูท้ ี ต้อ ง
ตัดสิ นใจต้องสามารถรู ้และระบุเป้าหรื อผลลัพธ์ทีต้องการจาการตัดสิ นใจครังนี
. รวบรวมทางเลือกทังหมดออกมา (list the Option) เพือหาทางเลือกทีจะเป็ นข้อมูลเพิมเติม
ในการตัดสิ นใจให้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
. ศึกษาและกําหนดขอบเขตของแต่ละทางเลือก (Rating the Opting) ศึกษาแต่ละทางเลือก
ในการตัดสิ นใจว่ามี ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสี ย ความเสี ยง อะไรบ้าง
. การตั ด สิ นใจเลื อ กทางเลื อ กที ดี ที สุ ด (Select the best solution) การตั ด สิ นใจเลื อ ก
ทางเลือกทีดี ทีสุด บางครั งหากมีทางเลือกที ดีพอๆ กัน ผูท้ าํ การตัดสิ นใจอาจจะต้องใช้วิจารณญาณใน
การตัดสิ นใจด้วย
. ประเมินการตัดสิ นใจ (Evaluate the decision) หลังจากการตัดสิ นใจไปแล้วในแต่ละครั ง
ให้ประเมินผลการตัดสิ นใจในนันไปด้วย เพือการเรี ยนรู ้และบทเรี ยนในการตัดสิ นใจในครังต่อ ๆ ไป
จากกระบวนการตัด สิ น ใจดัง กล่ า วมาข้า งต้น นัน ผูเ้ ขี ยนสามารถสรุ ป ได้ว่ า ในการแบ่ ง
กระบวนการตัด สิ น ใจที มี ค วามเหมื อ นกัน ได้แ ก่ 1. การระบุ ปั ญ หา 2. การพัฒ นาและการกํา หนด
ทางเลือก 3. การเลือกทางเลือกที ดีทีสุ ด 4. การประเมินผลจากการตัดสิ นใจ และสําหรั บส่ วนทีมีการ
แบ่ ง กระบวนการตัด สิ น ใจที มี ค วามแตกต่ า งกัน ได้แ ก่ 1. การวิ เคราะห์ ท างเลือ ก 2. การรวบรวม
ทางเลือกทังหมดออกมา
นอกจากนี จุ ดเริ มต้นของกระบวนการตัดสิ นใจยังมี ความเหมื อนกัน คือ ต้องระบุ ปัญหาที
ต้องตัดสิ นใจเป็ นการทําความเข้าใจของปั ญหาและความต้องการนันๆ และเป็ นการกําหนดขอบเขตของ
การตัดสิ นใจให้ชดั เจน เพือนําไปสู่ การดําเนิ นการต่อไปทีถูกต้อง
ท้ายทีสุ ดในความเห็นของผูเ้ ขียนในเรื องกระบวนการตัดสิ นใจ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า
กระบวนการตัดสิ นใจสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ขันตอน ได้แก่ 1. การระบุปัญหา
2.รวบรวมทางเลือกทังหมดออกมา 3. วิเคราะห์ทางเลือก 4. เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด 5. ประเมินผลจาก
การตัดสิ นใจ
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5.2 ผลการวิจัยเกียวกับ “ปั จจั ย ที เกียวข้ องกับการตั ดสิ น ใจเข้ าศึ กษาต่ อหลักสู ต รสาขารั ฐประศาสน
ศาสตร์ ”
สําหรับผลการวิจัยเกี ยวกับเรื อง “ ปั จจัยที เกี ยวข้องกับการตัด สิ นใจเข้าศึ กษาต่ อหลักสู ตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ” ผูเ้ ขียนพบว่าได้มีนกั วิชาการนําเสนอไว้หลายท่าน ซึงมีดงั ต่อไปนี
Saengjanthr (2007) ได้ศึกษาปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัด สิ นใจเลื อกเข้าศึ กษาหลักสู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที
เกียวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริ หาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ เพศ รายได้ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย หลักสู ตร อาจารย์ผูส้ อน อุปกรณ์
การเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการของวิทยาลัย และพบว่ามีปัจจัยทีไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจตัดสิ นใจ
เลื อกเข้าศึกษาหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
Petchhoti (2017) ได้ศึกษาปั จจัยทีมี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเข้าศึ กษาต่อหลักสู ตรค
หกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกเข้าศึ กษาต่ อหลักสู ตรคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ได้แ ก่ ภาพลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลัย อาจารย์ผู ส้ อน หลัก สู ต ร การบริ ห ารจัด การของมหาวิ ทยาลัย
อุ ปกรณ์ แ ละสื อการเรี ยนการสอน และพบว่ามีปัจ จัยทีไม่ มีผลต่ อการการตัด สิ นใจเลื อกเข้าศึ กษาต่ อ
หลักสู ตรคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชาทีเรี ยน
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และรายได้ของนักศึกษาต่อเดือน
จากผลการการวิจยั ดังกล่าวมาข้างต้นนัน ผูเ้ ขียนสามารถสรุ ปได้ว่าปั จจัยทีส่ งผลเหมือนกัน
ได้แก่ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ด้านหลักสู ตร ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านอุปกรณ์และสื อการเรี ยนการสอน
ด้านการบริ หารจัดการของวิทยาลัย และสําหรับส่ วนปั จจัยทีไม่ส่งผลเหมือนกันได้แก่ อายุ และยังพบว่า
ปัจจัยทีผลงานที 1 พบว่าส่ งผล แต่ผลงานที 2 พบว่าไม่ส่งผล ได้แก่ เพศ รายได้
จากการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ ขียน พบว่า การทีสองงานวิจยั นี ได้ผลการศึกษาเหมือนกันหรื อ
แตกต่างกันน่ าจะเป็ นเพราะว่า สถาบันและสภาพแวดล้อมในแต่ละพืนทีมีความแตกต่างกัน จึงทําให้ผล
การศึกษาเหมือนกันและแตกต่างกัน
ท้า ยที สุ ด ในความเห็ น ของผู เ้ ขี ยนในเรื อง ปั จจัยที เกี ยวข้อ งกับการตัด สิ นใจเข้าศึ กษาต่ อ
หลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ของสถาบัน ความมีชือเสี ยง ความประทับใจ ความ
ไว้วางใจทีมีต่อสถาบัน สถาบันเป็ นทียอมรับของสังคม และเป็ นสถาบันทีมีความทันสมัยในทุก ๆ ด้าน
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2) หลักสู ต ร มี ความสอดคล้องต่ อผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3) ด้าน
อาจารย์ผู ส้ อน คณาจารย์ผูส้ อนต้อ งเป็ นผู ท้ ีมี ความรู ้ ความสามารถและมี ประสบการณ์ 4) สื อและ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ต้องเพียงพอต่อการใช้งานและต้องมีความทันสมัย 5) การบริ หารจัดการของ
สถาบัน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีดี ห้องเรี ยนเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
5.3 ปัจจัยทีเกียวข้ องกับการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อหลักสู ตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์
สํา หรั บเรื อง “ ปั จ จัยที เกี ยวข้อ งกับการตัด สิ น ใจเข้าศึ ก ษาหลักสู ต รสาขารั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ ” ผูเ้ ขี ยนมีความเห็ นในเรื องนี ว่า ปั จจัยที เกี ยวข้องกับ การตัด สิ นใจเข้า ศึ กษาต่ อ หลักสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ หลักสู ตร อาจารย์ผูส้ อน สื อและอุ ปกรณ์
การเรี ยนการสอน
นอกจากนี จากการทีผูเ้ ขียนได้ศึกษาหาข้อมูลในเรื องนีก็พบว่ายังมีอีกหลายปั จจัยทีเกียวข้อง
กับการตัด สิ น ใจเข้าศึ กษาต่ อหลักสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตร์ โดย Saengjhan (2007) กล่ าวว่ า ปั จจัยที
เกียวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริ หาร
รั ฐกิ จ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ ของสถาบัน คือ ความมี ชือเสี ยงและเป็ นที ยอมรั บของ
สังคมทัวไป 2) หลักสู ตร เป็ นเนื อหาวิชาที ได้รับความนิ ยม เนื อหาวิชาสามารถนํามาประกอบอาชี พได้
3) อาจารย์ผูส้ อน เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถ มีความชํานาญในรายวิชาทีสอน 4) สื อและอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอน เป็ นสิ งที จะช่ วยอํานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอน 5) การบริ ห ารจัด การของ
วิทยาลัย เป็ นการดําเนิ นการเกียวกับการบริ หารงานของสถาบันให้ดียงขึ
ิ นไป จากทีกล่าวมานันแสดงให้
เห็ นว่ าปั จจัยที เกี ยวข้องกับการตัดสิ น ใจเลื อ กเข้าศึ กษาต่ อของนักศึ กษาจะมี ในเรื องภาพลักษณ์ ของ
มหาวิ ทยาลัย ด้านหลักสู ตร ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านอุ ปกรณ์ และสื อการเรี ยนการสอน และด้านการ
บริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยซึ งปั จจัยทังหมดนี เป็ นปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษา
และ Petchhoti (2017) กล่ าวว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่ อหลักสู ตรคหกรรม
ศาสตร์ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่ ปั จจัยที มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือ กเข้า
ศึกษาต่อหลักสู ตรคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านอาจารย์
ผูส้ อน ด้านหลักสู ตร ด้านการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย และด้านอุปกรณ์ และสื อการเรี ยนการ
สอน จากทีกล่าวมานันแสดงให้เห็นว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
จะมีในเรื องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านหลักสู ตร ด้านการบริ หารจัดการของ
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มหาวิทยาลัย และด้านอุปกรณ์และสื อการเรี ยนการสอน ซึ งปั จจัยทังหมดจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีเพราะมี
การส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่ อของนักศึ กษา จากปั จจัยดังกล่าวก็แสดงให้เห็ นได้ว่ามีปัจจัยที
หลากหลายทีส่ งผลต่อนักศึกษาในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นปัจจัยทีส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเป็ นอย่างมาก
ท้ายทีสุ ดนี ปั จจัยต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ ถือได้ว่ามีความสําคัญทีสถาบันต่าง ๆ ควรนําข้อมู ลมาศึกษาเพื อที จะได้นาํ ไปเป็ นแนวทางใน
การนํามาพัฒนาปรับปรุ งให้ดียงขึ
ิ นต่อไป และสําหรับนักศึกษาเอง ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านีล้วนมีส่วนดึงดูด
ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถตัด สิ น ใจในการเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในหลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ได้เป็ นอย่า งดี
เพราะว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีจะส่ งผลให้เกิดความสําเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยนของนักศึกษาต่อไป
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อหลักสู ตรสาขารั ฐประศาสน
ศาสตร์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี
6.1 จากผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ ขียน ภาพลักษณ์ของสถาบันถือได้ว่ามีความสําคัญ
สามารถทําให้สถาบันมี ชือเสี ยงและเป็ นทียอมรั บของสั งคม ในการทีจะมีการเผยแพร่ ภาพลักษณ์ ทีดี
ออกไป ควรทีจะมีการประชาสัมพันธ์ทีดีดว้ ย
. จากผลการศึ กษา พบว่า ปั จ จัยด้านหลักสู ต รส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อกเข้าศึ กษาต่ อ
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ ขียน หลักสู ตรถือได้ว่ามีความสําคัญ หลักสู ตรต้อง
มีความทันสมัย มีคุณภาพ และเป็ นทียอมรับของตลาดแรงงาน มีความหลากหลายและน่าสนใจ
. จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านอาจารย์ผสู ้ อนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็นของผูเ้ ขียน อาจารย์ผูส้ อนถือได้ว่ามีความสําคัญ อาจารย์
ผูส้ อนทีมีความรู ้ความสามารถทางวิชาการตรงกับสาขาทีสอน และมีประสบการณ์ในการสอน
6.4 จากผลการศึ กษา พบว่ า ปั จ จัยด้า นสื อและอุ ปกรณ์ ก ารเรี ย นการสอนส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกเข้าศึกษาต่อหลักสู ต รรั ฐประศาสนศาสตร์ ในความคิดเห็ นของผูเ้ ขียน สื อและอุ ปกรณ์
การเรี ยนการสอนถือได้ว่ามีความสําคัญสื อการเรี ยนการสอนสามารถช่วยในการสอนของครู ได้ดีมาก
ยิงขึน สื อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนจะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ กิจกรรมในหลายๆ รู ปแบบ
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6.5 จากผลการศึ กษา พบว่า ปั จ จัยด้านการบริ หารจัด การส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กเข้า
ศึ ก ษาต่ อ หลักสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ขี ย น การบริ ห ารจัด การถื อ ได้ว่ า มี
ความสําคัญ ในการบริ หารจัดการที ดี จะส่ งผลให้ภาพรวมของมหาลัยมี ความพัฒนา และยังส่ งผลให้
มหาวิทยาลัยก้าวหน้าต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์
ในครังถัดไป ควรจัดทําวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยตรง เพือสอบถามถึงปั จจัยต่างๆ
ทีสําคัญเกียวกับการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์
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บทคัดย่ อ
บทความนี มี วตั ถุประสงค์เพือนําเสนอวิธีการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ น เนื องจากการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์นันเป็ นกลไกสํ า คัญ ที เป็ นตัว วิ เคราะห์ แ ละวางแผน
โครงสร้ างการบริ ห ารจัด การเพื อสรรหา คัด เลื อ ก และบรรจุ บุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ความสามารถ มี
คุ ณ สมบัติ ที เหมาะสมเข้ามาปฏิ บัติ ง านในองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ น การพัฒนาและส่ ง เสริ ม ให้
บุ คลากรมี ความรู ้ ความสามารถการพัฒนาทักษะส่ งผลต่ อการปฏิ บัติ งานให้ดียิงขึน เมือบุ คลากรได้
ปฏิ บัติ ต ามทฤษฎี การบริ ห ารจัด การ POCCC ของ Henri Fayol มี 5 ประการดัง นี ประการแรก การ
วางแผนเป็ นการกําหนดเป้ าหมายไว้และปฏิบตั ิตามจนบรรลุผลสําเร็ จ ประการทีสอง การจัดองค์กรเป็ น
การกําหนดภาระหน้าทีความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรเพือทีจะได้ไม่ ทบั ซ้อนกัน ประการที
สาม การบังคับบัญชาสั งการ ทําให้การดําเนิ นงานต่างๆเป็ นไปอย่างราบรื น มีคนคอยควบคุมสังการ
ช่วยทําให้เกิดการตัดสิ นใจได้อย่างทันท่วงที ประการทีสี การประสานงานเป็ นการเชือมโยงภาระหน้าที
ของบุ คลากรในองค์กรเข้าด้วยกันและประการสุ ดท้าย การควบคุ มเป็ นการบริ หารจัดการทุ กอย่างให้
สําเร็ จลุล่วงไปตามแผนทีวางไว้ ซึ งเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเป็ นอย่าง
มาก ทํา ให้ ก ารบริ หารจั ด การเป็ นระบบ ระเบี ย บ และปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งราบรื น ตัว บุ ค ลากรมี
ประสิทธิ ภาพ ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีศกั ยภาพ และประสบความสําเร็ จได้เป็ นอย่างดี
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Abstract
This academic article aims to present the human resource development for the efficiency of
local government organizations. Because human resource development is an important mechanism
that analyzes and plans the management structure in order to recruit, select and recruit personnel with
appropriate knowledge, capability and qualifications to work in the local government organization.
Developing and promoting personnel to have better knowledge and ability to have better operational
skills. In addition, the personnel are also developing potentials. When personnel have followed Henri
Fayol's POCCC management theory, there are five main points: First, planning is setting goals and
fulfilling them to achieve results. Second, organization determines the responsibilities of the
personnel in the organization so that will not overlap. Third, the command of command Making the
operations go smoothly There are people to control and direct. It helps to make decisions in a timely
manner. Fourth, coordination is the link between the responsibilities of the organization's personnel
and lastly Control is managing everything to be accomplished as planned. Which is very beneficial to
the administration of the local government organization Make the management systematic and work
smoothly. Personnel are efficient Encourage local government organizations to have potential and
success as well.
Keywords: human resource development, local government organization efficiency
บทนํา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการช่วยให้บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
มีขวัญและสร้างกําลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน ทําให้เกิดความจงรั กภักดีต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินที
ปฏิบตั ิงาน ช่วยพัฒนาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินเจริ ญเติบโตเพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ น
ตัวกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคลากรทีมีคุณสมบัติทีตรงตาม
ต้องการเข้ามาทํางานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทําให้องค์กรปกครองส่ วน
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ท้อ งถิ นเจริ ญ เติ บ โต และพัฒ นายิงขึ น ช่ ว ยเสริ มสร้ างความมันคง มังคังและยังยืนให้แ ก่ สั งคมและ
ประเทศชาติ
ปั จจุ บนั มนุ ษย์ตอ้ งการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในขณะเดี ยวกันองค์กรก็ตอ้ งเติ บโตตลอดเวลา
เช่ นกัน องค์ก รจะก้าวไปข้างหน้าได้นันเกิ ดจากแรงผลักดันที สําคัญก็คือ บุ ค ลากรทุ กคนในองค์กร
ศักยภาพทุกคนย่อมส่ งผลต่อศักยภาพขององค์กร หากบุคลากรทุกคนปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ย่อมส่ งผลให้องค์กรนันมีประสิ ทธิ ภาพตามไปด้วย แนวคิดว่าบุคลากรในองค์กรเป็ นเสมือนทรั พย์สิน
ประเภทหนึ งขององค์กรทีต้องได้รับการดู แลเอาใจใส่ จ่ ายค่าตอบแทน ให้รางวัลและสวัสดิ การ โดย
เน้นการดึ งและพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน มี การพัฒนาแนวคิ ดไปสู่ การ
จัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เชิ งกลยุทธ์ทีมุ่ งพัฒ นา เสริ มสร้ างและกระตุ น้ ให้บุคลากรเกิ ดความรั ก ความ
ศรัทธา และมุ่งมันทุ่มเททํางานให้กบั องค์กร สนับสนุ นให้ บุคลากรเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื อง มีส่วนร่ วมใน
การเสนอแนะแนวคิ ด ที สร้ างสรรค์ อันก่อให้เกิด นวัตกรรมใหม่ ขึน (วนิ ดา วาดี เจริ ญ, 2556 : 11) สิ ง
เหล่านีจะเป็ นกําลังผลักดันและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เพือประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน นันเป็ นกลยุทธ์
สําคัญขององค์กรทีจะต้องใส่ ใจดําเนิ นการอย่างรอบคอบและจริ งจัง เพราะหากสามารถจัดการกับการ
พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว บุคลากรในองค์กรก็จะมี ศกั ยภาพเพิมมากขึน ซึ ง
ส่ ง ผลให้ ก ารทํา งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามมาด้ว ย แล้ว แน่ น อนว่ า
ท้ายที สุ ดองค์กรก็จะประสบความสํา เร็ จ ทังยังเพิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินให้มาก
ยิงขึน พร้อมทังบุคลากรและองค์กรเองก็กา้ วหน้าไปพร้อมกันด้วย
บทความนี มี วตั ถุประสงค์เพือนําเสนอวิธีการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สุ ภ าวดี ขุ น ทองจัน ทร์ (2559 : 128) การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ห รื อบุ ค ลากรมี วิ ธี ก ารที
หลากหลาย หากองค์กรสามารถเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร จะ
ทําให้องค์กรได้บุคลากรทีมี ความรู ้ ทักษะและ ความสามารถในงาน เพราะบุ คลากรทุ กคนมีศกั ยภาพ
ของตนเอง ทีสามารถพัฒนาให้เพิมพูนขึนได้ทงด้
ั านความรู ้ ทักษะและทัศนคติ ถ้าหากมีแรงจูงใจทีดีพอ
ดังนัน ในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลนันองค์กรจะต้องดําเนินการทุกด้านอย่างบูรณาการ
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ความหมายการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
พิชิต เทพวรรณ (
: ) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์เป็ นการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของทรั พยากรมนุ ษย์ โดยมี ความเชื อมโยงกับกลยุทธ์ของ
องค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจ เพือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายตามทีต้องการได้ โดยจะให้ความสําคัญ
กับการดําเนิ นงานในนโยบายและการปฏิบตั ิดา้ นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ เพือสนับสนุ นให้องค์กร
บรรลุเป้ าหมายในระยะยาว การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในความหมาย
แคบ หมายถึง การพัฒนามนุ ษย์ในระดับปั จเจกบุคคล และการพัฒนามนุ ษย์ในระดับองค์กร ศิรภัสสรศ
วงศทองดี (
: ) ได้ให้ คาํ นิ ย ามการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไว้ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใน
ความหมายแคบเป็ นการพัฒนาเพือก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็ นการ
เพิมศักยภาพของบุคคลให้เป็ นผูท้ ีมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามทีต้องการ เพือสามารถทําให้ สมการ
แห่ งความสําเร็ จอันประกอบด้วยผลรวมขององค์กรเป็ นจริ ง การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ในความหมาย
กว้าง หมายถึง การพัฒนามนุ ษย์ในระดับสังคม ประเทศ และสากล มีองค์กรหลายระดับทีถู กคาดหวัง
ให้ร่วมกันรั บผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในระดับมหาภาค เช่ น กระทรวง ทบวง กรม ของ
รั ฐบาลในทุก ๆ ประเทศ นอกจากนี ยังมี อ งค์กรระหว่างประเทศ โรงเรี ยน สถานศึ กษา สถาบันทาง
ศาสนา องค์กรการกุศล รวมทังวิธีการ เป้ าหมาย และกระบวนการทีหลากหลาย สุ ภาวดี ขุนทองจันทร์
(2559 : 107-108) การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ หมายถึ ง การพัฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ทีต่อเนืองเพือเพิมพูน ความรู ้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลให้มีพฤติกรรมการทํางาน
ที ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด ต่ อ องค์กร อาจกระทําได้ห ลายวิธี เช่ น การศึ กษาต่ อ การฝึ กอบรม การ
สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรื อการพัฒนาตนเอง
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พิชิต เทพวรรณ์ (
: ) กล่าวไว้ว่าการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นการสร้ างโอกาสให้
ทรั พยากรมนุ ษย์หรื อพนักงานแต่ละคนในการเพิมทักษะความรู ้ ความเชียวชาญ และระดับสมรรถนะ
ให้ดีขึน ซึ งเป้ าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร มีอยู่ 3 ประการ คือ ประการ
แรกเพือให้องค์กรมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันจากการมีทรัพยากรมนุ ษย์ทีมีความรู ้ ความสามารถ
และมี การพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา ประการที สองเพือให้เกิดความเชื อมโยงสอดคลองและครอบคลุมการ
พัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์กับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การเรี ยนรู ้ ของแต่ ละบุคคล และประการ
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สุ ดท้ายเพือเพิมประสิ ทธิภาพทรั พยากรมนุษย์ขององค์กร เนืองจากทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากร หลัก
ที จะเพิ มความสามารถในการแข่ ง ขัน ดัง นั น การพัฒ นาทังความรู ้ สติ ปั ญ ญา และจริ ย ธรรมของ
ทรัพยากร มนุษย์จึงมีความสําคัญต่ออนาคตขององค์กรเป็ นอย่างมาก
ศิรภัสสรศ วงศทองดี (
: - ) การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ว่ามี อยู่ ประการ กล่าวคือ
ประการแรก การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับการออกแบบมาเพือสร้ างการเรี ยนรู ้ ทังในระดับปั จเจก
บุคคล และในระดับองค์กร การเรี ยนรู ้ ในระดับบุ คคล หมายถึง การเปลียนแปลอย่างถาวรเชิ งสัมพัทธ์
ใน พฤติกรรมหรื อศักยภาพของมนุ ษย์ซึงมิได้เป็ นผลโดยตรงจากการเจริ ญเติบโตทางร่ างกาย ส่ วนการ
เรี ยนรู ้ของ องค์กร เป็ นผลรวมของการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในองค์กรและอาจจะส่ งผลหรื อผลักดันให้เกิด
การพัฒนาองค์กร ไปถึงการเป็ นองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ ทวทั
ั งองค์กรได้ในที สุ ด ประการที สอง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ถูกออกแบบมาเพือสร้างผลงานทีดีกว่าเดิมทังในระดับปั จเจกบุคคลและผลงาน
โดยรวมขององค์กร ผลงาน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมทีทําให้บรรลุผลของการทํางานอย่างใดอย่าง
หนึ งจนเกิ ด ผลลัพ ธ์ ต ามภารกิ จ ทั งผลงานระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลหรื อ ในระดับ องค์ ก ร ซึ งต่ า งก็ มี
วัตถุประสงค์เพือก่อให้เกิดความสําเร็ จของสมาชิกทุกคนและขององค์กร
พิ ชิ ต เทพวรรณ (
: -158) เพื อให้ ก ารพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์นํา ไปสู่ ก ารเพิ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้จึงต้องมีความเข้าใจในหลักปรัชญาทีเกียวข้องกับการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ทีเป็ นพืนฐานของการกําหนดกลยุทธ์ มี 5 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ก่อให้เกิดการสนับสนุ น ซึ งนําไปสู่ ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร ประการที สองคือ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ควรจะใช้ในการประสานความ
ร่ วมมือ และสนับสนุ นถึง ความสําเร็ จในธุรกิจโดยเน้นถึงประสิ ทธิ ภาพ เพือควบคุมให้สามารถกําหนด
และปรับปรุ งลักษณะของการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ได้แก การทํางานในลักษณะเป็ นกลุ่ม การทํางาน
ในลักษณะของบุคคล และควรจะมี การสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาในทุกระดับขององค์กร ประการที
สามคือ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์เป็ นการสนับสนุ นให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในองค์กรมี
โอกาสในการพัฒนาทักษะ และความสามารถให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด ประการที สี คื อ การพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ควรสร้างหลักสู ตรในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีเงือนไขซึ งจะ
ให้ความสําคัญ ไปที การจัดการในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และควรจะมีการสนับสนุ นโดยผู ้
ฝึ กสอนรวมถึงผูเ้ ชี ยวชาญหรื อทีปรึ กษา และมีรูปแบบการฝึ กสอนทีเหมาะสม ประการสุ ดท้ายคือ การ
พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ตอ้ งมี การสนับสนุ นทางด้านงบประมาณในการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
โดยจะต้องมีผรู ้ ับผิดชอบอยูใ่ นหน่ วยงาน ซึงจะเป็ นผูท้ ีสามารถให้คาํ แนะนําและสนับในการจัดการ
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องค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พิ ชิ ต เทพวรรณ (2554 : 158) กล่ า วไว้ว่ า ทุ ก องค์ ก รต่ า งพยายามที จะดํา เนิ น การให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร ทังในด้านการเป็ นผูน้ าํ ตลาด การขยายส่ วนแบ่งการตลาด การมี
สิ นค้าหรื อบริ การทีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน การทีองค์กรจะ บรรลุซึงเป้ าหมายเหล่านันได้องค์กร
จะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็ม ศักยภาพ และการทีองค์กรจะมี
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที มี คุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า วนั น องค์ก รจะต้อ งมี อ งค์ป ระกอบที สํ า คัญ ของการพัฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ ซึ งประกอบไปด้วย 4 ประการ ดังนี ประการทีแรกคือ การเรี ยนรู ้ คือการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมทีเกิ ดแบบถาวรทีมีผลต่ อการปฏิบตั ิหรื อประสบการณ์ ประการทีสองคือ การ
ฝึ กอบรมเป็ นแผนการและระบบการปรั บ ปรุ งพฤติ กรรมซึ งผ่านการเรี ยนรู ้ หรื อ เป็ นโปรแกรมหรื อ
รายการทีบุคคลสามารถพัฒนาไปในแต่ละระดับความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ งถือว่าเป็ นสิ งจําเป็ นที
จะพัฒนาการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ มขึน ประการทีสามคือ การพัฒนาเป็ นการเจริ ญเติบโตหรื อ
การตระหนั ก ถึ ง ความสามารถและศัก ยภาพที มี อ ยู่ ข องแต่ ล ะบุ ค คล โดยผ่ า นการเรี ยนรู ้ แ ละได้
ประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ ประการสุ ดท้ายคือ การศึกษาเป็ นการพัฒนาการของการเรี ยนรู ้ ทีเป็ นความ
นิ ย ม และความเข้า ใจที เป็ นความต้อ งการในการดํา เนิ น ชี วิ ต ซึ งจะต่ า งกับ ความรู ้ แ ละทัก ษะที มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตพียงอย่างเดียว
รู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศิรภัสสรศ วงศทองดี (
: - ) การศึกษาตัวแบบกรอบแนวคิด และขอบเขตเนื อหา
ของการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์จากนักวิชาการหลายท่ านแล้วแสดงถึงรู ปแบบของกิจกรรมการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ทีเหมาะสมกับเป้ าหมายหลักของการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กรไว้มี 3 ประการ
ดังนี ประการแรกคือ การพัฒนางาน หมายถึง งานในปั จจุ บนั ทีบุคลากรทําอยู่ การพัฒนางานถูกจัดไว้คู่
กับกิจกรรม การฝึ กอบรม ซึ งเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เพือพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีความ
พร้อมในการทํางานด้วยวิธีการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีในห้องบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ งในทีทํางาน หรื อ
ด้วยการฝึ กอบรมทางไกล ทังนี เพือให้บุคลากรมีความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ทีเอือต่อการ
ทํางานในปั จจุบนั ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประการทีสองคือ การพัฒนาปั จเจกบุคคลการศึ กษา คือการ
สร้ างการเรี ยนรู ้ เพื องานในอนาคตที เป็ นไปตามเป้ าหมายเส้นทางการเติ บ โตในตําแหน่ งหน้าที เพือ
เตรี ยมบุ คลากรให้มีความพร้ อมในการไปทํางานหรื อดํารงตําแหน่ งในอนาคต และประการสุ ดท้ายคือ
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การพัฒนาองค์กรการพัฒนา หมายถึง การทําให้ดียงขึ
ิ นการทําให้เติบโตอย่างยังยืนการพัฒนาเน้นไปที
องค์กร เพือให้องค์กรปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการนําศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด และสร้ างให้แต่ ละบุ คคลเกิ ดทัศนคติ ทีดี ต่อองค์การตลอดจนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของตนเอง เพือนร่ วมงานและองค์การ เมือพิจารณาการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์จะเห็นถึงหลักการ
มี 5 ประการดังนี ประการแรกคือ มนุ ษย์ทุกคนมี ศักยภาพที สามารถพัฒนาให้เพิมพูนขึนได้ทงด้
ั าน
ความรู ้ ด้านทักษะและเจตคติ ถ้าหากมีแรงจูงใจทีดี พอ ประการทีสองคือ การพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์
ควรเป็ นกระบวนการต่อเนื อง ตังแต่การสรรหา การคัดเลือก นํามาสู่ การพัฒนาในระบบขององค์การ
ประการทีสามคือ วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธีจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
องค์การและบุคลากร ประการที สี คือ จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
เป็ นระยะๆ เพื อช่ ว ยแก้ไขบุ คลากรบางกลุ่ มให้ พ ฒ
ั นาความสามารถเพิ มขึ น และในขณะเดี ยวกัน ก็
สนับสนุ นให้ผูม้ ีขีดความสามารถสู งได้กา้ วหน้าไปสู่ ตาํ แหน่ งใหม่ ทีต้องใช้ความสามารถสู งขึน และ
ประการสุ ด ท้ายคื อ องค์ก ารจะต้อ งจัด ระบบทะเบี ยนบุ คลากรให้ เป็ นปั จจุ บัน ที สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าได้เป็ นรายบุคคล
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มองเห็ นถึงความสําคัญของทรั พยากรมนุ ษย์ทีมี ต่อระบบการ
พัฒนาทังในระดับจุ ลภาคและระดับมหาภาค ด้วยมนุ ษย์มีศกั ยภาพอยู่ในตัวทีสามารถ เพิมพูนได้ตาม
กระบวนการวิธีการทีเหมาะสมทีถูกเลือกนํามาประยุกต์ใช้ทาํ ให้มนุษย์มีความรู ้ ความสามารถทีเพิมขึน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตอบสนองความต้องการขององค์กรได้เป็ นอย่างดี ดงั นัน จึ ง
ทําให้เกิดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึน (พรชัย เจดามาน, 2560)
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี หลักการทีสําคัญอยู่ 6 ประการดังนี ประการแรกคื อ หลักการ
เสริ มสร้างความเชือถือและศรัทธาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลักการทีสําคัญ คือ จะต้องให้ผทู ้ ีเข้า
รั บการพัฒนาและฝึ กอบรม รวมทังผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ ายมี ความเชื อถื อ และศรัทธาเกิ ดขึนก่อน เมือทุ ก
ฝ่ ายเกิ ด ความเชื อถื อและศรั ท ธาแล้ว ก็จ ะทําให้ก ารพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ป ระสบความสําเร็ จตาม
เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ต ามทีต้องการได้ เช่ น ความเชื อถือ และศรั ทธาที มีต่ อ หน่ ว ยงานที เป็ นผู ้
ดําเนินงาน ความเชือถือและศรัทธาในชือเสี ยงและประสบการณ์ของวิทยากร เป็ นต้น ประการทีสองคือ
หลักการรั กษาระดับความสนใจให้อยูใ่ นระดับทีสู งอยูเ่ สมอในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที
สําคัญ คือ จะต้อทําให้ผูท้ ี เข้ารั บการพัฒนาและฝึ กอบรมทีกําลังดําเนิ นการอยู่นัน ให้อยู่ในระดับทีสู ง
เพื อให้ ผูท้ ี เข้า รั บ การพัฒ นาและฝึ กอบรมเกิ ด ความสนในในเรื องที กําลังรั บ รู ้ แ ละ รั บ ฟั งโดยเฉพาะ
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วิทยาการ ควรทีจะมีความสามารถในการสร้างความสนใจผูท้ ีรั บการพัฒนาและฝึ กอบรม เช่น มีการให้
ทํากิจกรรมต่างๆ มีการใช้เทคนิ คหรื อวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาและฝึ กอบรม เป็ นตน ประการทีสาม
คือ หลักการเสริ มสร้างภาวะสมองในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลักการทีสําคัญ คือ จะต้องทําให้ผทู ้ ี
เข้ารั บการพัฒนาและฝึ กอบรมได้มีการเสริ มสร้ างภาวะสมองด้วยการฝึ กให้รู้จกั คิด ฝึ กให้มีการปฏิบตั ิ
ฝึ กให้มีการโต้ตอบ หรื อฝึ กให้เกิดการมีส่วนร่ วม ซึ งวิธีการฝึ กต่างๆ เหล่านี จะทําให้ผทู ้ ีเข้ารับการพัฒนา
และฝึ กอบรมเกิดความรู ้ความสามารถเพิมมากขึน และเป็ นการเสริ มสร้างภาวะสมองของผูท้ ีเข้ารั บการ
พัฒนาและฝึ กอบรมด้วย ประการทีสี คือ หลักการเสริ มสร้างภาพพจน์ทีดี ในหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์มีหลักการทีสําคัญ คือ จะต้องทําให้ผทู ้ ีเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรม ได้รับรู ้และเข้าใจ
ถึงความสําคัญประโยชน์ และความจา เป็ นทีจะต้องเรี ยนรู ้ ในเรื องหัวข้อ และเนื อหาต่างๆ ทีกําหนดไว้
ในหลักสู ตรของการพัฒนาและฝึ กอบรม จึ งเป็ นหลักการสําคัญทีว่าการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์จะต้อง
ยึดหลักการเพือเสริ มสร้ างภาพพจน์ทีดี ในหัวข้อต่ าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี เข้ารั บการพัฒนาและฝึ กอบรม และ
ประการที ห้าคือ หลักการเสริ มสร้ างความเข้าใจในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ มีหลักการที สําคัญ คือ
จะต้องทําให้ผูร้ ั บการพัฒนาและฝึ กอบรม เกิดความเข้าใจสามารถนําความรู ้ ต่างๆ ทีได้รับไปใช้ในการ
ปฏิ บัติง านหรื อ ประยุก ต์ให้เกิ ดประโยชน์ ต่ อไปได้ กล่ าวคื อผู ท้ ี รั บการพัฒ นาและฝึ กอบรม เมื อได้
ความรู ้จากการพัฒนาและฝึ กอบรมแล้ว จะต้องมีความเข้าใจได้ดว้ ยว่าจะนําความรู ้ ทีได้นนไปใช้
ั
หรื อ
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่างไรทําไมถึ งต้องทําเช่ นนัน ดังนัน จึ งเป็ นหลักการสําคัญที ว่า
จะต้องเสริ มสร้างความเข้าใจให้เกิดขึนกับผูท้ ีเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมด้วย และประการสุ ดท้าย
คือ หลักการเน้นหรื อยําในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีหลักการทีสําคัญ คือจะต้องทําให้ผทู ้ ีเข้ารั บการ
พัฒนาและฝึ กอบรม สามารถทีจะจดจําจากสิ งทีได้รับจากการพัฒนาและฝึ กอบรมให้ได้การทีให้จะรั บ
การพัฒนาและฝึ กอบรมสามารถจดจําได้ดีนันวิธีการหนึ งทีนิ ยมใช้กนั ก็คือ การเน้นหรื อการยํานันเอง
ยกตัวอย่างเช่น การทีบุคคลบางคนร้องเพลงบางเพลงได้ทงๆ
ั ทีไม่เคยเห็นเนื อเพลงนันเลย
ประสิ ทธิภาพขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
สําหรั บความหมายทีกล่าวถึ งเพือทําให้เพิมประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น มี
ความสมบูรณ์ยงขึ
ิ นผูศ้ ึกษาเห็นว่าคํานิ ยามของคําว่า ประสิ ทธิ ภาพ มีความจําเป็ นและได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวางนํามาปรับใช้กาํ หนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรซึ งผู ้
ศึ ก ษาพบว่ า มี ผู ้ใ ห้ ค วามหมายของคํา ว่ า “ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น” ได้ มี
นักวิชาการต่าง ๆ ให้ความหมายไว้ดงั นี
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ความหมายของประสิ ทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพในระบบราชการนั นมี ความหมายรวมถึ ง ผลิ ต ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ งทีวัดได้หลายมิติ ตามแต่วตั ตุประสงค์ทีต้องการพิจารณา มี 3 ประการคือ ประการ
แรกคือ ประสิ ทธิ ภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการผลิ ต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการ
บริ หาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีทีมีอย่างประหยัดคุ ม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ยน้อยที สุ ด ประการที
สองคื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในมิ ติ ของกระบวนการการบริ ห าร (Process) ได้แ ก่ การทํา งานที ถู กต้อ งได้
มาตรฐาน รวดเร็ วและใช้เทคโนโลยีทีสะดวกกว่าเดิ ม และประการสุ ดท้ายคือ ประสิ ทธิ ภาพในมิติของ
ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ได้ แ ก่ การทํา งานที มี คุ ณ ภาพเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม เกิ ด ผลกํา ไรทัน เวลา
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีจิตสํานึ กทีดีต่อการทํางานและบริ การเป็ นทีพอใจของลูกค้า หรื อผูม้ ารั บบริ การ (ไพบู ลย์
ตังใจ, 2554) นิ ย ามคํา ว่ า “ประสิ ทธิ ภ าพ ” หมายถึ ง แนวคิ ด หรื อความมุ่ ง มาดปรารถนาในการ
บริ หารงานในระบบประชาธิ ปไตยในอันที จะทําให้การบริ หารราชการได้ผลสู งสุ ด คุ ม้ กับการทีได้
จ่ายเงินภาษีอากรไปในการบริ หารประเทศ และจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน (กชพร พุทธ
จักร, 2553)
องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปกครองส่ วนท้ องถิน
Peterson & Plowman (1989 อ้างถึ งใน อุ ทสั น์ วีระศักดิ การุ ณย์, 2556) ได้ให้แนวคิด ใกล้เคียง
กับ Harring Emerson โดยตัดทอนบางข้อลง และสรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพไว้ 4 ประการ
ประกอบด้ว ย ประการแรกคือ คุ ณ ภาพของงาน (Quality) จะต้องมี คุณภาพสู ง คื อ ผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้ได้
ประโยชน์คุม้ ค่า และมีความพึงพอใจ ผลการทํางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ ว ครบถ้วนและ
เชือถือได้ มีในการปฏิบตั ิงานจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอ นอกจากนีผลงานทีมีคุณภาพควรก่อเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้า หรื อผูม้ ารับบริ การ ประการทีสองคือ ปริ มาณ
งาน (Quantity) งานที เกิดขึนจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่ วยงาน โดยผลงานทีปฏิ บตั ิ ได้มี
การจัดลําดับความสําคัญของปริ มาณงาน เพือความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน หรื อเป้าหมายทีบริ ษทั วางไว้
และควรมี การวางแผนบริ หารเวลาเพือให้ได้ปริ มาณงานตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ประการที สามคือ
เวลา (Time) คือ เวลาทีใช้ในการดําเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะทีถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงาน
และทันสมัย จะต้องปฏิบตั ิงานให้ได้ผลงานแล้วเสร็ จสมบูรณ์ตามเวลาทีกําหนด มีความตรงต่อเวลาและ
รักษาเวลา มีการบริ หารเวลาและแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม ตามหลักการและทันสมัย การนําเทคโนโลยีที
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ทันสมัยเข้ามาเพือลดขันตอนในการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาเทคนิ คการทํางานให้สะดวกรวดเร็ วขึน
ตามคาดหวังของหน่ วยงานนันๆ และประการสุ ดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน (Costs) ในการ
ดําเนิ นงานทังหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคื อ จะต้องลงทุ นน้อยและให้ได้ผลกําไรมาก
ทีสุ ด ประสิ ทธิ ภาพในมิติของค่าใช้จ่าย ต้นทุ นการผลิต ได้แก่ การใช้ทรั พยากรด้านการเงิน คน วัสดุ
เทคโนโลยี ที มี อ ยู่ อ ย่า งประหยัด คุ ้ม ค่ า ตระหนั ก และกระตุ ้น ให้ ผู ้อื นใช้ท รั พ ยากรที มี อ ยู่ การนํา
ทรัพยากรทีใช้แล้วสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน โดยไม่สินเปลืองงบประมาณและ
ทรัพยากรขององค์การเกินจากทีกําหนดไว้ และเกิดการสู ญเสี ยน้อยทีสุ ด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือประสิ ทธิภาพขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินไม่ใช่ เป็ นเพียง แค่การพัฒนาการ
ทํางานเพียงเพือรับคําชื นชมจากประชาชนเท่านัน แต่ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ นเพือให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพในอนาคตนัน จะเห็ นได้ว่าการวางโครงสร้ างและการวางแผน
พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์จะเป็ นการเชื อมโยงประสิ ทธิ ภาพการทํางานและผลสัมฤทธิ ทีได้เชื อมโยงและ
ประสานมิ ติ ก ารพัฒ นาสั ง คม มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ และมิ ติ ท างสิ งแวดล้อ มเข้าไว้ด้ว ยกัน การพัฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นจะเกียวข้องกับคนทุ กคน ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานทัง
ภาครั ฐและเอกชนทุกหน่ วยงาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน ประชาชน เป็ นการดําเนิ นงานทีสําคัญซึ งจะทําให้สําเร็ จ
ได้ตอ้ งประกอบด้วย 3 ประการคือ ประการแรก การพัฒนาความรู ้ทงเชิ
ั งทฤษฎีและปฏิบตั ิทีมีการพัฒนา
อย่าง ต่ อเนื อง ประการที สอง กระตุ ้นให้เกิด การตื นตัวของสั งคมที ทัวถึงและต่ อเนื อง และประการ
สุดท้าย มีความต้องการทางการเมืองทีชัดเจนและต่อเนือง
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ทีดี ย่อมก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นอย่าง
มากมายมหาศาลการพัฒนาตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ นมี 5 มิ ติหลัก คือ มิ ติทีแรก ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (tangibility) หมายถึ ง ลักษณะทาง
กายภาพทีปรากฏ ให้เห็ นถึงสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที บุคลากร อุปกรณ์ เครื องมือ
เอกสารทีใช้ในการติดต่อสื อสารและสัญลักษณ์ รวมทังสภาพแวดล้อมทีทําให้ผรู ้ ั บบริ การรู ้สึกว่าได้รับ
การดู แ ลห่ วงใยและความตังใจจากผู ้ให้ บ ริ การ บริ ก ารที ถู กนํา เสนอออกมาเป็ นรู ป ธรรมจะทําให้
ผูร้ ั บ บริ การรั บ รู ้ ถึง การให้บริ การนันๆ ได้ชัด เจนขึ น มิ ติ ทีสอง ความเชื อถื อไว้ว างใจได้ (reliability)
หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้ต รงกับสัญญาที ให้ไว้กับผูร้ ั บบริ การ บริ การที ให้ทุกครั ง
จะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิม ในทุกจุ ดของบริ การ ความสมําเสมอนี จะทํา
ให้ผูร้ ั บบริ การรู ้ สึกว่าบริ การทีได้รับนันมีความน่ าเชื อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ มิ ติทีสาม การ
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ตอบสนองต่ อ ผู ้ใ ช้ บ ริ การ (responsiveness) พร้ อ มและความเต็ ม ใจที จะให้ บ ริ การ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที ผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย และ
ได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทังจะต้องกระจายการให้บริ การไปอย่างทัวถึง รวดเร็ ว มิติทีสี
การให้ความเชื อมันต่อผูใ้ ช้บริ การ (assurance) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้างความเชื อมันให้เกิด
ขึ นกับ ผู ร้ ั บ บริ การ ผู ใ้ ห้ บ ริ การจะต้อ งแสดงถึ ง ทัก ษะความรู ้ ความสามารถในการให้ บ ริ การ และ
ตอบสนองความต้อ งการของผู ้รั บ บริ การด้ ว ยความสุ ภ าพ นุ่ ม นวล มี ก ริ ยามารยาทที ดี ใช้ ก าร
ติดต่อสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพและให้ความมันใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การทีดี ทีสุ ด และมิติสุดท้าย
การรู ้ จักและเข้าใจผูใ้ ช้บริ การ (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดู แลเอาใจใส่ ผูร้ ับบริ การตาม
ความต้องการทีแตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
ทฤษฎี ก ารบริ ห ารจัด การ POCCC ของ Henri Fayol กํา หนดขึ นสํา หรั บ การบริ ห ารจัด การ
องค์กรทีมีความสําคัญในการเชื อมโยงและส่ งผลระหว่างกันและกัน เพือให้การทํางานสมบูรณ์ และ
ประสบความสําเร็ จ โดยหน้าทีทัง ประการมีดงั นี ประการแรกคือ การวางแผนการกําหนดแผนปฏิบตั ิ
การหรื อวิถีทางทีจะปฏิบตั ิงานไว้ตงแต่
ั ตน้ จนจบ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ เป็ นแนวทางที วางไว้
สําหรับการทํางานในอนาคต ซึ งการวางแผนนี จะเกิดขึนจากวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริ หาร
จัดการทีคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ งจะถ่ายทอดออกมาเป็ นแผนปฏิบตั ิการการทํางานและเป้ าหมายทีจะต้อง
บรรลุสู่ ความสําเร็ จ ประการที สองคือ การจัดองค์กร เป็ นการกําหนดตําแหน่ งงาน ภาระ หน้าที ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนจํานวนคน ให้ครอบคลุมการทํางานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้ าง
ตําแหน่ ง โครงสร้ างองค์กร เพือจัดลําดับการบริ หารและสังการด้วย หากองค์กรมี การจัดการองค์กรที
เป็ นระบบระเบียบ แบ่งงานชัดเจน ไม่ทบั ซ้อน มีหน้าทีครบ มีปริ มาณคนพอกับทีต้องการ ก็ยอ่ มทําให้
การทํางานมี ประสิ ทธิ ภาพ และโอกาสบรรลุผลสําเร็ จที สู ง ประการทีสามคือ การบังคับบัญชาสังการ
เป็ นการจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการทํางานนันจะทําให้เราเห็ นสายบังคับบัญชาทีชัดเจน เห็ น
ลํา ดับ ความสํ า คัญ ตลอดจนอํา นาจหน้ า ที ในการสั งการ เพราะการทํา งานหมู่ ม ากจํา เป็ นต้อ งมี
ผูบ้ งั คับบัญชาเพือให้การทํางานดําเนินไปได้อย่างราบรื น มีคนคอยควบคุม สังการ ดูภาพรวม ตลอดจน
สอดส่ องปั ญหาเพื อหาทางแก้ไขให้ไวที สุ ด ข้อดี ในการมีอ าํ นาจสังการอีกอย่างก็คือช่ วยให้เกิ ด การ
ตัดสิ นใจอย่างทันท่วงที ผูท้ ี มีอาํ นาจการตัดสิ นใจจะต้องสามารถวิเคราะห์ สิงต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ
และตัด สิ น ใจได้เฉี ย บขาด ว่ อ งไว ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการตัด สิ น ใจของตนด้ว ย และ
ผูบ้ งั คับบัญชาที ดียงั สามารถทีจะสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เข้าใจและเอาใจใส่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ให้
กําลังใจ รวมถึงอยูข่ า้ งๆ ในยามทีเกิดวิกฤติ ประการทีสี คือ การประสานงานหมายถึงภาระหน้าทีในการ
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เชื อมโยงงานตลอดจนการปฏิบตั ิการทุกอย่างรวมไปถึงกําลังคนที หน่ วยให้ทาํ งานเข้ากันให้ได้ กํากับ
ให้มุ่งไปสู่ เป้ าหมายเดี ยวกัน อํานวยให้เกิ ด การทํางานที ราบรื น เพื อให้เกิ ดผลสําเร็ จตามที วางไว้ ทุก
อย่างหากขาดการประสานงานทีดีก็อาจทําให้เกิ ดความล้มเหลวได้ เมือมีการแบ่ งโครงสร้ างตลอดจน
มอบหมายงานให้กบั แต่ละส่ วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการทํางานทีดีทีสุ ดนันมีความจําเป็ น
อย่างยิง เพราะแต่ละส่ วนต้องทํางานสอดประสานกันเพือผลสําเร็ จเดียวกันนันเอง การประสานงานทีดี
นันจําเป็ นจะต้องมีในทุกระดับ ตังแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อแผนก ไป
จนถึงผูบ้ ริ หารต่อทุกหน่ วยงานในองค์กรเช่นกัน และประการสุ ดท้ายคือ การควบคุมในทีนี หมายถึงการ
กํากับตลอดจนบริ หารจัดการทุกอย่างให้สําเร็ จลุ ล่วงไปตามแผนที วางไว้ ประครองการดําเนิ นงานให้
เป็ นไปตามกรอบทีกําหนด ทังในเรื องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฏิบตั ิการ ขันตอนการทํางาน ไป
จนถึ ง การประสานงานทุ ก ฝ่ ายให้ เกิ ด ความราบรื น การควบคุ ม นี ยัง รวมไปถึ ง การบริ ห ารที ไม่ ใช่
ทรัพยากรบุคคลอีกด้วย แต่รวมถึงทรัพยากรทีเป็ นวัตถุดิบ เครื องจักร ผลผลิตทีได้ ตลอดจนงบประมาณ
ในการดําเนินงานทังหมดด้วย เพือให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพทีสุ ด
การให้ความสําคัญในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินอย่างจริ งจัง
เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื อง จะทําให้บุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิ บตั ิงาน เมื อบุ คลากรได้รับการดู แลอย่างทัวถึงมีขวัญและกําลังใจแล้วย่อมส่ งผลต่อการปฏิบตั ิ งาน
และนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ
ด้ านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์
มี ก ารวางแผนในการจัด หาบุ ค ลากรในตํา แหน่ ง ต่ า ง ๆ อย่า งเหมาะสม มี ก ารจัด ทํา กรอบ
อัตรากําลังของบุ คลากรในองค์กรอย่างชัดเจน มี การสอบคัดเลือกเข้าทํางานในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ นโดยใช้หลักความรู ้ ความสามารถ ให้ความเป็ นธรรมกับพนักงานในการแต่ งตัง รั บโอน เลื อน
ตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมกําหนดกลยุทธ์ ในการจัดหาบุคลากร
ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีการวางแผนพัฒนาบุ คลากรอย่างเป็ นระบบบุ คลากรในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ นมีการ
ประสานงานกันให้ความร่ วมมือ ในการทํางานให้สําเร็ จลุล่วงได้อย่างดี และมี การติดตามผลหลังการ
พัฒนาอย่างต่ อ เนื อง ตลอดจนมี การพัฒนาทักษะ และปรั บ ทัศนคติ ของบุ คลากรให้ส อดรั บกับการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีในปั จจุ บนั โดยสามารถจําแนกออกเป็ น รู ปแบบ คือ การจัด
อบรมสัมมนาการให้ ทุ นการศึกษา และการสอนงานภายในหน่ วยงาน กล่ าวคือ รู ปแบบแรกเป็ นการ
พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ด้วยวิธีการจัดการอบรมสัมมนา มีทงการจั
ั
ดการอบรมสัมมนาเองโดยองค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ น และการส่ งเจ้าหน้าทีเข้ารั บการอบรมกับหน่ วยงานต่างๆ ทีจัดขึน เช่ น สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิน กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่ วยงานเอกชน เป็ นต้น
ซึงการส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอืน ส่ วนใหญ่จะเป็ นการส่ งข้าราชการไปอบรมเพิมพูน
ความรู ้ แ ละทัก ษะการปฏิ บัติ ง านตามสายงานที รั บผิด ชอบเป็ นหลักส่ วนรู ป แบบ ที สอง คื อ การให้
ทุนการศึกษาต่ อก็เป็ นอี กวิธีการหนึ งที องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นเห็ นว่ามีประโยชน์ต่อการทํางาน
และรู ปแบบทีสาม คือการสอนงานกันเองภายในหน่ วยงานซึ งเป็ นอีกวิธีการสําคัญทีองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินนํามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในปั จจุ บนั โดยเฉพาะบุคลากรทีเข้ามาทํางานในหน่ วยงาน
ใหม่ ซึ งเป็ นวิธีการทีประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด กล่าวคือ เป็ นการสอนงานและการ
เรี ยนรู ้ งานระหว่ างกันของบุ คลากรในท้องถิ น เป็ นการแนะนําเกี ยวกับการทํางานในเรื องต่ างๆ จาก
หัวหน้างานและเพือนร่ วมงาน
ด้ านการให้ รางวัลทรั พยากรมนุษย์
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ นมี ระบบความปลอดภัยในการปฏิ บัติง านให้ กบั บุ คลากรอย่า ง
เหมาะสม มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบทีชัดเจนตรงตามจุ ดประสงค์ของหน่วยงาน มี
การจัด สวัส ดิ การให้แ ก่ บุคลากรตามที ทางราชการกําหนด มี บริ การด้านรั กษาพยาบาล มีการตรวจ
สุ ขภาพประจําปี และมีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรและครอบครัวตลอดจนมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างสมําเสมอ ซึงส่ งผลต่อการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร
ด้ านการธํารงรักษาและป้ องกันทรั พยากรมนุษย์
การธํารงรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีวิธีการธํารงรักษาทรั พยากร
มนุ ษย์โดยการสร้ างแรงจู งใจให้ กบั พนักงานด้วยการให้ประโยชน์ ตอบแทนอื นเป็ นกรณี พิ เศษหรื อ
โบนัสประจําปี ทังข้าราชการและพนักงานจ้าง และมีการเชิดชูพนักงานผูก้ ระทําความดี รับผิดชอบและ
เสี ยสละในการทํางานในรู ปแบบของการยกย่องเป็ น “พนักงานดีเด่น” หรื อ พนักงานจ้างดีเด่น” ส่ วนใน
เรื องการเลื อนขันเงิ นเดื อ นขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ น ซึ งจะเชื อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยการเลือนขันเงิ นเดื อนครังที 1 คือ 1 เมษายน (จากการประเมิ นผลรอบตุลาคม-มีนาคม)
ครังที 2 คือ 1 ตุลาคม (จากการประเมินผลรอบเมษายนกันยายน) ซึ งในการเลือนขันเงินเดือนนี องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ นจะมี การแต่ งตังคณะกรรมการขึนมาเพือทําหน้าที ประเมิ นผลและการเลื อนขัน
เงิ นเดื อน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินได้มีการสร้ างเสริ มและพัฒนาให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สร้างวินยั ใน
ตนเอง หรื อวินัยเชิ งสร้างสรรค์เพือป้ องกันการกระทําผิดวินัย มีการสํารวจความต้องการของบุ คลากร
เกี ยวกับการขอโอน-ย้าย หรื อลาออกในแต่ละปี เพือเตรี ยมบุ คลากรมาทดแทน มีการดําเนิ นการตาม
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ระเบี ยบของทางราชการและได้จัดกิ จกรรมที แสดงออกถึ งมุ ทิต าจิ ต เมื อบุ คลากร เกษี ยณอายุ มี การ
ดําเนินการทางวินยั โดยใช้มาตรฐานเดียวกันอย่างเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา
สรุป
การทรัพยากรมนุ ษย์นันมีความสําคัญต่อการบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะองค์กรที ต้อ งใช้มนุ ษ ย์เป็ นผูใ้ ห้บริ การ เนื องจาก “มนุ ษย์” เป็ นทรั พ ยากรทางการบริ หาร
จัดการทีสําคัญยิงทีจะเป็ นผูน้ าํ เอาปั จจัยการบริ หารอืน ๆไปจัดการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถินจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพือประสิ ทธิ ภาพของ
บุคลากร เป็ นการช่ วยให้บุคลากรได้เกิดความรู ้ และปรั บเปลี ยนพฤติกรรมในการทํางานควบคู่กนั ไป
โดยวิ ธี ก ารให้ ค วามรู ้ หรื อ วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ างความรู ้ ความเข้า ใจ ทักษะและทัศนคติ ซึ งจะช่ ว ยให้
บุ คลากรนัน ๆ มี ขีด ความสามารถในการปฏิ บัติงานสู ง ขึน รวมทังการใช้วิธีจูงใจและเปิ ดโอกาสให้
บุคคลได้รับความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติทีได้รับนันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดว้ ย
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์นันเป็ นกลไกสําคัญที เป็ นตัววิเคราะห์และวางแผนโครงสร้ างการ
บริ หารจัดการเพือสรรหา คัดเลือก และบรรจุ บุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติทีเหมาะสม
เข้า มาปฏิ บัติ ง านในองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น การพัฒ นาและส่ งเสริ มให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความสามารถไปจนถึงมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานได้ดียงขึ
ิ น อีกทังบุคลากรยังเกิดการพัฒนาศักยภาพด้วย
เมื อบุ ค ลากรได้ ป ฏิ บั ติ ต ามทฤษฎี ก ารบริ หารจัด การ POCCC ของ Henri Fayol มี 5 ประการดัง นี
ประการแรก การวางแผนเป็ นการกําหนดเป้ าหมายไว้และปฏิบตั ิตามจนบรรลุผลสําเร็ จ ประการทีสอง
การจัดองค์กรเป็ นการกําหนดภาระหน้าทีความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรเพือทีจะได้ไม่ทบั ซ้อน
กัน ประการทีสาม การบัง คับบัญชาสังการ ทําให้การดําเนิ นงานต่ างๆเป็ นไปอย่างราบรื น มีคนคอย
ควบคุ มสั งการ ช่ วยทําให้เกิ ด การตัด สิ นใจได้อย่างทันท่ วงที ประการที สี การประสานงานเป็ นการ
เชื อมโยงภาระหน้าทีของบุคลากรในองค์กรเข้าด้วยกันและประการสุ ดท้าย การควบคุมเป็ นการบริ หาร
จัด การทุ ก อย่ า งให้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปตามแผนที วางไว้ ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้ศึ ก ษาสรุ ป ได้ว่ า การ
ประสานงานนั นมี ค วามสํ า คัญ มากเพราะบุ ค ลากรที อยู่ ใ นองค์ก รนั นๆจะต้อ งมี ค วามเข้า ใจใน
ภาระหน้าทีที ได้รับมอบหมายของตนเองจึงจะสามารถประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆทังภายในและ
ภายนอกองค์กร ทําให้การบริ หารจัดการเป็ นระบบ ระเบียบ และปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื น ตัวบุคลากร
มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีศกั ยภาพ และประสบความสําเร็ จได้เป็ นอย่าง
ดี
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Abstract
The objectives of this research were to study the ability of third-year English-majored
students at BuriramRajabhatUniversity in using English collocations and to study the collocational
violationsused by the third-year English-majored students at BuriramRajabhat University in using
English collocations.The population of this study was 63 third-year English-majored students of
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences at BuriramRajabhat University, selected
with purposive sampling. The instrument used was a collocation test comprising 35 items, based on
seven patterns of Lewis (2000) strategy. The data obtained were analyzed by mean, percentage and
frequency. The results revealed that the average mean of informants’ ability in usingEnglish
collocations is 17.17(49.16%). When considering in each item, the findings revealed that the highest
ability level was adjective + noun collocation (57.16%), followed by phrasal verb (57.14%), verb +
noun (56.82%), adverb + adjective (50.80%), noun + noun (43.82%), adjective + preposition
(42.54%), and verb + adverb (35.22%) andverb + adverb collocation, respectively.
Keywords: ability, collocation, and ability in using
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Introduction
1. Significance of the Study
BuriramRajabhat University (BRU) which is located in Buriram Province was ranked No. 3
of Rajabhat University group of Thailand (“Ranking web of universities,” 2017) and no. 159 among
universities in South East Asia in 2020 (“Ranking web of universities,” 2020). There are 59 programs
under 6 faculties. The 6 faculties are 1) Education, 2) Humanities &SocialSciences, 3) Agricultural
Technology, 4) Sciences, 5) Management Science, and 6) Nurse (Students’ Manual, 2018). There are
3 English programs under the 2 faculties: English, and Business English of Faculty of Humanities and
Social Sciences, and English Education of Faculty of Education. English program focuses on main
English: listening, speaking, reading, writing, literature, and linguistics. It is a 4-year bachelor degree
program. In 2020, there are 10 groups of English major students of Faculty of Humanities and Social
Sciences. Two of them are the third-year students.
In Thailand, the students have studied English since they are in grade 1. They study
vocabulary, listening, speaking, reading, ad writing. In addition to the four English language skills,
there are two important aspects of Englishwhich are vocabulary and grammar. The importance of
vocabulary acquisition has always been recognized although, at time vocabulary is treated separately
from grammar and skills (Deveci, 2004). Vocabulary should be at the centre of language teaching
because “a language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar” (Lewis, 1993). It is
accepted that choosing words carefully in certain situations is more important than choosing
grammatical structure (Hammer, 1991). We cannot effectively communicate if we do not have good
vocabulary knowledge (Hanks, 1987). Learning to compose English sentences, we are taught in only
two parts included vocabulary and grammar. Key elements in English sentence writing there are three
parts contained vocabulary, grammar, and collocation. All three parts are important, especially
collocation.
English program students of BuriramRajabhat University have studiedseveral courses
concerning using collocation both implicitly and explicitly.Students must usea right collocation to
construct the meanings of the communication through writing or speaking. However, collocation, in
students’ opinion, is still a new thing for them.
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The researchers are the 4th year students and had studied those courses concerning collocation and
found that most students cannot use appropriate collocation in communication. Therefore, the
researchers would like to see the ability in using English collocation of the third year students and the
ways they choose them.
Research Objectives
2.1. To study an ability of the third-year English-majored students at BuriramRajabhat
University in using English collocations.
2.2 To study the collocational violations used by the third-year English-majored students at
BuriramRajabhat University.
Literature Review
There are many scholars who have given many meanings of collocation, so we have carefully
selected as follows:
Kenneth Beare(2018) states that collocation refers to a group of two or more words that usually go
together. A good way to think of collocation is to look at the word collocation. Co - meaning together
- location - meaning place. Collocations are words that are located together. A good answer to "What
is collocation?" is: Collocation is a group of two or more words that like to hang out together.
Wanthanaphichet(2013) states thatcollocation is an important element that is neglected. Not
being important in the teaching and learning of English, although collocation is used to write English
as much as 60-80%. Therefore, focusing on memorizing words in many words does not make us learn
English better. Equal to the practice of memorizing words in groups (Collocations) vocabulary used
in everyday life is less than 4,000 words, but collocations or vocabulary groups used in conjunction
with those words. There are tens of thousands of collocations. Therefore, if we know tens of
thousands of collocations, then we can compose countless correct sentences.
Thanalertkul (2009) says that the collocation comes from two English words -col which
means to do something with something or someone and -location means the word linking, word
placement or group of words that need to be used together in various sentences that is used by native
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speakers and is considered to be standardized. In which the words used together will not use alternate
words or alternate positions even though the words to be used instead, does it have the same
meaning? (Loft Study, 2011).Common words may cause problems for language learners who do not
use the mother tongue of themselves because the words appear with the characteristics of words.
Idioms that cannot be explained by reason or rules according to language principles.
To sum up, a collocation is two or more words that often go together. These combinations
just sound “right” to native English speakers, who use them all the time. On the other hand, other
combinations may be unnatural and just sound “wrong”.
Lewis (2000)’s strategy has divided collocation into 7 types.
1. adjective + noun
e.g. regular exercise
2. verb + noun
e.g. do my homework
3. noun + noun
e.g. ceasefire agreement
4. verb + adverb
e.g. vaguely remember
5. adverb + adjective
e.g. richly decorated
6. adjective + preposition e.g. (to be) fond of
7. phrasal verb
e.g. turn off
Methodology
1. Research Design
The researchers employed a quantitative research
2. Population and Samples
The population of this study was 63 third-year English-majored students, and the samples were these
63 students. The students were selected by Purposive Sampling.
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3. Instrument
The instrument of this study was a test consisted two parts: the first was in a sentence completion
form and the second was in a multiple-choice form. They were based on seven patterns of collocation
on the basis of Lewis (2000)’s strategy as follows:
1. adjective + noun
e.g. regular exercise
2. verb + noun
e.g. do my homework
3. noun + noun
e.g. ceasefire agreement
4. verb + adverb
e.g. vaguely remember
5. adverb + adjective
e.g. richly decorated
6. adjective + preposition
e.g. (to be) fond of
7. phrasal verb
e.g. turn off
4. Data Collection
The samples were asked to do the test for an hour. Then the answers were analyzed.
5. Data Analysis
The researchers analyzed the samples’ answers by a statistical program. The statistics were
percentage, mean, and standard deviation.
Results
There were 2 results according to the research purposes.
1. The ability in using collocation of all the participants
2. The collocational violations used by the third-year English-majored students
All the findings will be shown by tables and discussion.
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Table 1
The Informants’ Ability in Using English Collocation
Classification of Collocation
1. adjective + noun
2. phrasal verb
3. verb + noun
4. adverb + adjective
5. noun + noun
6. adjective + preposition
7. verb + adverb
Total

Percentage
2.86
2.86
2.84
2.54
2.19
2.13
1.76
17.17

57.16
57.14
56.82
50.80
43.82
42.54
35.22
49.16

Standard
Deviation
1.45
1.02
1.45
0.89
1.51
1.19
1.45
1.28

Total
Score
5
5
5
5
5
5
5
35

Table 1shows that the average mean scores of students’ ability in using collocations, the
findings revealed that the informants’ ability as a whole was 17.17 (49.16%), while the total score
was 35. The standard deviation, however, was at 1.28 it indicated that the whole group’s collocation
ability was close to each other. When considering in each item,the findings revealed that the highest
ability was adjective + noun collocation (57.16%), followed by phrasal verb (57.14%), verb + noun
(56.82%), adverb + adjective (50.80%), noun + noun (43.82%), adjective + preposition (42.54%), and
verb + adverb (35.22%) and verb + adverb collocation, respectively.
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Table 2
An analysis of adjective + noun collocational violations used by the third-year English-majored
students
the
Total
The students’
test
The correct answer
Correct
Incorrect
answers
item
N
%
N
%
optional
I have a limitedknowledge
32 50.8 31 49.2
1
ofFrench. I am good at reading, knowledge
butnot at speaking and writing.
I will have to write a full report optional report
33 52.4 30 47.6
2
ofthe situation to my boss. It
willcover all the detailed
information.
environmentally – 33 52.4 30 47.6
This is environmentally –
3
necessary
friendly washing powder.
It is not harmful to the
environment.
friendly measures 24 38.1 39 61.9
We urge you to adopt all
4
necessary measures to
guarantee people’s safety.
full hotel
It is a luxurioushotel with its
58 92.1
5
7.9
5
ownswimming pool and
restaurant.However, spending a
night there isquite expensive.
Total

36

57.16

27

42.84
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From the above table, the adjective + noun collocational violations were found at the
highest frequency (57.16%). Thestudents who answered correctly averaged was 36 people and 27
people who answered incorrectly (42.84%).
Table 3
An analysis of phrasal verb collocational violations used by the third-year English-majored students
Total
The
the test
The correct answer
students’
Correct
Incorrect
item
answers
N
%
N
%
The clouds are drifting away and the clearing
44 69.8
19
30.2
31
out
weather is clearingup.
passed
He passed away in his sleep at his
31 49.2
32
50.8
32
down
home. He died in peace.
To conform with hygiene regulations, conform to/ 38 60.3
25
39.7
33
for
there must be more sinks for hand
washing in the restroom at this
restaurant.
This result has set back their chances set fort
41 65.1
22
34.9
34
of winning the competition.
However, they may be the runner-up
team.
He putback a little every month for a put on
26 41.3
37
58.7
35
deposit on his new house.
Total

36

57.14

27

42.86
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From the above table, the phrasal verb collocational violations were found at second
frequency (57.14%). Thestudents who answered correctly averaged was 36 people and 27 people who
answered incorrectly (42.86%).
Table 4
An analysis of verb + noun collocational violations used by the third-year English-majored students
the test
item
16
17
18
19
20

The correct answer
He gavemea gift home becausewe are
neighbors.
He hadan argument with a barman
and was thrown out of the hotel.
He merely shruggedhis shouldersin
reply.
She has madeno attempt to contact
her mother.
She won the first prize and her family
was so happy for her.
Total

The students’
answers
had me a gift
made an
argument
won/ made his
shoulders
gave/ erupted
no attempt
erupted the first
prize

Total
Correct
N %
44 69.8

Incorrect
N
%
19 30.2

32

50.8

31

49.2

39

61.9

24

38.1

27

42.9

36

57.1

37

58.7

26

41.3

35.8 56.82 27.2 43.18

From the above table, the verb + noun collocational violations were found at fourth
frequency (56.82%). Thestudents who answered correctly averaged was 35.8 people and 27.2 people
who answered incorrectly (43.18%).
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Table 5
An analysis of adverb + adjective collocational violations used by the third-year English-majored
students
The
Total
the test
The correct answer
students’
Correct
Incorrect
item
answers
N % N %
wonderfully
It was a remarkablyproductive
26 41.3 37 58.7
26
productive
meeting. We gained a lot of useful
ideas.
strongly ill
He’s sad because his mother is
39 61.9 24 38.1
27
desperatelyill in hospital.
highly lovely 31 49.2 32 50.8
She looked absolutelylovely in the
28
blue dress.
madly
She was not exactly good-looking,
31 49.2 32 50.8
29
presentable
but she is perfectlypresentable.
oddly
She is justly proud of
33 52.4 30 47.6
30
herachievements. She really
deservesthe 1st prize award.
Total
32 50.8 31 49.2
From the above table, the adverb + adjective collocational violations were found at fourth
frequency (50.80%). Thestudents who answered correctly averaged was 32 people and 31 people who
answered incorrectly (49.20%).
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Table 6
An analysis of noun + noun collocational violations used by the third-year English-majored students
Total
The
the test
The correct answer
students’
Correct
Incorrect
item
answers
N % N %
booth
I stopped to buy a magazine at a
22 34.9 41 65.1
6
newspaperkiosk.
booth
She recalled her first
34 54 29 46
7
televisionappearance forty years ago.
kiosk/ booth/ 17 27 46 73
You can call the helpline during
8
normal businesshours. None works police
after 6.00 p.m.
A routine policepatrol spotted signs state/
30 47.6 33 52.4
9
business
of a break-in at that bank.
business
Many families in USA on a
35 55.6 28 44.4
10
lowincome is dependent on
statesupport. They get
financialassistance from the
government
monthly.
Total

27.6 43.82 35.4 56.18

From the above table, the noun + noun collocational violations were found at the fifth
frequency(43.82%). Thestudents who answered correctly averaged was 27.6 people and 35.4 people
who answered incorrectly (56.18%).
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Table 7
An analysis of adjective + prepositioncollocational violations used by the third-year Englishmajored students
the test
item
21
22
23
24

25

The
The correct answer
students’
answers
mistaken on
I think you are mistakenabout the
the time
time.
experienced
She used to be a nurse and she is
experiencedinlooking after children. at looking
The two books are more or less equal equal to/ as
length
in length.
His statement was inconsistent with fine to rough
work
otheraccounts of the events. It’s
finewithroughwork.
He was pink withanger because his pink by
anger
car was stolen.
Total

Total
Correct
Incorrect
N % N %
23 36.5 40 63.5
29

46

34

54

22

34.9

41

65.1

27

42.9

36

57.1

33

52.4

30

47.6

26.8 42.54 36.2 57.46

From the above table, the adjective + preposition collocational violations were found at sixth
frequency (42.54%). Thestudents who answered correctly averaged was 26.8 people and 36.2 people
who answered incorrectly (57.46%).
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Table 8
An analysis of verb + adverbcollocational violations used by the third-year English-majored students
Total
The
the test
The correct answer
students’
Correct
Incorrect
item
answers
N
%
N
%
perfectly
Somchai is totally competent
28 44.4 35 55.6
11
always follows professional
standards and is successful in all
the assignments.
Sharply
There is a relatively
14 22.2 49 77.8
12
moderateincrease in the rate of
inflation.
Without any hesitation, I strongly relatively/
16 25.4 47 74.6
13
perfectly
recommend her as an MA
recommend
candidate at your university.
strongly
Political theories are not
31 49.2 32 50.8
14
absolutelyvalid. They can change
from timeto time.
House prices have risensharply in risen totally
22 34.9 41 65.1
15
recent months.
Total

22.2 35.22 40.8 64.78

From the above table, the verb + adverb collocational violations were found at the lowest
frequency (35.22%). Thestudents who answered correctly averaged was 22.2 people and 40.8 people
who answered incorrectly (64.78%).
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Discussion
The findings of this study were 1) Themost ability of all the third-year English-majored
students in using collocation, and 2) The analysis ofcollocational violations of the third-year Englishmajored students in using collocation. The discussion can be done as follows.
1. The results of this study revealed that the students’ knowledge of English collocation is
rather limited. It is plausible to say that the students lacked an awareness of the existence of
collocations. Also, they were probably not well – trained on vocabulary specialization. The findings
coined with Wongpunya (2018) who stated that collocation is one of the communication forms that
EFL teachers and students should pay attention to. The present study aimed to analyze the misuse of
grammatical and lexical collocations by low-proficiency. Results showed that participants had more
errors in using lexical collocations than grammatical collocations. Therefore, collocation should be
emphasized in second foreign language classrooms to enhance effective language learning.
2. The findings of this study disclosed that the students’ ability in using adjective + noun
collocation was at the highest level (57.16%). It is plausible to explain that this pattern is the relative
effectiveness of inductive and deductive approaches to learning collocations by using a concordance.
It was also found that easy collocations seemed more suitable in the concordance learning setting
(Sun and Wang, 2003). On the contrary, the verb + adverb collocations were found being used
correctly at the lowest level, (35.22%). This finding was supported by the study of Mongkolchai
(2008) showing that the verb + adverb collocational violations were found by the students was
difficult and troublesome.
Interestingly, the other factors influencing in using English collocation were that the students
committed collocational violations because when deciding which collocates should be used, it is
plausible that they applied the strategy of their synonymy, the informants applied the strategy of
transferring L1 to L2 collocation when deciding to choose word partnership (Farghal and Obiedat,
1995 ; Yumanee, 2012;Fatima Muhammad Shitu,2015), a lack knowledge about specific collocation
led the students to rely heavily on simple and general expression.
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Recommendations
From the findings of this study, it revealed that a collocation test of 35 items based on seven
patterns of Lewis (2000)’s classification was applied to a sample group of 63 students. The average
mean of students’ ability in using English collocation is 17.17 (49.16%). When considering in each
item, the findings revealed the informants’ ability in adjective + noun collocation was at the highest
level (57.16%), followed by phrasal verb (57.14%), verb + noun (56.82%), adverb + adjective
(50.80%), noun + noun (43.82%), adjective + preposition (42.54%), and verb + adverb (35.22%)
andverb + adverb collocation, respectively.Therefore, the researchers would like to give the following
suggestions.
1. Implications
Grammar and writing teachers should teach students collocation and how to use them
effectively. Students must apply English collocation for not only grammar and writing course but also
another English skill or aspect.
2. Future Studies
Researchers may conduct comparative research, compare the use of collocation from one
patternto another pattern in details.
Conduct Thai’s EFL knowledge of collocation among each year group of students.
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Abstract
The purposes of this study were to 1) study effective English reading strategies of the third
year English major students in the faculty of Humanities and social sciences, Buriram Rajabhat
University, and 2) compare effective reading strategies of the students with GPA 3.00 or more and
the students with GPA lower than 3.00. The number of population was 63 third year English major
students, and the samples were all those 63 people. The research instrument was a set of
questionnaires asking the students’ effective reading strategies. The collected information was
analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The researchers found the following results:
1) The top 3 effective reading strategies of the third year students were 1) reading back and forth to
see the relation between the details of the passage, 2) looking at the title and images, then predict
what it will be about, and 3) reading the questions first, then scan to find the answers. 2) The top 3
effective reading strategies of the third year students who gained GPA 3.00 up were 1) reading back
and forth to see the relation between the details of the passage, 2) looking at the title and images, then
guess what it is about, and 3) previewing the text to see what it is about, the length of the text, or
topics before reading it. 3) The top 3 effective reading strategies of the third year students who
gained GPA lower than 3.00 up were 1) reading questions first, then scan to find the answers, 2)
looking at the title and images, then guess what it is about, and 3) reading back and forth to see the
relation between the details of the passage. It can be seen that the second effective reading strategy of
the two groups of students was the same, that is, looking at the title and images, then guess what it is
about.
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Introduction
1. Significance of the Study
Buriram Rajabhat University (BRU) is located in Buriram Province which is in the lower
northeastern part of Thailand. It was ranked No. 3 of Rajabhat Universities in Thailand (“Ranking
web of universities,” 2017) and no. 159 among universities in South East Asia in 2020 (“Ranking
web of universities,” 2020). There are 59 programs under 6 faculties. The 6 faculties are 1)
Education, 2) Humanities &Social Sciences, 3) Agricultural Technology, 4) Sciences, 5) Management
Science, and 6) Nurse (Students’ Manual, 2018). There are 3 English programs under the 2 faculties:
English, and Business English of Faculty of Humanities and Social Sciences, and English Education
of Faculty of Education. English program focuses on main English: listening, speaking, reading,
writing, literature, and linguistics. It is a 4-year bachelor degree program. In 2020, there are 10 groups
of English major students. Two of them are the third year students.
Nowadays, people are aware of the importance of English. People use English language in
communication among non native speakers in this world. In Thailand, the students have studied
English since they are in grade 1. They study vocabulary, listening, speaking, reading, ad writing.
Since their first language is Thai, they do not speak English in their daily life. The skill that they
apply most is reading because they can read English through advertisement, labels, Internet, etc.
English program students of Buriram Rajabhatt University study 2 courses of reading: Basic Reading
and Reading for Interpretation. In reading, students must employ suitable reading strategies to
construct the meanings of the passages.
The researchers are the 4th year students and had studied those 2 courses of reading and found
that most students earned grade C or lower, which are not the high grades. Most students did not
apply appropriate strategies in reading. Therefore, the researchers would like to ask the third year
students who also have finished studying the 2 courses of reading, what are their effective reading
strategies. According to Cohen (1990), reading strategies are the ways readers use to understand the
reading passages; and Block (1986) posited that reading strategies refer to techniques and methods
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readers apply to construct the meanings of the reading materials. The examples of reading strategies
are skimming, scanning, questioning, predicting, etc.
Research Objectives
2.1 To study effective English reading strategies of the 3rd year students in the Faculty of
Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat Universiy.
2.2 To compare English reading strategies of the 3rd year students who gained GPA 3.00 up
and the students who earned GPA less than 3.00.
Literature Review
Mokhtari and Sheorey (2002) categorized reading strategies into 3 types: 1) Global Reading
Strategies, GLOB, refer to the strategies the readers intend to apply them to understand the passages,
2) Support Reading Strategies, SUP, mean the basis reading strategies the readers employ to help
them in constructing the meanings of texts, and 3) Problem Solving Strategies, PROB, are those
reading activities the readers use directly with the text while they are reading. The details of those
reading strategies are as follows: GLOB: I) I have a purpose in mind when I read. 2) I think about
what I know to help me understand what I read. 3) I take an overall view of the text to see what it is
about before reading it.4) I think about whether the content of the text fits my reading purpose.5) I
review the text first by noting its characteristics light length and organization.6). When reading, I
decide what to read closely and what to ignore.7) I use tables, figures, and pictures to text to increase
my understanding.8). I use context clues to help me better understand what I am reading. 9) I use
typographical features like bold face and italics to identify key information.10) I critically analyze
and evaluate the information presented in the text. 11) I check my understanding when I come across
new information.12) I try to guess what the context is about when I read. 13) I check to see if my
guesses about the text are right or wrong.
SUP: 1) I take note while reading to help me understand what I read. 2) When texts become difficult,
I read aloud to help me understand what I read.3) I underline or circle information in the text to help
me remember it.4) I use reference materials (e.g., a dictionary) to help me understood what I read.5) I
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paraphrase (restate ideas in my own words) to better understand what I read. 6) I go back and forth in
the text to find relationships among ideas in it.7) I ask myself questions I like to have answered in the
text.8) When reading, I translate from English into my native language.9. When reading, I think
about information in both English and my mother tongue.
PROB: 1) I read slowly and carefully to make sure I understand what I am reading. 2) I try to get
back on track when I lose concentration.3) I adjust my reading speed according to what at I am
reading.4) when texts become difficult, I pay closer attention to what I am reading.5) I stop from time
to time and think about what I am reading.6) I try to picture or visualize information to help
remember what I read. 7) When text becomes difficult, I reread it to increase my understanding.8)
When I read, I guess the meaning of unknown words or phrases.
Methodology
1. Research Design
The researcher employed a quantitative research or survey research.
2. Population and Samples
The population of this study were 63 third year English major students, and the samples were these
63 students. The students were selected by Purposive Sampling. 29 students had GPA 3.00-4.00, and
34 students had GPA lower than 3.00.
3. Instrument
The instrument of this study was a set of questionnaire including 20 items of strategies. The students
rated the strategies through a 5 rating-scale form. 5 means the reading strategy that the students
always use, 4 refers to the strategy the students apply frequently, 3 means the students sometimes use
that strategy, 2 was the strategy the students rarely use, and 1 means the strategy the students never
apply.
4. Data Collection
The samples were oriented towards answering the questionnaires. Then the researchers had them
respond for one hour. After that, the answers were analyzed.
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5. Data Analysis
The researchers analyzed the samples’ responses by a statistical program. The statistics were
percentage, mean, and standard deviation.
Results
There were 3 results according to the research purposes.
1. The effective reading strategies of all the participants
2. The effective reading strategies of the students who gained GPA 3.00 up.
3. The effective reading strategies of the students who gained GPA less than 3.00.
All the findings will be shown by tables and discussion.
Table 1
Effective Reading Strategies of All Third Year Students
Reading Strategies
1. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics
before reading it.
2. I find the meaning of English vocabulary to make it easy to understand
from a dictionary.
3. I use typographical aids like boldface and italics to identify key
information.
4. I go back and forth in the text to find relationships among the details of
the story.
5. I read the questions first and scan to find the answers.
6. I read slowly and carefully to be sure I understand what I’m reading.

N
63

3.46

S.D.
1.13

Rank
5

63

3.41

1.14

6

63

3.33

1.12

10

63

3.68

0.98

1

63
63

3.48
3.25

1.13
1.13

3
15

7. I take notes while reading to help me understand what I read.
8. When I read a long passage, I read only the 1st sentence and the last
sentence of each paragraph.
9. I read and ask myself what I want to know.

63
63

3.19
2.89

0.99
1.00

16
20

63

3.10

1.01

19
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Table 1 (Cont.)
Reading Strategies
10. I think about what I know about the topic to help me understand what I
read.
11. When the text is difficult, I pay closer attention to what I’m reading.
12. I ask myself what the topic, main idea, and supporting details are.
13. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about.
14. I guess the meanings by words, phrases, or sentences before or after the
difficult word to help me better understand what I’m reading.
15. I try to guess the meaning of unknown words or phrases.
16. I think about suffixes when I want to guess the meaning of words.
17. I have a purpose in mind when I read.
18. I discuss what I read with others to check my understanding.
19. I use tables, figures, and pictures in the text to increase my
understanding.
20. I translate sentence by sentence.

N
63

3.16

S.D.
0.91

Rank
18

63
63
63
63

3.35
3.27
3.63
3.46

1.12
1.05
1.14
0.98

8
14
2
4

63
63
63
63
63

3.35
3.27
3.30
3.29
3.17

1.12
0.98
1.08
1.14
1.07

9
13
11
12
17

63

3.40

1.07

7

From table 1, the top three effective reading strategies of the third year students were 1)
Reading back and forth to find the relationship between the details of the story ( = 3.68, S.D. =
0.98) 2) Looking at the title and image and guessing what it was about ( = 3.63, S.D. =1.14), and 3)
Reading the questions first and scan to find the answers. ( = 3.48, S.D. =1.13).
Table 2
Effective Reading Strategies of the Students with GPA 3.00 – 4.00
Effective Reading Strategies
1. I go back and forth in the text to find relationships among the details of
the story.
2. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about.
3. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics
before reading it.

Rank
1

N
29

3.63

S.D.
1.03

2
3

29
29

3.62
3.46

1.15
1.07
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Table 2 (Cont.)
Effective Reading Strategies
1. I go back and forth in the text to find relationships among the details of
the story.
2. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about.
3. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics
before reading it.
4. I guess the meanings by words, phrases, or sentences before or after the
difficult word to help me better understand what I’m reading.
5. I find the meaning of English vocabulary to make it easy to understand
from a dictionary.
6. I read the questions first and scan to find the answers.
7. I use typographical aids like boldface and italics to identify key
information.
8. I translate sentence by sentence.
9. I try to guess the meaning of unknown words or phrases.
10. When the text is difficult, I pay closer attention to what I’m reading.
11. I have a purpose in mind when I read.
12. I ask myself what the topic, main idea, and supporting details are.
13. I discuss what I read with others to check my understanding.
14. I read slowly and carefully to be sure I understand what I’m reading.
15. I think about prefixes and suffixes when I want to guess the meaning of
words.
16. I use tables, figures, and pictures in the text to increase my
understanding.
17. I think about what I know about the topic to help me understand what I
read.
18. I take notes while reading to help me understand what I read.
19. I read and ask myself what I want to know.
20. When I read a long passage, I read only the 1st sentence and the last
sentence of each paragraph.

Rank
1

N
29

3.63

S.D.
1.03

2
3

29
29

3.62
3.46

1.15
1.07

4

29

3.46

1.17

5

29

3.42

1.17

6
7

29
29

3.40
3.35

1.14
1.08

8
9
10
11
12
13
14
15

29
29
29
29
29
29
29
29

3.35
3.35
3.29
3.27
3.25
3.25
3.19
3.17

1.10
1.17
1.17
1.12
1.10
1.16
1.17
1.02

16

29

3.17

1.13

17

29

3.13

0.90

18
19
20

29
29
29

3.13
3.12
2.83

1.06
1.00
1.00
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From Table 2, the top three effective reading strategies of the third year students with GPA 3.00- 4.00
were 1) Going back and forth in the text to find relationships among the details of the story. ( =
3.63, S.D.= 1.03), 2) taking a look at the title and pictures and predict what it will be about. ( = 3.62,
S.D.= 1.15), and 3) Previewing the text to see what it’s about, the length of the text, or topics before
reading it. ( = 3.46, S.D.= 1.07).
Table 3
Effective Reading Strategies of the Students with GPA Lower than 3.00.
Reading strategies
1. I read the questions first and scan to find the answers.
2. I take a look at the title and pictures and predict what it will be about.
3. I go back and forth in the text to find relationships among the details of the
story.
4. I think about prefixes and suffixes when I want to guess the meaning of
words.
5. I translate sentence by sentence.
6. I read slowly and carefully to be sure I understand what I’m reading.
7. When the text is difficult, I pay closer attention to what I’m reading.
8. I preview the text to see what it’s about, the length of the text, or topics
before reading it.
9. I discuss what I read with others to check my understanding.
10. I use typographical aids like boldface and italics to identify key
information.
12. I take notes while reading to help me understand what I read.
13. I ask myself what the topic, main idea, and supporting details are.
14. I try to guess the meaning of unknown words or phrases.
11. I find the meaning of English vocabulary to make it easy to understand
from a dictionary.
15. I have a purpose in mind when I read.

Rank
1
2
3

N
34
34
34

3.91
3.82
3.73

S.D.
0.94
0.98
0.78

4

34

3.64

0.80

5
6
7
8

34
34
34
34

3.64
3.55
3.55
3.45

0.92
0.92
0.93
0.93

9
10

34
34

3.45
3.45

1.03
1.12

12
13
14
11

34
34
34
34

3.36
3.36
3.36
3.36

0.67
0.80
0.92
1.02

15

34

3.36

1.03
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Table 3 (Cont.)
Reading strategies
16. I guess the meanings by words, phrases, or sentences before or after the
difficult words to help me better understand what I’m reading.
17. When I read a long passage, I read only the 1st sentence and the last
sentence of each paragraph.
18. I think about what I know about the topic to help me understand what I
read.1
19. I use tables, figures, and pictures in the text to increase my understanding.
20. I read and ask myself what I want to know.

Rank
16

N
34

3.27

S.D.
0.78

17

34

3.27

0.90

18

34

3.27

1.00

19
20

34
34

3.18
3.00

0.75
1.09

From Table 3, the top three effective reading strategies of the third year students with GPA lower
than 3.00 were 1) Reading the questions first and scan to find the answers ( = 3.91, S.D.=0.94), 2)
Taking a look at the title and pictures and predict what it will be about. ( =3.82, S.D.= 0.98), and 3)
Going back and forth in the text to find relationships among the details of the story ( = 3.73,
S.D.=0.78).
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Table 4
Comparing Effective Reading Strategies of the Students with GPA 3.00-4.00 and the Students with
GPA less than 3.00
Students

Students with
GPA 3.00-4.00

Students with
GPA less than
3.00

The Most Effective
Reading Strategies

The Second Most
Effective Reading
Strategies
1) I go back and forth in
2) I take a look at the title
the text to find
and pictures and predict
relationships among the
what it will be about
details of the story
( =3.62,
( = 3.63, S.D.=1.03).
S.D.=1.15).
1) I read the questions first 2) I take a look at the title
and scan to find the
and pictures and predict
answers
what it will be about. ( =
( = 3.91, S.D.= 0.94).
3.82,
S.D.= 0.98).

The Third Most Effective
Reading Strategies
3) I preview the text to see
what it’s about, the length of
the text, or topics before
reading it ( =3.46,
S.D.=1.17).
3) I go back and forth in the
text to find relationships
among the details of the story
( =3.73,S.D.= 0.78)

From Table 4, it revealed that the most effective reading strategy of the higher group (I go back and
forth in the text to find relationships among the details of the story ( = 3.63, S.D.= 1.03) was the
third effective reading strategy of the lower group ( = 3.73,S.D.=0.78). The second most effective
reading strategy of both groups was the same strategy, “I take a look at the title and pictures and
predict what it will be about”( = 3.62, S.D.=1.15, = 3.82, S.D.= 0.98).
The range of of the higher group was 3.46-3.63, which were moderate levels to high levels, while
the range of of the lower group was 3.73-3.91, which were high levels.
Discussion
The findings of this study were 1) The most effective reading strategies of all the third year
English major students, 2) The most effective reading strategies of the third year English major
students whose GPAs were 3.00-4.00, 3) The most effective reading strategies of the third year
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English major students whose GPAs were lower than 3.00, and 4) The comparison of the two groups’
effective reading strategies. The discussion can be done as follows.
1. The top three effective reading strategies of the third year students were 1) Reading back and forth
to find the relationship between the details of the story ( = 3.68, S.D. = 0.98) 2) Looking at the title
and image and guessing what it was about ( = 3.63, S.D. =1.14), and 3) Reading the questions first
and scan to find the answers. ( = 3.48, S.D. =1.13). The students read back and forth because they
don’t want to lose track when they are constructing the meanings of the story. They think about the
writers when they read. The authors must have plot of the story or outline before they write. The
readers must take a look at the relation between nouns and pronouns, sequencers, or transitional
words (Harris & Kunka, 2015, Koch & Silsbee, 2017). The reason for the students look at the title
and pictures, then guess the topic of the story because the title and illustration activate their
background and they can predict the story accurately and comprehend the texts faster (Jennings,
Caldwell, and Lerner, 2014). Finally, students use the questions as their purposes of reading, and
apply scanning reading strategy to locate the answer of the questions (Beck, & McKeown, Hamilton
& Kugan (1997).
The high GPA and low GPA students ranked their top three reading strategies at the
moderate level to high level (3.46-3.91). That is, they know that reading strategies improve their
reading ability and they employ them moderately to frequently. Both groups of students favor similar
reading strategies. They shared the same second effective reading strategy, I take a look at the title
and pictures and predict what it will be about.
Interestingly, the finding of this study was not similar to the result of Sheory and Mokhtari (2001,
2002). Sheory and Mokhtari conducted the studies on the metacognitive reading strategies of L2
learners compared to American students. They found that skilled readers applied reading strategies
more frequently than the weak readers. This study, on the contrary, weak readers applied reading
strategies more frequently ( =3.73- 3.91) than the skilled readers ( =3.46 – 3.63).
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Recommendations
From the findings of this study, all third year students employed effective reading strategies
at the moderate level to the high level. Both strong readers and weak readers were aware of the
benefit of reading strategies. Therefore, the researchers would like to give the following suggestions.
1. Implications
Reading teachers should teach students effective reading strategies and how to ue them effectively.
Students must apply reading strategies when they read, and employ the suitable reading strategies for
them.
2. Future Studies
Researchers may conduct comparative research, compare the effects of a reading strategy to another
strategy conduct three effective reading strategies among three groups of students.
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Abstract
The purpose of this research was to analyze spoken words, idioms, metaphors, and similes in
Aladdin movie. Aladdin was the 8th rank of top 10 fantasy movies, showing in Thailand in 2019. The
instrument of this research was a table of analysis and the contents used to analysis were patterns,
types of spoken words, idioms, metaphors and similes. The results revealed that spoken words were
found for 58 words or 39.19%. The word “gonna” was the highest repetition (10 or 17.24%). The
word “free” was repeated lower (5 or 8.62 %), and the least repetition of the spoken word was
“wanna” (4 = 6.89 %). For idioms, there were 44 idioms or 29.72% in this movie without repetition.
Metaphors were found for 29 words or 19.60%. “Street Rat” was found twice or 6.89 %. There were
17 similes or 11.49 %.
Keywords: spoken word, idiom, metaphor, similes, aladdin
Introduction
English language is embedded in social communities whether daily life, work places or
education. In addition, English is a tool to convey information and knowledge in various aspects.
Therefore, many countries in the world focuses on developing population to have knowledge and
ability to communicate in English (Pongpanich, 2008). It means that English learning is undeniably
for today. In Thailand, there are various methods to practice and learn in English in order to improve
four basic skills as listening, speaking, reading and writing (Chattiwat, 2000). Some people apply
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their experiences, a way of thinking, reading cartoons or novels, watching international movies from
social media for learning English (Tukdee, 2017).
Nowadays, social media is one of the ways to learn English easily. It is contained of useful
contents that are applicable for learners and teachers who are enthusiastic to learn or practice in
English. The contents are provided a medium of learning English in various courses such as realistic
and stimulates learning English-language films and international movies (Tueetor, 2020). The
international movies are not only contained of entertaining, but also provided vocabulary, word
choices and genres of language for audiences. In this reason, the researcher are interested to find out
the genres of language in the international movies. The genres of language are highlighted on spoken
words, idioms, metaphor, and similes. The international movie is selected as “Aladdin” which is
produced by Guy Ritchie of Walt Disney Pictures. The content is based on Arab folk tales and Arabic
stories. It has also received positive reviews and achieved more than $923 million in gross revenue
worldwide. It is the third highest-grossing film (2019 Wikipedia: n.d.). With the mentioned rationale,
the researchers aimed to study the numbers, types, and meanings of unfamiliar English spoken words,
idioms, metaphors, and similes in Aladdin movie.
Research Objective
To analysis spoken words, idioms, metaphors, and similes in Aladdin movie and to find out
the number of types and meanings of unfamiliar English spoken words, idioms, metaphors, and
similes in Aladdin movie.
Analytical Concepts
The Office of Academic and Educational Standards (2006: 5) defines an analysis is an
analytical thinking to identify issues or problems, to classify and to compare the data with
systematically group then to examine the information or find additional information in order to
synthesize information before decision. In addition, Khaemmanee and colleagues (2006: 13)
explained that analysis means the classification of things to find elements and relationships between
information and facts to understand correctly and reasonably. Furthermore, an analysis is a central
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thinking skill which must be further developed from basic thinking skills to identify reason and
relationship between elements from different aspects of the surrounding information (Pornsima, 2000:
24).
The Elements of Analysis
The Office of the Basic Education Commission (2005: 52) stated that the elements of an
analysis are consisted of
1. Interpretation, understanding and justification what need to be analyzed depending on
knowledge, experience and values.
2. Having knowledge and understanding of the subject to be analyzed.
3. Observance, skepticism, questioning, scope of questions. Analytical thinking be based on
5 W 1 H as Who is (Who) (What) (Where) (When) (Why)(How).
4. Finding relationship between a logical question and answer to find What caused it to
connect? Who is involved? When this happens? What is the impact? Is there any
component that leads to it? What are the solutions of the problem?
Furthermore, Srisa-aad (2002: 26-27) has classified the elements of analytical thinking into two
terms. Firstly, it is critical thinking that is required the ability to find essential components of stories
or events in relation to each other based on any principles. Secondly, it is defined as relationship
analysis which is to find relationships of different parts. Moreover, Wassanasomsit (1984: 64-65)
mentioned that an analysis is to interpret the facts from thoughts and assumptions, to analyze the
relationship of stories and thoughts from understanding techniques, propaganda or product
advertising.
The Benefits of Analysis
For Analysis, there were various benefits of analysis described by many researchers. That is,
it helps readers, learners or listeners to know the facts, to find the implication and to understand the
history of the events based on the elements of the story. Interpreters must explored reasonable
information and knowledge before making decision, solving problems and assessing on the subjects.
Analysis can build awareness of rational and truthful summarization. In summarizing part, it helps
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readers or listeners to consider and conclude without emotional prejudices or subjunctive decision. It
can use the fundamental information to analyze with other factors of the situation at the time in order
to make more reasonable predictions (Munkham, 2004: 39). Referring to critical thinking, this is a
fundamental skill that is gained from analysis skills for learners to develop higher thinking skills in
other areas. It can assist learners to get more understanding the background of the events, knowing
the basic reasons of happening situations, and describing details of things to get the facts
(Wongsaphan, 2013: 125). In the part of analysis thinking, Sariwat (2006: 125) stated that it is useful
for people to adjust for living together with others for happiness. It promotes intellectual intelligence
as the ability of thinking to solve problems. It reduces personal experience claims from general
conclusions. It helps to evaluate and summarize things on the facts for decision.
The Definition of Spoken Words, Metaphors, Similes and Idioms
Spoken Words
The spoken language can be represented by many forms. Spoken words are a language that
require a voice to communicate and it is convenient, simple and easy to understand. The speakers
have to punctuate the words correctly to make communication as effectively (Phumklom &
Indrambarya, 2019: 416). It has an incomplete structure and it is constructed by the colloquial
language that is often interpolated or consisted of the environment at that time. Therefore, both
speakers and audiences must be in the same environment. In addition, spoken words may be corrected
or changed to the text spoken while spoken (Burusphat, 1994). There are various patterns of spoken
words to convey the idea to listeners such as using proper words referred to gender, age knowledge or
position of persons, or using illustrate words with audience to image the contents of speakers
(Tipsrinimit, 2001 :92-98).
Idioms
Idioms are a group of words that are carried different meanings depending on the meaning of
the individual words (Oxford Learner’s Dictionary: n.d.). Stathi (2006:27) said that the term ‘idiom’
can refer to two types of fixed expressions. First, in a narrow sense, idioms are expressed in term of
semantic sense as typical expressions for example kick the bucket, spill the beans etc. Second,
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idiomaticity is a formal property of expressions that is more or less equated with the fixedness of
form; for example, by and large. The idioms are performed from different sources such as from work
and technology, the word of sports and entertainment, rural life or a part of body ect. Moreover, many
idioms are constructed from feeling and emotions, or unusual grammatical patterns. The types of
idioms can be formed as noun phrases, transitive verb phrases, verbal phrases or alliterative phrases.
Metaphors
Metaphors are language forms that arise from the process of comparing one thing into
another in terms of likeness or difference. The metaphor is a means of conveying mood and aesthetics
of the work as for the appearance along the perimeter. It was used to explain the language that is born
at the thought level, reflecting the thoughts of each human society. In term of comparing, metaphors
will always explain the abstraction in concrete but there must be something to be compared. In order
to, it will make people know how humans think about that; for example, some cultures may compare
"time" to property and money in the way that "time" is valuable (Ampala, 2016 :12).
Simile
Oxford (n.d.) defines that simile is a word or phrase that is involved comparing with
something to something else. Simile is normally used the words “like or as” to present description;
for example, a face like a mask, as white as snow. Moreover, Ridout and Clarke (1970: 327) stated
that simile is a figure of speech which is likened on the strength of some common qualities in all
other respects unlike in order to increase the imaginative perception of what is being asserted.
According to Keraf (2001: 138), simile is a comparison that is explicit implication between two
things. There are two terms of comparisons that are clear and unclear similarly. The clear similarity is
to explicit the composition of details obviously. And for unclear similarity, the containers of
something are indicated in such a way of unclear explanations. Similes is used to assert similarity by
using the words as like, same, as, like, like, and so on. It is used to compare with something that is
dissimilar with one thing. In comparison, that is normally constructed from common word in
everyday language or well-known figures of speech for easy understanding.
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Methodology
The design of this research was content analysis in the form of tables and content
descriptions. The researchers employed purposing sampling as a method. And the samples and
population of this study were Aladdin movies which was the 8th rank in Thailand and earned the
highest income in Thailand in 2019. There were Arabian Night, Aladdin of Walt Disney. The
research was scoped in duration of the first semester of academic year 2020 from July to October.
The researchers designed independent by using Aladdin movie and dependent variables of spoken
words, idioms, metaphor, and similes as below:

Independent Variables
Aladdin

Dependent Variables
- Spoken Words
- Idioms
- Metaphor
- Similes

The collected data were investigated and reaffirmed the accuracy with Thai and English books. The
analysis was performed by separating tables for each type of the words included showing the numbers
of occurrence.
In the data analysis, the researchers emphasized on unfamiliar of spoken words, idioms, metaphors
and similes that were occurred in Aladdin movie. The movies were downloaded and analyzed frame
by frame. All of the data were analyzed and calculated by a percentage in each table of spoken words,
idioms, metaphors and similes respectively. The data was calculated bases on percentages form as
below:
Percentage
P=
P = percentage
F = the frequency which you would like to calculate as a percentage
n = all frequency
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The Findings
In this section, the researcher represented and summarized of the findings from this research.
All the results were presented in the table and viewed the percentage of spoken words, idioms,
metaphors, and similes as below:
Table 1
The Total of Spoken, Idioms, Metaphors, and Similes
Words

Total

Percentage (%)

Spoken Words

58

39.18

Idioms

44

29.72

Metaphors

29

19.59

Similes

17

11.48

Total

148

100%

Referring to the Table 1, There were four types of findings as spoken words, idioms,
metaphors and similes. The total of each type was found in Aladdin movie for 148 words or 100%.
The number of the findings were presented from the highest to lowest percentage as below:
Spoken Words
Spoken words were found for 58 words or 39.19%. The word “gonna” was the highest use in movie.
It was repeated for 10 times or 17.24 %. Secondly, the researchers found the word “free” was the
lower use for 5 times or 8.62%. And the third, the repeated word “wanna” was the least use for 4
times or 6.89 %.
Idioms
Idioms were used in this movie for 44 times or 29.72%. There were various types of them and each of
idioms was no recurrence in the movie.
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Metaphors
Metaphors were appeared in this movie for 29 times or 19.59%. The repeated words “Street rat” were
stated for 2 times or 6.89 %. There was similarity word as “Street rat” that was expressed disdain
such us “Rough bet”.
Similes
Similes were the lowest findings in movie for 17 times or 11.48%. There was no recurrence in this
movie.
Discussion
Based on the objective of this research, the researcher aimed to investigate unfamiliar spoken
words, idioms, metaphors and similes in Aladdin movie and to find out the number of word types that
were used in Aladdin movie. After collected data had studied by calculated percentages, the results
shown that spoken words were the highest numbers of using and idioms, metaphors and similes were
found respectively. The findings were explained as below:
Spoken Words
The researcher found 58 spoken words or 39.19% in Aladdin. The spoken words ‘gonna’ was the
highest number of using. It is the informal word of ‘going to’ which means similarly to ‘will’. The
speakers normally use ‘gonna’ to talk to their friends or familiar people. They refer to the short
coming actions or the near future time. Both speakers and listeners be in the same situation and they
understand to the same idea.
For examples:
(1) Aladdin: How we gonna get there? = How are we going to get there? (near future)
(2) Genie: That’s not gonna be easy. = That’s not going to be easy.
From example (1) and (2), the words ‘gonna’ were used with intention to the near future. The
speakers expect action taken place in the future time. The word ‘gonna’ is used for convenient and
easy understanding of speakers and listeners. In addition, the researcher found the spoken word ‘free’
was frequency use in movie. The word ‘free’ referred to get Genie free or give a freedom because
Aladdin movie is about a thief named Aladdin who found a magic lamp where there is a giant, Genie
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inside. Both of speakers and listeners interpret the word “free” to the same idea because they are in
the same environment.
For example:
(3) Aladdin: Why don’t you just set yourself free? = Free yourself
(4) Genie: Only way Genie get to be free… is if the owner of the lamp use one of his wishes to set
me free Freedom, out off the lamp.
Idioms
The researcher found 44 idioms or 29.72% in Aladdin. An idiom that was found higher than the
others as 'The diamond in the rough’, which is the utterance of the magic cave when someone enters
the cave to take out the magic lamp. The person who can pose a lamp and can take the lamp out is the
most talented. The cave also warned the persons who tried to enter the cave. In the movie, there were
two people, a thief and Aladdin.
Persons who tried to steal the lamp
Situation 1: Jafar’s servitors.
Magic cave: Only one may enter here. One whose worth lies far within. The diamond in the rough.
Seek three out the diamond in the rough.
Situation2: Aladdin
Magic cave: Only one may enter here. One whose worth lies far within. The diamond in the rough.
Seek three out the diamond in the rough.
Persons who were warned
Situation 1: A thief
Magic cave: Only one may enter here. One whose worth lies far within. The diamond in the rough.
Seek three out the diamond in the rough.
In addition, the researcher found the second interest idiom ‘Take it easy’ because Jasmine pick Jama’s
bread. Jama will confiscate Jasmine bracelet in exchange for bread.
As a result, Aladdin who witnessed the incident came to rescue. This shows us the idiom 'Take it
easy' with a positive meaning. Aladdin wanted to tell Jama to keep rest, relax, or be calm. According
to the following conversation:
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Jasmine: Are you hungry? Here, takes some bread.
Jama: You steal from my brother.
Jasmine: Stealing? No, I…
Jama: You pay, or I take bracelet
Jasmine: Sir, I don’t have any money. Let’s go of me!
Aladdin: Whao! Take it easy. Jama.
Metaphors
The researcher found 29 or 20.00% in Aladdin. The speaker use ‘street rat’ to compare with dirty life
as a rat. Regarding Americans homeless, most of homeless persons in America are normally referred
to dirty rats. In the story, guard call Aladdin ‘street rat’ when he helps old man from guard’s horse.
Gard: Street rat! Get out of the way!
Aladdin: who do you think you’re calling a street rat?
Gard: Are you talking back to me?
Similes
The researcher found 17 or 11.72 % in Aladdin. Genie said ‘Treat your woman like a queen’.
to convey taking care own lover like a queen. Wherewith, Aladdin made a wish from Genie to
become a prince in order to be in love with Jasmine. But at that time, Jeanie thought that
Aladdin only wanted to treat Jasmine like a princess. Therefore, it is misunderstanding.
Genie: Treat your woman like a queen.
In conclusion from this research, the researchers were viewed the beauty of language by using idioms
and comparisons along with social reflection on class division in Aladdin. Moreover, culture was
reflected by the classification of language genres and many words in movie were presented in easy
way to understand and get familial with the story. In the part of analysis, the researcher found the
relation of languages and implication of situations in the movie. Therefore, the researchers interpreted
and classified the genres of languages with undertaken by explore of situation and thinking of the
facts of events. The abilities of analysis as awareness of truthful, interpretation with rational
information and summarized by the facts were applied for this research.
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From an analysis of spoken words, idioms, metaphors, and similes in Aladdin movie, the spoken
words were the words that were easy to understand and interpret so they were use most in movie.
According to the nature of spoken words, it aims to communicate effectively even though it’s form
may performed unusual structures, both of speakers and listeners are in the same situation. Idioms
were used in this study that were normally related to typical things and to compare with rural life and
it were performed as a noun phrase. For metaphors, they were compared to something as animal that
is “street rat” in order to explain thinking of speakers and facilitate readers or audiences to image the
situations and meanings easily. Lastly findings of this study, similes are a language device that use for
comparison between two things in such a way that refer to the likeness of something with unlikeness
of other things with intention for unrevealed meaning directly. The way of using comparison
techniques can construe the analytical thinking of those readers, listeners or audience to interpret the
meaning of the words. For example, the phrase was found in this research as “Treat your woman like
a queen” is implied that the woman who was treated is a queen.
Recommendations
Regarding to this research, there were interesting language devices that were employed in English
movie exceptional spoken words, idioms, metaphors or similes. For further study, other researchers
may study on structures or patterns of language that are used in English movie. Since the language in
movie has varieties of using to present the story. They are contained of words choices, grammatical
construction and other genres of language. Furthermore, learning English language can study not only
via movie, but also from teaching language on YouTube, songs or other devices on social media.
Moreover, the study on relation of languages, contexts and characters in the movie are recommended.
The researcher found that many words were used to compare or refer relating to context or
environment in the scene of situation or environment in each country.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาภาพสะท้อนสังคมเกียวกับคติความเชื อจากละครเรื อง
“นาคี” ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ อย่างละเอียดเพือรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการวิเคราะห์
ภาพสะท้อนสังคม โดยมีการนําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า ภาพสะท้อน
สังคมเกียวกับคติความเชือจากละครเรื องนาคี พบความเชื ออยู่ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกพบความเชือ
เกียวกับสิ งเหนื อธรรมชาติ และประเด็นทีสองพบความเชื อเกียวกับสิ งศักดิสิ ทธิ การศึกษาครังนี ทําให้
ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงภาพสะท้อนคติความเชือของคนในสังคมไทยเข้ามาเกียวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นความ
เชือเรื องผี สาง เทวดา อํานาจลีลับ สิ งศักดิสิ ทธิ ฯลฯ ล้วนเป็ นความเชือทีคนในสังคมให้การยอมรับและ
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา อีกทังยังสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในสมัยอดีตและปั จจุบนั ได้อย่าง
เด่นชัด
คําสําคัญ: คติ, ความเชือ, นาคี, ภาพสะท้อนสังคม
Abstract
The objective of this study was to study the social reflection on beliefs in the drama "Nagi".
The researcher examined various documents in detail to collect information about the analysis of
social reflection. The research results were presented in descriptive and analytical form. The research
findings were that Social reflection on beliefs in the drama Nagi was categorized into 2 issues. First,
beliefs about the supernatural and the second issue was beliefs about the sacred. This study has
enabled the researcher to have a lot to reflect on the beliefs of people in Thai society, whether it was
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the beliefs of ghost, demon, deity, mystical powers, sacred things, etc., were all beliefs that people in
society accepted and acted upon. It also clearly reflected the living conditions of people in the past
and the present.
Keywords: belief, nagi, social reflection
บทนํา
คติความเชื อเป็ นสิ งทีผูกพันกับสังคมไทยถือได้ว่าเป็ นสมบัติอย่างหนึ งของสังคม เพราะทุกยุค
ทุกสมัยต่างมีคติความเชือและพิธีกรรมทีอยูค่ วบคู่กบั คนในสังคมมาอย่างยาวนาน นอกจากคติความเชือ
แล้วบทละครยังถือว่ามีความสัมพันธ์กบั สังคมไม่แพ้กนั เพราะบทละครสามารถสะท้อนวิถีชีวิตทังใน
อดีตและปั จจุบนั อย่างเด่นชัด ไม่ว่านักเขียนจะจงใจสะท้อนสังคมหรื อไม่ก็ตาม แต่นกั วิจารณ์บางคนได้
กล่าวไว้ว่า “วรรณกรรมและบทละครเป็ นคันฉ่ องแห่ งยุคสมัย” เนื องจากสามารถสะท้อนสภาพทาง
สั ง คมในอดี ต และปั จ จุ บัน ได้เป็ นอย่า งดี (ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร. 2523 : 6 - 10) สั ง คมไทยเรานั นมี ก าร
เปลี ยนแปลงตามยุค สมัย และขับ เคลื อนไปตามโลก ทํา ให้ เกิ ด ความก้า วหน้ า ทางด้า นสั ง คม ด้า น
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทําให้การแสวงหา
ความรู ้และการค้นหาคําตอบจึงเป็ นเรื องทีสําคัญ ซึ งส่ วนใหญ่จะอยูบ่ นหลักการคิดตามวิทยาศาสตร์ ใน
เรื องของเหตุและผล แต่ในขณะเดี ยวกันยังมี ความเชื อในสิ งทีวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้
มักจะปรากฏให้ เห็ นในสั ง คมไทยอย่า งต่ อ เนื อง โดยเฉพาะอย่า งยิงในเรื องความเชื อเรื องสิ งเหนื อ
ธรรมชาติ
นพพร ด่ านสกุล (2549 : 201) ให้ ทัศนะของความเชื อว่ า ความเชื อยังมี เหตุ และปั จจัยที เป็ น
รู ปธรรม เช่ น ความเชื อทีเกิดจากความรู ้ เท่ าทันเหตุการณ์ เพราะได้มีประสบการณ์ มาแล้ว ความเชื อที
น่าจะเกิดจากความคาดหวังว่ามีความเป็ นไปได้เช่นนันเพราะว่าเป็ นเหตุการณ์ทีเคยเกิดขึนมาแล้ว ความ
เชือในลักษณะเช่นนีเกิดขึนมาเองจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนอยูป่ ระจําในสังคมมนุ ษย์ โดยอาจแบ่งได้เป็ น 2
ประเภทคือ ความเชือทีเกียวกับประสบการณ์พิเศษเหนือธรรมชาติ เช่น ความเชื อทีเกิดจากความกลัวใน
สิ งลี ลับ ความเชื อทีเกียวกับฤกษ์ยามนิ มิตฝั น ความเชื อเกียวกับมงคลและอัปมงคล ความเชื อเกียวกับ
พิธีกรรมและพิธีการ ความเชื อเกียวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ ความเชื อเกียวกับบุ ญกรรม ความเชื อเกียวกับนรก
สวรรค์ชาติ ใหม่ภพใหม่ และความเชื อที เกิ ดจากประสบการณ์ทีเป็ นไปตามธรรมชาติ เช่ น ความเชื อ
เกียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและการสังเกตธรรมชาติ ความเชือเกี ยวกับสิ งแวดล้อมและเหตุ การณ์
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ความเชื อเกี ยวกับสุ ขภาพและสวัสดิภาพ ความเชื อเกียวกับลักษณะของคนและสัตว์รวมถึ งความเชื อ
เกียวกับอาชีพ
จะเห็นได้ว่าความเชือของคนในสังคมนันมีความเชือในเรื องผีสางเทวดามาจนถึงปั จจุบนั จาก
คําจํากัดความของเสถียรโกเศสกล่าวว่า “สิ งใดตามปกติไม่ สามารถจะมองเห็ นตัวได้ ซึ งถือหรื อเข้าใจ
เอาว่ามีฤทธิ และมี อาํ นาจเหนื อคน อาจให้ดีหรื อให้ร้าย ให้คุณหรื อให้โทษแก่ เราได้ สิ งเหล่านี ทีทําให้
กลัว เกรงและบางที ต้อ งนับถื อ ด้ว ย เราเรี ยกสิ งนี ว่า “ผี ” (เสถี ยรโกเศส.
, อ้างในขวัญ จิ ต ร นุ ช
ชํานาญ.
) แม้ว่าคนไทยจะนับถือพระพุทธศาสนาซึ งเป็ นศาสนาแห่ งเหตุผล แต่ความเชือเรื องผีสาง
เทวดาหรื อวิญญาณยังคงอยู่ และไม่อาจหายไปจากชีวิตของคนไทยได้ รวมถึงความเชือในสิ งเร้นลับต่าง
ๆ ที เหนื อธรรมชาติ เช่ น ความเชื อเรื องไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ความเชื อเรื องบุ ญกรรม ความเชื อ
เกี ยวกับ โชคลาง ฯลฯ ล้ว นเป็ นสิ งที ผูก พัน กับ คนในสั ง คมไทย ดัง ปรากฏให้ เห็ น ในรู ป แบบของ
พิธีกรรม ประเพณี ภาษา และสํานวนไทย ทีสะท้อนให้เห็ นถึงความคิดความเชือของคนไทยทีดํารงอยู่
ในสังคมมาเป็ นเวลายาวนาน
ความเชื อเป็ นธรรมชาติทีเกิดขึนกับมนุ ษย์ จึ งมี อิทธิ พลต่ อแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของคนใน
สั ง คม ถื อ ว่ า เป็ นวัฒ นธรรมของมนุ ษ ย์อ ย่า งหนึ งที มี ก ารปลู กฝั ง สื บ ต่ อ กัน มาหลายชัวอายุค น การ
ดํารงชี วิตของมนุ ษย์ในสมัยโบราณทีมี ความเจริ ญทางด้านวิชาการน้อย ส่ งผลให้เกิ ดความเชื อขึนและ
การเปลียนแปลงของธรรมชาติทีมนุษย์เชือว่า “เป็ นการบันดาลให้เกิดขึนจากอํานาจของเทวดาหรื อภูตผี
ปี ศาจ” ดังนันเมือเกิ ดปรากฏการณ์ต่ าง ๆ ขึน เช่ น ฝนตก ฟ้ าร้ อง ฟ้ าผ่า ลมพายุ ฯลฯ ล้วนเป็ นสิ งทีมี
อิทธิ พลต่อชี วิตความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ทงสิ
ั น ยากทีจะป้ องกันหรื อแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างเป็ น
เหตุการณ์ ทีเอืออํานวยประโยชน์ แต่ ในบางเหตุ การณ์ ก็อาจเป็ นอันตรายต่ อชี วิตและความเป็ นอยู่ได้
มนุ ษย์จึงพยายามที จะคิดหาวิธีการทีจะก่อให้เกิดผลในทางทีดี และเพือให้เกิดความสุ ขกับตนเอง โดย
กระทําต่อสิ งที มีอ าํ นาจเหนื อธรรมชาติ เหล่ านัน ทําให้เกิ ดแนวทางปฏิ บตั ิ ทีเป็ นพิธีกรรมหรื อศาสนา
เกิดขึนนันเอง สาเหตุทีมนุ ษย์สร้ างความเชือขึนมานันอาจแยกเหตุ ผลได้ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ ความ
เชื อทีเกิดจากความกลัวของมนุ ษย์ และความเชืออันเกิดจากมนุ ษย์ทีมีความฉลาด ทีสามารถสร้างความ
เชือโดยแฝงเหตุผลต่าง ๆ ได้เอง (บุปผา บุญทิพย์. 2532, อ้างในขวัญจิตร นุชชํานาญ. 2555)
พญานาค มี ความสัมพันธ์กบั สังคมไทยเป็ นอย่างมาก ถื อเป็ นสัญลักษณ์ สําคัญอย่างหนึ งของ
สังคมทีย้อนความเป็ นมาได้ยาวไกล ก่อนทีพระพุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิ พลเหนือความเชือเรื องผีสาง
เทวดา เรื องพลังอํานาจหรื อสิ งเหนื อธรรมชาติทีมี การสอดแทรกอยู่ในบทละครและวรรณกรรมไทย
หลากหลายเรื อง โดยเฉพาะอย่างยิงในวรรณกรรมและนวนิยายของไทย เช่ น ละครเรื อง “นาคี” อันเป็ น
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สัญลักษณ์สือภาษาทีสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม ขนบธรรมเนี ยม จารี ต ประเพณี รวมทังวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของผูค้ นในอดี ตตลอดจนความเชื อต่าง ๆ ในเรื องสิ งเหนื อธรรมชาติ นอกจากนี ยังมี เรื องของ
พิธีกรรมไสยศาสตร์ เข้ามามีอิทธิ พลด้วยเช่นกัน ซึ งเปรี ยบเสมือนกระจกเงาที สะท้อนสภาพสังคม ให้
เห็ นถึ ง ความเชื อผ่า นเรื องราวและบทบาทของตัว ละคร ในปั จจุ บัน ความคิด ความเชื อ และค่ านิ ยม
บางอย่า งได้เปลี ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ ความเชื อบางอย่างยัง คงอยู่ผ่า นมิ ติ ของกาลเวลาจนถึ ง
ปั จจุ บนั ทีมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื อง โดยอิทธิ พลของความเชือนี มีปรากฏให้พบในละคร
ไทยหลายเรื องและยังปรากฏอย่างเด่ นชัดในสังคมปั จจุ บนั คือ เรื องความเชือเกียวกับงูใหญ่ (พญานาค)
ในเรื องนาคีมีความเชือทีว่า ตอนแรกของเรื องแม่คาํ ปองได้ไปขอลูกกับเทวรู ปของเจ้าแม่นาคี ด้วยความ
เชือทีว่าเจ้าแม่นาคีเป็ นสิ งศักดิสิ ทธิ และเป็ นทีเคารพนับถือของคนในหมู่บา้ นดอนไม้ป่า ซึ งความเชือใน
ลักษณะนี ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทยและได้ปรากฏเด่นชัดมากขึนในวิถีชีวิตของคนไทย
ในภาคอี ส าน โดยปรากฏผ่ านสื อต่ าง ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นหนังสื อ วรรณกรรม นวนิ ยาย เรื องสั น รวมถึ ง
ถ่ายทอดผ่านสื อออนไลน์และทางโทรทัศน์
ละครเรื อง “นาคี” เป็ นละครไทยเรื องหนึ งทีคนไทยส่ วนใหญ่รู้จกั และได้รับการตอบรับจากคน
ในสังคมส่ วนใหญ่เป็ นอย่างดี มีเรื องราวเกียวข้องกับความเชื อแทรกอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะตัว
ละครเอกของเรื องคื อ คําแก้ว (เจ้าแม่ น าคี ) ที มี เรื องราวเกี ยวข้อ งกับ คติ ค วามเชื อของคนในสั ง คม
เชือมโยงกับวิถีชีวิตของตัวละครจนเกิดเป็ นละครทีสร้ างสี สันให้กบั ละครน่าชวนติดตาม และเชือมโยง
ระหว่างความเชือกับการดําเนิ นชีวิตของตัวละครตลอดทังเรื อง ซึ งเจ้าแม่นาคีเปรี ยบเสมือนสิ งศักดิสิ ทธิ
ที คอยช่ ว ยเหลื อ ดู แลผูค้ นในหมู่ บ้าน แต่ จะมี ผูค้ นบางส่ ว นที พยายามจะล้มล้างความเชื อของคนใน
หมู่บา้ น ด้วยการใส่ ร้ายเจ้าแม่นาคีว่าภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหมู่บา้ นดอนไม้ป่ามีสาเหตุมาจาก
เจ้าแม่นาคี ทีตัวละครได้สะท้อนภาพของศิ ลปวัฒนธรรมแนวลึกลับ น่ ากลัว ความเหนื อธรรมชาติ ซึ ง
เป็ นการประกอบสร้ างองค์ประกอบละครมิติต่าง ๆ ขึนมาเพือการพาณิ ชย์ศิลป์ ทังนี นักแสดงถือว่าเป็ น
หัวใจหลักของละครโทรทัศน์ ทีสามารถเป็ นต้นแบบของผูช้ มได้ทงในการแสดงและชี
ั
วิตจริ ง เช่น การ
นําเสนอภาพของนักแสดงหญิงทีแย่งผูช้ ายทีปรากฏในละครย้อนยุคหลาย ๆ เรื องจนทําให้เป็ นเรื องปกติ
เกิดการสังสมพฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่รู้ตวั ดังนันละครโทรทัศน์จึงทําให้ผูช้ มเห็นบทบาทอืน ๆ ของ
ศิลปวัฒนธรรมทีมีในละครโทรทัศน์มากขึน
จากข้อมูลทีกล่าวมานัน ผูว้ ิจยั ต้องการทีจะศึกษาเกียวกับภาพสะท้อนสังคม ความเชื อ ในละคร
ไทยเรื อง “นาคี ” ซึ งเป็ นละครโทรทัศน์ ไทยในปี พ.ศ.
มี จ าํ นวนทังหมด 11 ตอน เพื อต้องการ
สะท้อนความเชื อเรื องพญานาคในสังคมไทย โดยนําละครเรื อง “นาคี” มาเป็ นภาพสะท้อนความเชื อ
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เกี ยวกับพญานาคของคนในสมัยอดี ต และความเชื อของคนในยุคปั จจุ บนั ผสมผสานกับความคิดและ
รู ปแบบของละครไทย โดยนํา มาบู รณาการร่ ว มกัน เพื อสะท้อ นความเชื อในเรื องคติ ชนของคนใน
สังคมไทยทีมีต่อพญานาค ว่ามีความเชื อมากน้อยเพียงใดผ่านการตีความจากบริ บทของสังคม โดยการ
นําเสนอผ่านรู ปแบบของการแสดงในบทละคร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือศึกษาภาพสะท้อนสังคมเกียวกับคติความเชือจากละครเรื อง “นาคี”
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ เคราะห์ ค รั งนี ผู ้วิ จั ย ได้ เ ลื อ กเนื อหาคื อ ละครเรื อง “นาคี ” ออกอากาศทาง
สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง เป็ นละครโทรทัศน์ไทยในปี พ.ศ.
ฉายเมือวันที เดือนกันยายน
ถึงวันที เดือนธันวาคม มีทงหมด
ั
ตอน จากบทประพันธ์นวนิยายและบทละครของ ตรี อภิรุม
ผลการวิจัย
จากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมเกียวกับคติความเชือในละครเรื อง “นาคี” พบว่ามีคติความเชือ
2 ประเด็น ดังนี
. ความเชื อเกียวกับ สิ งเหนื อธรรมชาติ คื อ เป็ นธรรมชาติ ทีเกิ ด ขึ นกับมนุ ษ ย์แ ละถื อว่ าเป็ น
วัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ ง การดํารงชี วิตของมนุ ษย์ในสมัยโบราณทีมีความเจริ ญทางด้านวิชาการ
น้อยความเชื อจึ งเกิ ดเกิ ดขึน และเกิ ดการเปลียนแปลงของธรรมชาติ ทีมนุ ษย์เชื อว่าเป็ นการบันดาลให้
เกิดขึนจากอํานาจของเทวดา พระเจ้า หรื อภูตผีปีศาจ ดังนันเมือเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ขึน เช่น ฝนตก
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย และวาตภัยต่าง ๆ ล้วนเป็ นสิ งทีมีอิทธิ พลต่อชีวิตหรื อ
ความเป็ นอยู่ของมนุ ษ ย์ซึ งยากที จะป้ องกันหรื อแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างเป็ นเหตุ การณ์ ทีอํานวย
ประโยชน์ แต่บางเหตุการณ์ก็เป็ นอันตรายต่อชีวิตและความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ มนุ ษย์จึงพยายามทีจะคิด
หาวิธีการที จะก่ อให้เกิ ดผลในทางที ดีและเกิดความสุ ขให้กบั ตนเอง เพือกระทําต่อสิ งทีมี อาํ นาจเหนื อ
ธรรมชาติเหล่านันทําให้เกิดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีเป็ นพิธีกรรมหรื อศาสนาขึน (พรเทพ สหชัยรุ่ งเรื อง,
2542 : 2) จากการศึกษาละครเรื อง “นาคี” พบว่ามีความเชือเกียวกับสิ งเหนือธรรมชาติทีพบในละครนาคี
ทังหมด ตอน ผูว้ ิจยั ได้พบความเชือดังกล่าวในตอนที ตอนที และตอนที ดังตัวอย่าง

956

ภาพที เกิดเหตุการณ์ลมพายุ
ตอนที พบความเชือเกี ยวกับสิ งเหนื อธรรมชาติ จากเหตุ การณ์ ทีเกิ ดลมพายุ ฝนฟ้ ากระหนํา
ชาวบ้านเชือว่าเจ้าแม่นาคีกาํ ลังแสดงอิทธิฤทธิ และทําให้เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสขึน
จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ทีเกิดขึนนี เป็ นเพราะสามีของคําปองได้ไป
จับงูเผือก (หรื อเจ้าแม่นาคี) เพือนํางูเผือกไปขายให้กบั ชาวต่างชาติ จะได้นาํ เงินมาเลียงดูคาํ ปองและลูก
ทีกําลังจะคลอดเป็ นสาเหตุทีทําให้สามีของคําปองตาย และพวกชาวต่างชาติทีชอบจับงูไปขายก็ไม่รอด
พ้นจากเหตุการณ์ในครังนีเช่นกัน

ภาพที สิ งเร้นลับทีมองไม่เห็น
ตอนที 3 พบความเชือเกียวกับสิ งเหนือธรรมชาติ คนในหมู่บา้ นดอนไม้ป่ามีความเชือว่าไม่ควร
ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน เพราะอาจทําให้เกิดอันตรายจากสิ งทีมองไม่เห็น
จากตัวอย่างทีกล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าในเรื องมีเหตุ การณ์ ทีนักศึกษาที มาจากกรุ งเทพฯ
ต้องการทีจะศึกษาพวกวัตถุโบราณต่าง ๆ และต้องการไขข้อสงสัยเกียวกับเทวรู ปของเจ้าแม่นาคี จึงออก
เดิ นทางไปสํารวจตอนกลางคืนเพือไม่ให้ชาวบ้านสงสัย แต่ กลับเกิดเหตุการณ์ ทีไม่ คาดฝั นขึนเพราะ
นักศึกษาหนึ งในนันโดนผีเข้า ซึ งตรงกับความเชื อของชาวบ้านดอนไม้ป่าทีว่า “ไม่ให้ออกไปข้างนอก
ตอนกลางคืน”
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ภาพที เกิดพายุอย่างหนักใต้ผวิ นํา
ตอนที พบความเชื อเกี ยวกับ สิ งเหนื อ ธรรมชาติ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ทีพวกกํา นัน แย้ม ต้อ งการ
ทําลายเทวรู ปเจ้าแม่นาคีซึงได้จมลงไปใต้ผวิ นํา ทําให้เกิดเหตุการณ์ลม พายุ ฝนฟ้ากระหนําอย่างหนัก
จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ทีเกิดขึนชาวบ้านมีความเชื อว่าเจ้าแม่นาคี
ดลบันดาลให้เกิดพายุใต้ผวิ นําเพือขัดขวางผูค้ นทีคิดจะทําลายเทวรู ปของเจ้าแม่นาคี เมือเจ้าแม่นาคีโกรธ
จึ งดลบันดาลให้เกิดปรากฎการณ์พายุใต้ผิวนํา ทําให้แพของพวกกํานันแย้มล่มและไม่ส ามารถทําลาย
เทวรู ปได้
2. ความเชื อเกียวกับสิ งศั กดิสิ ทธิ คือความเชือในเรื องอํานาจให้ทงคุ
ั ณและโทษให้เป็ นและให้
ตายแก่ มนุ ษย์ทุกคนได้ โดยไม่มีใครสามารถหยุด ยังพลังอํานาจและสิ งทีเด็ดขาดนันได้ ไม่ว่าจะเป็ น
มนุ ษย์ทีมียศตําแหน่ งหรื อเทพเจ้าต่าง ๆ ทีมนุ ษย์ตงขึ
ั นมาตามความเชือของบรรพบุรุษ หรื อเทพในนิยาย
ปรั มปราที เล่ าขานสื บต่ อกัน มาถึ ง ความมหั ศจรรย์มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ อภิ นิห าริ ย ์ต่ า ง ๆ มนุ ษ ย์แ ละเทพเจ้า
จอมปลอมเหล่านันก็ไม่สามารถทีจะมีพลังอํานาจเหนื อสิ งศักดิสิ ทธิ ทียิงใหญ่นีได้ (คําพูน บุญทวี,
: ) จากการศึกษาละครเรื อง “นาคี” พบว่ามีความเชื อเกียวกับสิ งศักดิสิ ทธิ ทีพบในละครนาคีทงหมด
ั
11 ตอน ผูว้ จิ ยั พบความเชือดังกล่าวในตอนที 1, 2, 3, 4, 6, และตอนที 10 ดังตัวอย่าง
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ภาพที บูชากราบไหว้เจ้าแม่นาคี
ตอนที พบความเชื อเกียวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ “ชาวบ้านดอนไม้ป่ามีความเชื อทีว่าเจ้าแม่นาคีเป็ น
สิงศักดิสิ ทธิ เมือขอพรก็จะได้ในสิ งทีต้องการ”
จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นเหตุการณ์ทีคําปองได้เดินทางไปยังเทวลัยร้างกลางป่ า เพือมา
กราบไหว้เจ้าแม่นาคีขอให้เจ้าแม่คุม้ ครองลูกในท้อง ให้คลอดง่ าย เลียงง่ าย และคําปองก็จะยกลูกของ
ตนให้เป็ นลูกเจ้าแม่นาคี จะเห็นได้ว่าคําปองมีความเชือและศรัทธาต่อเทวรู ปเจ้าแม่นาคีอย่างมาก เพราะ
เจ้าแม่นาคีเป็ นสิ งศักดิ สิ ทธิ ที ชาวบ้านดอนไม่ ป่าต่ างให้ความสําคัญตังแต่ สมัยอดีตจนถึงปั จจุ บนั และ
ความเชือเหล่านีก็ยงั ควบคู่อยูก่ บั สังคมไทยมายาวนาน

ภาพที เหตุการณ์ทีพบงูเผือก
ตอนที พบความเชือเกียวกับสิ งศักดิสิ ทธิ ชาวบ้านดอนไม้ป่าเชือกันว่าเป็ นงูศกั ดิสิ ทธิ “งูเผือก
มีลกั ษณะเด่นคือมีหงอนสี แดงทีหัว”
จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น งูเผือกในทีนี คือเจ้าแม่นาคีทีมาเกิดเป็ นลูกของคําปองในปั จจุ บนั
สื บเนื องมาจากอดีตชาติทีเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านกินปลาไหลเผือก ซึ งปลาไหลเผือกทีชาวบ้านจับกินนัน
คือลูกของเจ้าแม่นาคีทีเป็ นคนสาปไว้ เพราะเจ้าแม่นาคีได้หนี ขึนมามีความสัมพันธ์ลึกซึ งกับมนุ ษย์จน
ตังท้อง เป็ นสาเหตุทีทําให้ปู่ของเจ้าแม่นาคีโกรธเป็ นอย่างมาก เจ้าแม่นาคีกลัวลูกของตนจะไม่ปลอดภัย
จึงสาปให้เป็ นปลาไหลเผือก แต่โชคร้ ายกลับถูกชาวบ้านจับมากินมีเพียงคําปองคนเดี ยวทีไม่กิน เมือคํา
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ปองไปขอลู ก กับ เจ้า แม่ น าคี จึ ง เป็ นสาเหตุ ที ทํา ให้ เจ้า แม่ ไ ด้ม าอาศัย ในร่ า งของคํา แก้ว เพราะว่ าใน
อดีตชาติแม่คาํ ปองไม่ทาํ ร้ายลูกของตน
ในภาคปั จจุบนั จะเห็ นได้ว่าชาวบ้านพบงูเผือกและมีความเชือกันว่าเป็ นงูศกั ดิสิ ทธิ หากใครไป
ยุง่ หรื อไปแตะต้องงูเผือก จะทําให้ชาวบ้านทุกคนในหมู่บา้ นดอนไม้ป่าพังพินาศ

ภาพที แหวนพิรอด
ตอนที พบความเชื อเกี ยวกับ สิ งศัก ดิ สิ ท ธิ หากผู ใ้ ดสวมแหวนพิ ร อดจะสามารถป้ อ งกัน
อันตรายจากงูได้ทงหมด
ั
และมีอิทธิฤทธิร้ายแรง
จากตัวอย่างทีกล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่า “แหวนพิ รอด” ในละครเรื องนาคีมีทีมาจากพระ
ธุ ดงค์รูปหนึ งที มอบแหวนให้กบั เคนหรื อพ่อ ของคําแก้ว แหวนพิรอดนี มี อาํ นาจสามารถป้ องกันงู ได้
หลังจากทีได้แหวนเคนก็มุ่งตรงไปทีเทวาลัยเพือไปจับเจ้าแม่นาคีและจับเจ้าแม่นาคีได้ในทีสุ ด ในเรื อง
เมือเคนถูกกอซึ งเป็ นเพือนแย่งแหวนไปจึงเป็ นสาเหตุทีทําให้ตนเองโดนงูกดั ตาย ในเหตุการณ์ครังนันมี
เพี ยงนายกอกลับรอดชี วิต จากเหตุ การณ์ ด ังกล่าว ทําให้นายกอรู ้ ว่าแหวนพิ รอดนันมีความศักดิ สิ ทธิ
สามารถป้ องกันงู ทุกชนิ ด หลังจากผ่านไป ปี นายกอจึ งได้มอบแหวนพิ รอดแก่ลาํ เจี ยกลู กของตน
แหวนจึงคอยปกป้องนางร้ายอย่างลําเจียกให้รอดพ้นจากเนือมือของบริ วารเจ้าแม่นาคีมาโดยตลอด

960

ภาพที ศาลผีตาแฮก
ตอนที พบความเชือเกียวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ ศาลผีตาแฮกเป็ นผีทีคอยปกปั กรักษาข้าวกล้าในนา
ชาวบ้านดอนไม่ป่ามีการนับถือเจ้านับถือผี และบูชาตามฤดูกาลทํานา
จากตัวอย่างทีกล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่า “ศาลผีตากแฮก” เป็ นประเพณี และความเชื อของ
ชาวบ้านดอนไม้ป่าทีปฏิบตั ิสืบต่อกันมาอย่างยาวนานตังแต่สมัยบรรพบุรุษ เนืองจากชาวบ้านดอนไม้ป่า
มีความเชือว่าศาลผีตาแฮกจะคอยปกป้องรักษาต้นข้าว ก่อนทีชาวบ้านจะลงมือทําการหว่านกล้าเพือปลูก
ข้าว ชาวบ้านดอนไม้ป่าจะมีการตังศาลผีตาแฮกขึนก่อนเพือให้ปกปั กรั กษาต้นข้าวทีกําลังจะเติบโตขึน
ในอนาคต

ภาพที ศพทีถูกบริ วารเจ้าแม่นาคีกดั ตาย
ตอนที 3 พบความเชือเกียวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ จากเหตุการณ์ทีเกิดขึนคนในหมู่บา้ นมีความเชื อว่า
คนทีถูกงูกดั ตายเกิดจากฝี มือของเจ้าแม่นาคีและบริ วาร
จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าคนทีถูกงู กดั ตายกลายเป็ นศพ ชาวบ้านดอนไม้ป่ามี
ความเชือว่า “บริ วารของเจ้าแม่นาคีก็จะมากลืนกินซากศพเพือนําไปทําเป็ นพิษของตนเอง” คนทีถูกงูกดั
ตายจะย้ายศพไปไหนไม่ได้เด็ดขาด ไม่อย่างนันจะเกิดอาเพศครังใหญ่ วิญญาณคนตายจะไม่ได้ไปผุดไป
เกิด
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ภาพที การจัดพิธีบวงทรวงเจ้าแม่นาคี
ตอนที พบความเชือเกียวกับสิ งศักดิสิ ทธิ เมือถึงวันบวงทรวงสาวพรหมจรรย์ทุกคนต้องเข้า
พิธีรําถวายเจ้าแม่นาคี
จากตัวอย่างทีกล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่ าชาวบ้านดอนไม้ป่ าเชื อกัน ว่าเมื อเกิ ด สุ ริยุปราคา
มนุ ษย์ต้อ งสั ง เวยชี วิตเพือให้พ ญานาคคายดวงอาทิ ต ย์อ อกมา และมีความเชื อที ว่ าเจ้าแม่ นาคีจะออก
อาละวาดเอาชี วิตคนเพือเป็ นเครื องสังเวย ตามประเพณี ชาวบ้านดอนไม้ป่าเมือถึงวันบวงทรวงชาวบ้าน
ต่างมากันพร้อมหน้าพร้อมตาทีหน้าเทวาลัย จะมีพิธีกรรมทีสาวพรหมจรรย์ทุกคนต้องเข้าพิธีรําถวายเจ้า
แม่นาคี เพือเป็ นการแสดงความเคารพและขอขมาเพือไม่ให้เจ้าแม่ออกอาละวาดทําร้ายชาวบ้าน จึ งเกิด
พิธีกรรมการรําถวายเจ้าแม่นาคีขึน

ภาพที สิ งศักดิสิ ทธิ
ตอนที พบความเชื อเกี ยวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ ชาวบ้านเชื อว่ าเจ้าแม่ นาคีทีเป็ นสิ งศักดิ สิ ทธิ ใน
หมู่บา้ นดอนไม้ป่า
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จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในละครเรื องนาคีชาวบ้านเชือกันว่าเจ้าแม่นาคีคือสิ ง
ศักดิสิ ทธิทีควรเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก แต่กม็ ีผคู ้ นกลุ่มหนึ งทีต้องการจะกําจัดและแก้แค้นเจ้าแม่นาคี
เพราะได้ฆ่ าลู ก ชายของตนตาย จึ ง พยายามทํา ทุ ก อย่า งเพื อไม่ ให้ คนนอกเข้า มายุ่ง วุ่ น วายกับ คนใน
หมู่บา้ น เป็ นเหตุทีทําให้คนกลุ่มนีเปลียนจากความศรัทธากลายเป็ นความโกรธแค้น

ภาพที เทวรู ปเจ้าแม่นาคี
ตอนที 6 พบความเชือเกียวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ ชาวบ้านมีความเชื อว่าเจ้าแม่นาคีสามารถช่วยรักษา
อาการเจ็บป่ วยต่าง ๆ ได้
จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าชาวบ้านมีความเชือว่าเจ้าแม่นาคีสามารถรักษาอาการ
ป่ วยได้ เช่น เหตุการณ์ทีคําแก้วถูกลําเจียกทําร้ายด้วยแหวนพิรอดจนเกิดแผลไหม้ ในตอนนันคําแก้วไม่
รู ้ว่าตัวเองเป็ นงูซึงเป็ นกายหยาบของเจ้าแม่นาคี แต่ดว้ ยอนุ ภาพอันร้ายแรงของแหวนพิรอดจึงทําให้คาํ
แก้วเป็ นแผลไหม้บริ เวณแขนซ้ ายที ถูกสั มผัสจากแหวน ด้ว ยความเชื อทีว่ าเจ้าแม่ นาคีสามารถรั กษา
อาการ ต่าง ๆ ได้ ทําให้คาํ แก้ววิงหนี เข้าไปทีเทวลัยเพือขอให้เจ้าแม่นาคีช่วยปกป้ องคุม้ ครองและรักษา
แผลให้ตน
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ภาพที โดนทําเสน่ห์
ตอนที พบความเชื อเกี ยวกับสิ งศักดิ สิ ทธิ จากเหตุการณ์ ทีทศพลโดนทําเสน่ ห์ตวั ละครใน
เรื องมีความเชือว่า “นําล้างเท้าของพ่อและแม่เป็ นสิ งศักดิสิ ทธิ ทีสุ ดสําหรั บลูก ทําให้สามารถถอนมนต์
ดําเสน่ห์เล่ห์กลนันได้”
จากตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าความเชือเกียวกับการทําเสน่ ห์มีมาตังแต่สมัยบรรพ
บุ รุษ เมือต้อ งการให้ ใครรั กก็ จะไปทํา เสน่ ห์เพื อให้ค นที ตนเองต้อ งการมารั ก ในละครเรื อง “นาคี ”
ลํา เจี ย กได้ ข อให้ ห มอผี ท ํา เสน่ ห์ ใส่ ทศพลให้ รั ก ตน เพราะลํา เจี ย กรั ก ทศพลมากแต่ ท ศพลไม่ รั ก
เหตุการณ์ความเชือต่อมาคือเมือคําแก้วรู ้ว่าทศพลคนรักของตนโดนลําเจียกทําเสน่ห์ใส่ ก็มีความเชือทีว่า
“พ่อแม่คือสิ งศักดิสิ ทธิ สําหรับลูก” ซึ งมีความสอดคล้องกับความเชือทีว่านําล้างเท้าของพ่อแม่เมือนํามา
ให้ทศพลดืมก็จะสามารถถอนเสน่ ห์ได้
อภิปรายผล
จากการวิ เคราะห์ ภ าพสะท้อ นสั ง คมเกี ยวกับ คติ ความเชื อในละครเรื อง “นาคี ” พบว่ า ภาพ
สะท้อนสังคมที ปรากฏมี อยู่ 2 ด้านคือ ภาพสะท้อนสังคมด้านสิ งเหนื อธรรมชาติ จะเห็ นได้ว่าภายใน
เรื องเมือเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติขึน ตัวละครต้องมีความเชือว่าเจ้าแม่นาคีกาํ ลังบันดาลโทสะให้เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว ซึ งความเชื อเหล่ านี เป็ นเพียงความเชื อที ผูเ้ ขียนละครต้องการจะสะท้อนให้เราเห็ น
สภาพทางสังคมในอดีตจนถึงปั จจุบนั ชัดเจนขึน ว่ามนุ ษย์นนมี
ั การดําเนินชีวิตอย่างไร และภาพสะท้อน
สั งคมด้านสิ งศักดิ สิ ท ธิ เป็ นภาพที สะท้อ นให้เห็ น ว่ าภายในเรื องตัว ละครนันมี ความเชื อในเรื องสิ ง
ศักดิสิ ทธิเป็ นอย่างมาก และมักจะให้ความสําคัญกับความเชือมาโดยตลอด เพราะตัวละครเหล่านันอาศัย
ความเชื อในเรื องต่าง ๆ เพือใช้ในการดําเนิ นชี วิต ให้ช่วยปกป้ อง และคุม้ ครองตนเองให้รอดพ้นจากพ
ยันตรายทังปวงได้ ดังที อภิญญา ศรี รัตน์สมบู รณ์ (2534 : 1 - 2) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์โทรทัศน์กบั
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สังคมว่า “ละครโทรทัศน์” เป็ นรายการเพือความบันเทิงประเภทหนึ งทีนําเสนอเรื องราวต่าง ๆ จากเค้า
โครงเรื องจริ งหรื อแต่งขึนจากจินตนาการ เนื องจากโทรทัศน์เป็ นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ งทีเกิดขึน
จากมนุ ษย์ในฐานะเป็ นสมาชิ กของสั งคม จึ งถื อได้ว่ าละครโทรทัศน์เป็ นสื อสะท้อ นสิ งที มี และสิ งที
เป็ นอยู่ในสังคมเพือให้ผูช้ มได้รับรู ้ ในขณะเดี ยวกันเป็ นการสร้ างภาพแห่ งความเป็ นจริ งในสังคมขึน
ใหม่ โดยการเลือกว่าจะนําเสนอเนือหาประเภทใดและให้ความหมายกับสิ งต่าง ๆ ทีปรากฏในสื อ และ
ศศิลกั ษณ์ แจ้งสุ ข (2558 : 1 - 4) กล่าวว่า “ละครโทรทัศน์” กลายเป็ นวัฒนธรรมมวลชนในสังคม เป็ น
สิ งที สะท้อนโครงสร้ างและค่านิ ยมของคนในสั งคม ในขณะเดี ยวกันการดํารงรั กษาโครงสร้ างและ
ค่านิ ยมนันไว้ให้สืบทอดต่ อไปด้วยกระบวนการปลูกฝังอย่างไม่รู้ตวั และละครโทรทัศน์ทาํ หน้าทีเปิ ด
โลกทั ศ น์ ใ ห้ ก ว้า งขึ นด้ ว ยการนํ า เสนอสิ งที เราไม่ เคยรู ้ ไ ม่ เ คยเห็ น เปรี ยบเสมื อ นเป็ นโลกแห่ ง
ประสบการณ์ของผูช้ ม กล่าวคือมีอิทธิ พลต่อผูช้ ม ละครยังสะท้อนภาพทางสังคม ความคิด และจิ ตใจ
ของมนุษย์ วัฒนธรรม และความเชือ อันเป็ นสาระทีคนทําอยากจะบอกคนดู นอกจากนียังมีการเน้นสิ งที
อยากเห็นในสังคมของตนหรื อบางครังเป็ นสิ งทีต้องการลงโทษหรื อปิ ดบังละครโทรทัศน์ไทยในฐานะ
วัฒนธรรมอย่างหนึงของสังคม จึงได้สะท้อนถึงสังคมและบุคลิกภาพของคนไทยด้วย และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กาญจนา แก้วเทพ (2541 : 283) กล่าวคือ หน้าทีของละครโทรทัศน์มิได้เป็ นเพียงความ
บันเทิงชัวยามเท่ านัน แต่ มีหน้าทีและผลกระทบในระยะยาว ต่ อมามีการส่ งเสริ มคุ ณค่าบางอย่างของ
สังคม เช่ น ทําดี ได้ดี ทําชัวได้ชว,
ั ธรรมะย่อมชนะอธรรม, การรักสันติ และการให้อภัยเป็ นหนทางการ
แก้ปัญหาทีดีกว่าการอาฆาตแค้น หรื อการรั กษาพรหมจรรย์เป็ นสิ งทีสําคัญสําหรับผูห้ ญิง เป็ นต้น ละคร
โทรทัศน์เป็ นตัวกําหนดหน้าทีและจํากัดบทบาทของคนในสังคม เช่น อนุญาตให้ผชู ้ ายสามารถมีภรรยา
หลายคนหากมีฐานะทางเศรษฐกิ จทีสามารถเลี ยงดู ได้ ผูห้ ญิ งมี สามีคนเดียว ลู กต้องกตัญ ู ตอบแทน
บุญคุณพ่อแม่ เป็ นต้น บางทีหน้าทีของละครโทรทัศน์อาจจะเหมือนชีวิตจริ งของคนเราก็ได้
ดังนันจึงกล่าวได้ว่า ภาพรวมจาการศึกษาคติความเชือทีพบในละครเรื องนาคี ให้คุณค่าทังด้าน
จิตใจ ด้านสังคม และให้ทงความบั
ั
นเทิงจากเนื อหาทีได้รับชม และให้แนวคิดจากการแก้ปัญหาของตัว
ละคร เพือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชี วิตและสะท้อนสังคมในด้านคติความเชือของคนในภาคอีสาน ที
มีความเชือเรื องสิ งศักดิสิ ทธิเป็ นอย่างมาก

965

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั พบว่ายังมีสิงทีควรศึกษาเพิมเติมและยังมีมุมมองทีน่าสนใจ ดังนี
. ผลการวิจยั ภาพสะท้อนสังคมเกียวกับความเชือทีปรากฏในละครเรื อง “นาคี” สามารถศึกษา
ละครโทรทัศน์เรื องอืน ๆ เพิมเติมและนําไปเปรี ยบเทียบบริ บทภาพสะท้อนสังคม เพือเป็ นแนวทางใน
การตัดสิ นใจประกอบกับความเชือในการดําเนินชีวิตในสังคมได้
. ผลการวิจยั เกียวกับกลวิธีการนําเสนอ สามารถศึกษากลวิธีการนําเสนอจากละครเรื องอืน ๆ
เพิมเติม เพือเปรี ยบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีในการนําเสนอบทละคร และนําไปประยุกต์ใช้
กับการเขียนเรื องสัน นวนิยาย หรื อบทละครได้
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ทวิตเตอร์ คัดเลื อกคําคมจากแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ ง” บนสื อทวิตเตอร์ จํานวน 113 ข้อความ ซึ งใช้
วิธีการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า มีการใช้ลีลาการใช้ภาษา ประเภท ดังนี ) การใช้
คํา แบ่งเนื อหาเป็ น ประเภท ได้แก่ . การใช้คาํ สัมผัส . การใช้การเล่นคํา . คําตรงข้าม . การ
ใช้ ค วามซํ ากัน . การใช้ค าํ ซําโดยการใช้ไ ม้ย มก . การใช้ค ํา ภาษาพู ด . การใช้ ค าํ ทับ ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ . การใช้คาํ ผวน . การใช้คาํ ธรรมดา ) การใช้ประโยค แบ่งเป็ น ประเภท ได้แก่ .
ประโยคเปรี ยบเที ย บ ผูเ้ ขี ยนได้ส ร้ า งข้อ ความโดยการใช้ป ระโยคเปรี ยบเที ยบ ซึ งการเปรี ยบเที ย บ
ประโยคมี ประเภท คือการเปรี ยบเที ยบแบบขันกว่าและการเปรี ยบเที ยบแบบอุปมา . ประโยคขัด
ความ . ประโยคคําถาม ซึ งมี การใช้ประโยคคําถาม ประเภท ได้แก่ ประโยคคําถามที ไม่ต้องการ
คําตอบ และประโยคคําถามทีต้องการคําตอบ . ประโยคแสดงเหตุ และผล ซึ งลี ลาการใช้ภาษาของ
แอกเคานต์คาํ คมนี มีการใช้คาํ และประโยคทีกินใจทําให้ผูอ้ ่านจดจําสิ งทีอ่านได้อย่างรวดเร็ วจึ งทําให้มี
ผูต้ ิดตามจํานวนมาก
คําสําคัญ: คําคมยิมแฉ่ง, ทวิตเตอร์ , ลีลาการใช้ภาษา
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Abstract
The objective of this research was to study the language style of Accounts Quotes appearing
in Twitter media selected quotes from account "Quotes of smiles" on the Twitter medium of 113
messages using descriptive and analytical research methods. The research results were found that
there were 2 types of language styles as follows: 1) Using words to divide the content into 9
categories: 1.1 rhyme 1.2 using wordplay 1.3 opposites 1.4 repetition 1.5 repeating words by using
Yamaka 1.6 Using spoken words 1.7 Using English transliteration 1.8 Using spoonerism 1.9 Using
common words 2) Sentence was divided into 4 types: 2.1 Comparative sentences in which the author
created the message by using a comparison sentence. There were two types of sentence comparisons,
namely, the comparative comparison and simile comparison. 2.2 Interrogative sentences 2.3
Interrogative sentences in which two types of interrogative sentences were used: question sentences
that need answers and no answer. 2.4 Sentence and cause, the style of using the language of this quote
account was the use of touching words and sentences that made the reader memorize what they had
read quickly, thus getting a lot of followers.
Keywords: quote of smile, twitter, use of language
บทนํา
ในปั จจุบนั สื อทางอินเทอร์ เน็ตนับว่ามีบทบาทและมีความสําคัญต่อการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์
เป็ นอย่างมากจนกลายเป็ นการสื อสารสมัยใหม่ทีเป็ นส่ วนหนึ งของการใช้ชีวิตประจําวัน ซึ งมีส่วนช่ วย
ทังในเรื องการศึกษาการทํางาน การติดต่อสื อสารและความบันเทิง เป็ นต้น โดยอินเทอร์ เน็ ต (internet)
หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ทีเชือมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทวโลกเข้
ั
าด้วยกัน โดยอาศัย
เครื อข่ายโทรคมนาคมเป็ นตัวเชือมต่อเพือให้คอมพิวเตอร์ ทุกเครื องสามารถสื อสารระหว่างกันได้ ทังนี
ความสะดวกและรวดเร็ วในการติดต่อสื อสารและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทําให้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมี
การเติบโตอย่างรวดเร็ วและทําให้มีการบริ การต่าง ๆ มากขึน ไม่ ว่าจะเป็ นการให้ขอ้ มู ลข่าวสารด้วย
ระบบ www. (world wide web) ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) กระดาน สนทนา (webboard) อินสต
ราแกรม (instragram) เฟซบุ๊ก (facebook) รวมถึงทวิตเตอร์ (twitter) ด้วย (Suksawat. S.,2015 : 1)
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จากการสํ า รวจการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยของสํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม เผยผลการสํารวจ
พฤติ ก รรมผู ใ้ ช้อิ นเทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย ปี
หรื อ Thailand Internet User Behavior
ชี
ทศวรรษทีผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์ เน็ต เพิมขึนอย่างก้าวกระโดดกว่า % ส่ งผลให้ปัจจุ บนั ไทยมี
ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต . ล้านคน หรื อราว % ของจํานวนประชาชนทังหมด จากตัวเลขทีพุ่งสู งนีนับเป็ น
ทังโอกาสและภัยคุ ก คามที ภาครั ฐ ต้อ งดู แ ล ส่ ง เสริ ม และเฝ้ า ระวัง ให้การใช้อิน เทอร์ เน็ ต ก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมันคงปลอดภัยไปพร้ อม ๆ กัน ผ่านนโยบายที ตอบโจทย์
การใช้ดิจิทลั เพือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์เสมือนทีตอบสนองกับ
การสร้ างสายสัมพันธ์โยงใยให้เราได้เจอบุ คคลที คุ ยกันในเรื องที สนใจได้อย่างคอเดี ยวกัน สามารถ
เชื อมโยงเพื อนของเรา เข้ากับเพื อนของเขา สามารถสร้ างสรรค์สั งคมใหม่ ๆ ให้กบั ทุกคน สามารถ
เชื อมโยงการสื อสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กรเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ งเป็ นสิ งที
ตอบสนองรู ป แบบชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ยุ ค ปั จ จุ บั น โดยภาพรวมเครื อ ขายสั ง คมออนไลน์ เป็ นสื อที มี
ประสิทธิภาพในการสื อสารกับองค์กรจากปากคําของเราเองได้เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารองค์กรขนาดใหญ่จะ
สามารถสื อสารกับคนในองค์กรของคุณอย่างมีประสิ ทธิภาพไม่ตอ้ งประสบปัญหาการบิดเบือนข้อความ
หรื อการสื อสารทีตกหล่นอีกต่อไป ตัวอย่างของเว็บไซต์สังคมออนไลน์ทีได้รับความนิยม ได้แก่ กูเกิล
(Google) เว็บไซต์ยอดฮิ ตอันดับหนึ งไม่มีใครมาลบล้างลงได้ ทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางสําหรับให้บริ การ
เว็บอืน ๆ ของตนเอง อาทิเช่น Google Ads, Google Analytics, Google Docs และอืน ๆ อีกมากมาย ยู
ทูป (Youtube) สําหรับอันดับ ก็ยงั คงเป็ นเว็บไซต์สาํ หรับรั บชมวิดีโออย่าง YouTube ทีในปั จจุ บนั มีผู ้
เข้าชมมากกว่า ล้านคนต่อวันทุกวินาที เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นแพลตฟอร์ ม Social Media ชันนําที
ผูค้ นทัวโลกเลือกใช้ให้เป็ นตัวกลางในการติดต่อสื อสาร ทุกเดือนเว็บไซต์จะมีผูใ้ ช้มากถึง . พันล้าน
คน ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นอี กหนึ งแพลตฟอร์ มที เปิ ดตัวในปี
เป็ นหนึ งในแพลตฟอร์ มโซเชี ยล
มีเดียทีได้รับความนิยมสู งสุ ดในปั จจุบนั โดยมีผใู ้ ช้งาน ล้านรายต่อวันและส่ งทวีต (หรื อโพสต์)
ล้านครังต่ อวัน ช้อปปี (Shopee) เว็บไซต์ชอ้ ปปิ งออนไลน์ทีได้รับความนิ ยมในประเทศไทยจากผูข้ าย
และผูซ้ ือ และในช่วงต้นปี ทีผ่านมาผูค้ นหันมาซื อสิ นค้าออนไลน์กนั มากขึน (Suksawat. S.,2015: 1)
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จําพวกไมโครบล็อก โดยผูใ้ ช้สามารถ
ส่ ง ข้อ ความยาวไม่ เกิ น ตัวอักษร ว่ าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ โดยเรี ยกการส่ งข้อ ความนี ว่ า ทวีต
(Tweet) ซึ งแปลว่ า เสี ยงนกร้ อ งทวิ ตเตอร์ ก่อตังขึ นเมื อเดื อนมีนาคม พ.ศ.
โดยแจ็ ก ดอร์ ซี , บิ ซ
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สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ เจ้าของบริ ษทั อ็อบวีโออุส และต่อมาในเดือนกรกฎาคมก็ได้เปิ ดตัวเว็บไซต์
สังคมออนไลน์ ซึ งต่อมาได้รับความนิ ยมจากทัวโลกโดยมีผูใ้ ช้ทีลงทะเบียนเข้าใช้มากกว่า ล้านคน
ในปี พ.ศ.
รวมไปถึ งมี ท วี ต มากกว่ า ล้า นทวีต ต่ อ วัน และมี การค้น หาข้อ มู ล ผ่า นเว็บไซต์
มากกว่า , ล้านครังต่อวันนับตังแต่วนั เปิ ดตัว ทวิตเตอร์ เป็ นเว็บไซต์ ใน อันดับทีมีผูเ้ ข้าใช้งาน
มากทีสุ ด โดยได้รับการขนานนามว่าเป็ นเว็บไซต์สาํ หรับการส่ งบริ การข้อความสัน บนอินเทอร์ เน็ต ซึ ง
ในภายหลังนอกจากทีจะสามารถทวีตบนเว็บไซต์แล้ว ได้มีการเปิ ดให้ใช้งานการส่ งทวีต ด้วยการส่ ง
บริ การข้อความสัน (SMS) และบนโปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพ ท์มือถื อ และสมาร์ ต โฟนตัวระบบ
ซอฟต์แวร์ ของทวิตเตอร์ (Soongsomsakul, R. & Wattanaprapa, N., 2019 : 1)
คําคมยิมแฉ่ ง เป็ นแอกเคานต์หนึ งที ถูกสร้ างขึนบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ เป็ นแอกเคานต์ทีได้รับ
ความสนใจเป็ นอย่างมาก ซึ งนอกจากจะเกียวกับเรื องทัวไปแล้วยังเกียวกับประเด็นต่าง ๆ ทีได้รับความ
สนใจในช่วงเวลานันของสังคมด้วย โดยผูส้ ร้ างข้อความมีวตั ถุประสงค์เพือดึงดู ดความสนใจของผูอ้ ่าน
เมือผูอ้ ่านชืนชอบก็จะแสดงออกด้วยการกดความชอบ (Likes) หรื อทีเรี ยกกันว่า กดเฟบ ทีมาจากคําว่า
Favorite โดยเป็ นทังการกดถูกใจ และกดบันทึกโพสต์นนไว้
ั ในคลังเฟบ ทังยังสามารถส่ งต่อ (Retweet)
เป็ นการรี ทวีตสิ งทีชอบมาไว้บนหน้าไทม์ไลน์ของเรา ส่ วนรี ทวิตพร้อมความคิดเห็น ก็คือสามารถเพิม
คอมเมนต์กาํ กับสิ งทีแชร์ ได้หรื อแสดงความคิด เห็ น (Mention) คื อ การอ้างถึ งบุ คคลทีจะกล่ าวถึงใต้
ข้อความนันได้ ซึ งเป็ นการสื อสารผ่านคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ ง อาจกล่าวได้ว่าการนําเสนอข้อความคํา
คมลักษณะนีบนแอกเคานต์บนสื อทวิตเตอร์ เป็ นการเปิ ดประเด็นในการสนทนาให้ผูร้ ่ วมสนทนาคนอืน
เข้ามาตอบหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติมในประเด็นทีตนได้เปิ ดไว้และยังสามารถส่ งต่อข้อความนัน
ไปยังบุคคลอืน ทําให้การสนทนาขยายวงกว้างออกไปอีกด้วย
การศึกษาข้อความคําคมทีปรากฏในแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ง” บนทวิตเตอร์ ในแง่ของลีลาการ
ใช้ภาษานันมีความน่าสนใจ กล่าวคือ มีการใช้ถอ้ ยคําทีสละสลวย มีสัมผัสคล้องจอง นอกจากนันยังสื อ
ถึงทัศนคติของวัยรุ่ นในปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี การศึกษาข้อความคําคมบนประเด็นทีมีผูศ้ ึกษามาแล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื องเกียวกับ ภาษา ตัวอักษร และความหมายในสื ออินเทอร์ เน็ตเป็ นจํานวนมาก ดังนัน
ผูศ้ ึกษาจึงสนใจทีจะศึกษา ลีลาการใช้ภาษาทีปรากฏในแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ง” ทังนี เพือให้เห็น
ลักษณะลีลาการใช้ภาษาของคําคมทีปรากฏบนสื อทวิตเตอร์ ซึงเป็ นแอกเคานต์คาํ คมทีได้รับความสนใจ
มากทีสุ ดบนสื อทวิตเตอร์ ให้มีความชัดเจนมากขึน อีกทังยังทําให้ทราบลักษณะการใช้ภาษาไทยปัจจุบนั
ทีปรากฏทางสื อทวิตเตอร์ ดว้ ย การศึกษาครังนี ยังแสดงให้เห็นถึงความคิด และทัศนคติของคนในสังคม
ออนไลน์ว่ามีการเปลียนแปลงไปจากเดิม
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือศึกษาลีลาการใช้ภาษาของแอกเคานต์คาํ คมทีปรากฏในแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ ง” บนสื อ
ทวิตเตอร์
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั งนี ผูว้ ิ จัยได้คดั เลื อ กคําคมจากแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ ง” จากสื อทวิ ตเตอร์
ระหว่างวันที 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม
จํานวน 113 ข้อความ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาลี ลาการใช้ภาษาของคําคมที ปรากฏในแอกเคานต์ “คําคมยิมแฉ่ ง”บนสื อทวิต
เตอร์พบว่ามีลีลาการใช้ภาษาดังนี
. การใช้ คํา
การใช้คาํ หมายถึ ง การที ผูส้ ่ งสารเลื อ กใช้ถ้อ ยคํา ในลักษณะต่ าง ๆ ในคําคมยิมแฉ่ ง เพื อให้
บรรลุ ต รงตามวัต ถุ ประสงค์ในการสื อสารผลการศึกษาลักษณะคําที พบในคําคมยิมแฉ่ ง แบ่ ง เป็ น 9
ลักษณะ ดังต่อไปนี
1.1 การใช้ คาํ สั มผัส หมายถึง คําคล้องจองทีมีเสี ยงสระและมาตราสะกดอย่างเดียวกัน เรี ยกว่า
“สัมผัสสระ” และคําคล้องจองทีมีเสี ยงพยัญชนะต้นเสี ยงเดียวกันเรี ยกว่า “สัมผัสพยัญชนะ” สําหรับ
กลวิธีการใช้คาํ สัมผัสนับว่าเป็ นสิ งทีผูส้ ่ งสารนิยมใช้กนั มากในแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” นี เนื องจาก
ทําให้ผรู ้ ับสารสามารถจดจําข้อความเหล่านันได้ง่ายขึน ซึ งการใช้คาํ สัมผัสคล้องจองนีถือได้ว่าเป็ น
กลวิธีทีมีการใช้มากเช่นเดียวกันกับการใช้ภาษาพูดทีกล่าวมาข้างต้น โดยการใช้คาํ สัมผัสในทีนี พบ
ลักษณะทีนิยมใช้ก็คอื “การสัมผัสสระ” ในการสร้าง แอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” นี ให้มีความสัมผัส
คล้องจองกัน ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ง : มกราคม

)
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จากข้อ ความนี มี ก ารใช้คาํ สั ม ผัส ที เป็ นการสั ม ผัส สระและตัว สะกด ซึ งมี ก ารใช้ส ระ
และตัว สะกดเดี ย วกัน สั ม ผัส คล้อ งจองกัน ในข้อ ความโดยมี เ สี ย งสั ม ผัส คํา ว่ า “หล่ น ” กับ คํา
ว่ า “คน” จะเห็ น ได้ว่ า คํา ว่ า “หล่ น ” กับ คํา “คน” นั นมี เ สี ย งตัว สระโอะ และตัว สะกดแม่ ก ด
เหมื อ นกัน การสร้ า งข้อ ความนี ผู เ้ ขี ย นต้อ งการสร้ า งให้ เ กิ ด เสี ย งสั ม ผัส คล้อ งจองทํา ให้
ข้อ ความนี มี ค วามไพเราะ มี ก ารเล่ น จัง หวะคํา คล้อ งจองอย่า งสละสลวยทั งยัง ทํา ให้ ผู ้อ่ า น
สามารถอ่ า นและจํา ได้ง่ า ยและรวดเร็ ว ขึ น
1.2 การใช้ การเล่ นคํา หมายถึง การนําคําทีมีรูปหรื อเสี ยงพ้องกัน หรื อใกล้เคียงกันมาเล่นในเชิง
เสี ยงและความหมาย ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ ง :

มีนาคม

)

จากข้อ ความนี มี ก ารเล่ น คํา พ้อ งรู ป พ้อ งเสี ย งโดยสั ง เกตจากคํา ว่ า “ชั ว” เป็ นคํา ที มี เสี ยง
เหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันคําว่า "ชัว”ในความหมายแรกมีความหมายว่า เลว
ทราม ร้ ายคนไม่ดี ไม่ ดีเพราะจงใจฝ่ าฝื นศีลธรรมหรื อจารี ตประเพณี ส่ วนคําว่า “ชัว” ในวรรคที มี
ความหมายว่า ระยะ ซึ งในบริ บทนีผูเ้ ขียนต้องการทําให้ขอ้ ความนีกลายเป็ นเรื องขบขันหรื อเป็ นการเล่น
สนุกกับภาษาทําให้ผอู ้ ่านเกิดความสนุกสนาน
1.3 คําตรงข้ าม หมายถึง การใช้คาํ ทีมีความหมายต่างกันในลักษณะตรงกันข้าม เช่น พูดให้เขา
รักยากหนักหนา พูดให้เขาด่าง่ายนิดเดียว ดังตัวอย่าง
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(คําคมยิมแฉ่ ง : 15 กุมภาพันธ์

)

จากข้อความนี มีการใช้คาํ ตรงข้าม จะเห็นได้จากคําว่า “หนา” และ “บาง ซี งเป็ นคําตรงข้ามกัน
คําว่า “หนา” มีความหมายว่า แน่นทึบ,มาก ส่ วนคําว่า “บาง” มีความหมายว่า มีส่วนสู งน้อยจากผิวพืน,มี
ความหนาน้อย ซึงในบริ บทนีแสดงให้เห็นถึงความหมายตรงกันข้ามกันของคําคม
1.4 การใช้ ความซํากัน คือ การเน้นการกล่าวคําเดียวกันซําหลายครังและอยูใ่ นข้อความเดียวกัน
ก็เพือเป็ นการเน้นนําหนักของคําเหล่านัน ให้มีความหมายเพิมขึน (Wathikthinnakorn, P., : ) ซึ ง
ในแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” นี จะพบว่ามีการปรากฏของการใช้คาํ เดิมซํากันในโครงสร้างประโยคอยู่
เป็ นจํานวนมาก ทังนี ก็เพราะผูส้ ่ งสารมีเจตนําต้องการทีจะเน้นความสําคัญของคําเหล่านัน เพือให้มี
ความหมายทีชัดเจน ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ง : กุมภาพันธ์
)
ข้อ ความนี เป็ นการใช้คาํ ซํา คํา ว่ า “รู ้ สึ ก ”ซึ งมี ค วามหมายว่ า รู ้ ต ัว ,รู ้ ด ้ว ยการสั ม ผัส ,รู ้
สํา นึ ก ,เกิ ด อาการที รู ้ ว่ า เป็ นสุ ข หรื อทุ ก ข์ ,เกิ ด ลางสั ง หรณ์ ขึ นในใจ,มี แ นวโน้ ม ให้ สั น นิ ษ ฐาน
หรื อคาดคะเนว่ า มี อ ะไรเกิ ด ขึ นเพื อเน้น ให้ เ ห็ น ถึ ง ความหมายในการมี , ยึ ด ถื อ สิ งใดสิ งหนึ ง
ห รื อ อ า ศัย เป็ น ที พึ ง ซึ ง ใน ข้อ ค ว าม นี สื อ ถึ ง ค วา มรู ้ ส ึ ก ข อ ง คน ส อ ง ค น ที มี ต ่ อ กัน แ ต่ ไ ม่
เหมื อ นกัน
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1.5 การใช้ คาํ ซําโดยการใช้ ไม้ ยมก หมายถึง การกล่าวคําเดิมซําครังทีสองด้วยการใช้เครื องหมาย
ไม้ยมก (ๆ) แทนคําซําคําหลังเพือเน้นความหมายของคํา ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ ง : มกราคม

)

จากข้อความนี มีการซําคําโดยใช้ไม้ยมก หลังคําว่า “คน” ซึ งมีความหมายว่า มนุ ษย์ ความหมาย
ของคําคม คือ ไม่มีใครคนใดทีสามารถแย่งใครคนใดคนหนึ งออกไปได้ นอกจากคน ๆ นันจะจงใจหรื อ
เต็มใจไปกับเขาเอง โดยในบริ บทนียําคําว่า “คน” เพือให้เน้นว่าคนให้มีนาหนั
ํ กมากขึน
. การใช้ คาํ ภาษาพูด หมายถึง ภาษาทีผูส้ ่ งสารใช้ในการสร้างความสนิทสนมกับผูร้ ับสารโดย
การใช้คาํ ทีเป็ นกันเองเสมือนกับคนรู ้จกั เพือทําให้ขอ้ ความสามารถเข้าถึงผูร้ ับสารได้โดยง่าย ทังนี การ
ใช้คาํ ภาษาพูดเช่นนี ยังเป็ นการช่วยลดช่องว่างระหว่างการสนทนาให้กบั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารด้วย จึง
ทําให้ผสู ้ ่ งสารต้องใช้คาํ ภาษาพูดทีเป็ นภาษาในระดับกันเอง เพือสร้างความสนิทสนมกับผูร้ ับสารซึง
เป็ นบุคคลทีไม่รู้จกั ในการสื อสารผ่านทางข้อความ ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ ง : มกราคม

)

จากข้อ ความมี ก ารใช้คาํ ภาษาพู ด ในการสร้ า งข้อ ความโดยมี คาํ ว่ า “นิ ” ซึ งเป็ นการใช้
คํา ภาษาพู ด ลงท้า ยและเป็ นการใช้เ พื อสร้ า งความเป็ นกัน เองในการสื อสารกับ ผู ้อ่ า น คํา ว่ า
“นิ ” เป็ นคํา พู ด ที ใช้พู ด กับ คนที สนิ ท สนมคุ ้น เคย ทังยัง เป็ นการใช้เ สริ มท้า ยคํา บางคํา
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. การใช้ คาํ ทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ หมายถึง การใช้คาํ ภาษาอังกฤษโดยเขียนเป็ นคําไทยตาม
เสี ยงของภาษาเดิมหรื อใกล้เคียงกับภาษาเดิมมากทีสุ ด ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ ง :

มีนาคม

)

จากประโยคข้างต้น มีการใช้คาํ ภาษาอังกฤษ คํา คือคําว่า ROV และ LOVE ซึ งคําว่า ROV คือ
เกม ROV หรื อ Realm of Valor เป็ นเกมทีได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในช่ วงเวลาหนึ ง การใช้คาํ ว่า
ROV เป็ นการทับศัพท์โดยการย่อจาก Realm of Valor ย่อมาเป็ น ROV ส่ วนคําที คําว่า LOVE เป็ นคํา
ภาษาอังกฤษ มีความหมายว่ารัก ในบริ บทของข้อความนีมีความหมายว่า หากเธอเบือการเล่นเกมแล้วเรา
มีความรักมาให้แทน
1.8 การใช้ คาํ ผวน เป็ นลักษณะการเล่นกับเสี ยงทีคนไทยรู ้จกั คุน้ เคยดี การผวนคํามีหลักคือคําที
นํามาผวนนันต้องมีอย่างน้อย พยางค์ ในการผวนนัน ให้คงเสี ยงพยัญชนะต้นของแต่ละพยางค์ไว้
จากนันสลับเสี ยงสระและพยัญชนะของพยางค์หน้าและพยางค์หลัง เช่น “ตาลาย” ผวนได้เป็ น “ตายลา”
ในกรณี ทีคํานัน มีมากกว่า พยางค์ พยางค์กลางจะคงเสี ยงเดิมไว้ เช่น “หมูกินขีกา” ผวนได้เป็ น “หมา
กินขีกู” ส่ วนใหญ่คาํ ทีผวนแล้วนัน มักไม่มีความหมายอะไร แต่ก็มีในบางครังทีคําทีผวนแล้วนัน ไป
ตรงกับคําทีมีความหมาย ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ง : กุมภาพันธ์

)
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จากข้อความข้างต้นมีการใช้คาํ ผวนคือคําว่า “ช้างเธอมอบ” เป็ นการผวนคํา พยางค์ โดยนํา
พยางค์แรกกับพยางค์สุดท้ายมาผวนกัน พยางค์ตรงกลางยังอยู่คงเดิ ม ซึ งถ้าผวนมาแล้วจะมีความหมาย
ว่า ชอบเธอไหม เป็ นข้อความทีส่ งให้คนทีชอบ

. การใช้ คาํ ธรรมดา หมายถึง การใช้คาํ เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีความหมายตรงตัว ไม่มีการ
ดัดแปลงรู ปคํา ดังตัวอย่าง
(คําคมยิมแฉ่ ง : มีนาคม )
จากตัวอย่างเป็ นการใช้คาํ ธรรมดา ความหมายของคําคม คือ ไม่ควรไปอยากได้หรื อต้องการสิ ง
ทีรู ้ทงรู
ั ้อยูแ่ ล้วว่าเมือได้สิงนันไปแล้วจะไม่รักษา
2. การใช้ประโยค มีประเด็นศึกษาดังนี
2.1 ประโยคเปรี ยบเทียบ คือ ประโยคทีมีใจความเพือใช้เปรี ยบเทียบระหว่างสิ งสองสิ ง โดยใช้
รู ปประโยคเพือเปรี ยบเทียบและทําให้เห็นภาพความเหมือนหรื อความแตกต่างกันระหว่างสิ งนัน ทังนี
ประโยคในแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” ทีเป็ นการเปรี ยบเทียบนันสามารถแบ่งออกได้เป็ น ลักษณะ
คือ เปรี ยบเทียบแบบขันกว่าเปรี ยบเทียบแบบอุปลักษณ์ ดังนี
. . เปรียบเทียบแบบขันกว่ า หมายถึง การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ ง
โดยใช้คาํ ทีแสดงความเป็ นขันกว่าในการเปรี ยบเทียบ คือ “กว่า, ดีกว่า” ดังตัวอย่าง
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(คําคมยิมแฉ่ ง :

พฤษภาคม

)

จากประโยคข้างต้น มีการเปรี ยบเทียบประโยคแบบขันกว่า โดยมีคาํ ว่า “กว่า”เข้ามา
เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ ความหมายของข้อความนีคือ เป็ นคนทีไม่รู้อะไรย่อมดีกว่ารู ้แล้วจะเสี ยสิ งหนึ งไป
. . เปรี ยบเทียบแบบอุปมาและอุ ปลักษณ์ หมายถึ ง การเปรี ยบเที ยบด้วยการใช้สิง
หนึ งกล่าวแทนอีกสิ งหนึ ง โดยการเปรี ยบเทียบแบบอุปมาเป็ นการเปรี ยบเทียบว่าสิ งหนึ งเหมือนกับอีก
สิ งหนึง การเปรี ยบเทียบด้วยวิธีนี มีคาํ แสดงความหมายว่า “เหมือน” ปรากฏอยูด่ ว้ ย เช่น เหมือน เสมือน
ดุ จ ประดุ จ ดัง เพียง คล้าย ปูน ราว ฯลฯ ส่ วนการเปรี ยบเทียบแบบอุปลักษณ์ เป็ นการเปรี ยบเที ยบโดย
นําเอาลักษณะสําคัญของสิ งทีต้องการเปรี ยบ ซึ งเป็ นสิ งทีไม่มีความสัมพันธ์กนั มาเปรี ยบเทียบกัน โดย
อาจเป็ นพฤติกรรมของสัตว์ หรื อกริ ยาอาการของสิ งต่าง ๆ มาอธิ บายพฤติกรรมของมนุ ษย์และนํามา
เปรี ยบเทียบทันทีโดยไม่มีคาํ แสดงการเชือมโยงทังนี การเปรี ยบเทียบแบบอุปลักษณ์จะไม่เป็ นการกล่าว
ออกมาโดยตรงแต่ใช้วิธีการกล่าวเป็ นนัย เพือให้ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายได้เอง ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ ง : มีนาคม

)

977

จากประโยคข้างต้นมี การเปรี ยบเที ยบ “ความรั ก” เหมือ น “ไวรัส” เป็ นการเปรี ยบเทียบแบบ
อุปมา ในบริ บทนีมีความหมายว่า ผูเ้ ขียนเปรี ยบความรักเสมือนเชื อไวรัสทีมันสามารถเกิดกับคนทุกคน
ได้ตลอดเวลาโดยทีไม่มีใครสามารถกําหนดมันได้
2.2 ประโยคขัดความ หมายถึง ประโยคทีมีเนื อความส่ วนแรกขัดแย้งกันอยูก่ บั เนื อความทีกล่าว
ตามมา และมีการใช้สันธาน “แต่” แสดงความขัดแย้งเป็ นบทเชือม ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ ง :

กุมภาพันธ์

)

จากประโยคข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า เป็ นประโยคขัด ความเนื องจากมี ค าํ ว่า “แต่ ”เป็ น
คําเชือมในการขัดความซึ งในความหมายของข้อความนี จะแบ่งประโยคออกเป็ น ส่ วนคือ ไม่ ได้เป็ น
อะไรกับเขา กับ ไม่ ได้อ ยากให้เขามี ใคร โดยมี คาํ ว่า “แต่” มาเป็ นสิ งที ทําให้เห็ นความขัด แย้งชัด เจน
มากขึน
2.3 ประโยคคําถาม คือ ประโยคทีมีใจความเพือใช้ถามเมือต้องการทราบคําตอบสิ งใดสิ งหนึง
จากบุคคลหนึง แต่ในแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” นี การใช้ประโยคคําถามมี ลักษณะ คือ ประโยคถาม
ให้ตอบและประโยคคําถามทีไม่ตอ้ งการคําตอบ ดังนี
. . ถามให้ ตอบ หมายถึง ประโยคทีต้องการคําตอบรั บหรื อปฏิเสธ ซึ งเป็ นการตอบ
คําถามจากสิ งที กล่ าวมา จากข้อมู ลที ปรากฏในหน้าแฟนเพจ “ข้อความโดนๆ” มี คาํ ถามแบบตอบรั บ
ปฏิเสธเท่านัน ซึ งมีคาํ ว่า“ไหม, หรื อไม่” อยูใ่ นประโยคถามโดยไม่ตอ้ งการคํา ตอบ หมายถึง ประโยคที
มีการแสดงคําถามเพียงเท่านัน ซึงผูส้ ่ งสารอาจไม่ได้ตอ้ งการคําตอบเสมอไป ดังตัวอย่าง
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(คําคมยิมแฉ่ ง :

มีนาคม

)

จากข้อความที กล่ าวมาข้างต้นเป็ นการใช้ประโยคคําถามทีต้องการคําตอบ กล่ าวคือ ผูส้ ่ งสาร
ต้องการทีจะถามกับผูร้ ับสารว่า ในวันทีเหนือยกับความสัมพันธ์นีมาก ๆ แล้วยังจะเรี ยกสิ งนี ว่าความรัก
อยูไ่ หม ซึ งคําตอบของผูร้ ั บสารอาจเป็ นการตอบตกลงหรื อปฏิเสธก็ได้ทงนี
ั ก็ขึนอยู่กบั ผูอ้ ่านหรื อผูร้ ั บ
สารว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
. . ถามโดยไม่ ต้องการคําตอบ หมายถึง ประโยคทีมีการแสดงคําถามเพียงเท่านัน ซึ ง
ผูส้ ่ งสารอาจไม่ได้ตอ้ งการคําตอบเสมอไป ดังตัวอย่าง

(คําคมยิมแฉ่ ง : มีนาคม

)

จากข้อความทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นการใช้ประโยคคําถามทีไม่ตอ้ งการคําตอบ กล่าวคือ ผูส้ ่ งสาร
ไม่ได้ตอ้ งการทีจะถามกับผูร้ ับสารว่า ตนเองขออ่านหนังสื อเล่มเดิม แล้วสามารถเขียนตอนจบใหม่ดงั ที
กล่าวมาข้างต้นได้หรื อไม่ แต่ผสู ้ ่ งสารก็รู้คาํ ตอบอยูแ่ ล้วภายในใจตนว่า “ไม่ได้”
2.4 ประโยคแสดงเหตุและผล หมายถึง การเสนอความทีแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลซึงกันและ
กัน โดยมีเนือความแบ่งออกเป็ น ส่ วน คือ ส่ วนทีเป็ นสาเหตุ ซึ งเป็ นสิ งทีทําให้เกิดขึนและส่ วนทีเป็ น
ผล ซึงเป็ นสิ งทีเกิดขึนตามมา ดังตัวอย่าง
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(คําคมยิมแฉ่ ง :

มีนาคม

)

จากข้อความตัวอย่างทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นการใช้ประโยคแสดงเหตุและผล ทีมีเนื อความสอง
ส่ วนว่า “เพราะชี วิตมันยังคงต้องเดินต่อ” และอีกส่ วนคือ “ถึงจะร้ องไห้เดิ นก็ตอ้ งเดิ น” โดยส่ วนแรกผู ้
ส่ งสารแสดงเหตุทีเกิดว่าเป็ นเพราะเส้นทางชีวิตเราไม่ได้หยุดเพียงแค่นี เรายังคงต้องเดินไปข้างหน้าต่อ
ผลทีเกิดขึนถึงแม้ว่าเส้นทางชี วิตข้างหน้าจะยากลําบากจนต้องร้องไห้อีกสักกีครั ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน
ก็ตอ้ งเดินหน้าต่อไป
อภิปรายผล
จากการสรุ ปผลการศึกษาในข้างต้น เรื องของลีลาการใช้ภาษาทีใช้สร้างข้อความในแอกเคานต์
“คําคม ยิมแฉ่ ง” ทีกล่าวมานี เป็ นสิ งทีทําให้โดนใจผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างมาก กล่าวคือ เป็ นข้อความทีทํา
ให้ผูร้ ับสารเกิดความรู ้สึกชืนชอบ เพราะเนือหาในข้อความได้ตรงกับเรื องทีเกิดขึนจริ งในชีวิตประจําวัน
จึงทําให้แอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” กลายเป็ นทีชืนชอบของคนบนสื อทวิตเตอร์
ข้อ ความที ปรากฏในแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง ” มี ลัก ษณะภาษาเฉพาะที เป็ นเอกลัก ษณ์
โดยเฉพาะการใช้คาํ สัมผัส เป็ นการใช้คาํ ทีพบมากที สุ ดในแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” ซึ งเป็ นการใช้
คําสัมผัสคล้องจอง เพือการจดจําได้ง่าย โดยการใช้ภาษาทีมีความสละสลวยเช่นนี ทําให้เกิดความโดน
ใจ เพราะเป็ นการเล่นเสี ยงสัมผัส และทําให้ขอ้ ความน่ าสนใจขึนกว่าเดิม อีกทังผูส้ ่ งสารยังต้องการสร้าง
ความใกล้ชิดเหมื อนผูร้ ั บสารนันเป็ นคนในสังคมเดี ยวกัน นอกจากนี ยังมีการใช้คาํ ผวนมีการเล่นสนุ ก
กับคําโดยการผวนคําไปมา ทําให้ผอู ้ ่านเกิดความสนุ กสนานกับข้อความทีผูเ้ ขียนสร้างขึนด้วย การใช้รูป
ประโยคลักษณะเด่ น อย่างหนึ ง คื อ การใช้ป ระโยคขัด ความ ซึ งเป็ นรู ป แบบการใช้รูป ประโยคที มี
เนื อความสองเนื อความทีขัดแย้งกัน ในข้อความเดียวกัน เพือต้องการใช้ประโยคทีขัดแย้งกันเพือสร้ าง
ข้อความให้โดนใจผูร้ ับสารได้

980

กล่ า วได้ว่ า ลี ลาการใช้คาํ และการใช้ป ระโยคให้ เป็ นข้อ ความที สร้ างความขบขัน และเป็ น
ข้อความที กิ นใจ ชวนให้คิด ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suksawat. S. (2015) เรื อง “ลักษณะภาษา
และ กลวิธีการใช้ภาษาแนววัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ในหน้าเพจ “ข้อความโดน ๆ ” ในเฟซบุ๊ก” มี การใช้คาํ
สัมผัสมากที สุ ด เนื องจากเป็ นข้อความทีสร้ างให้ผูร้ ับสารอ่านแล้วโดนใจ มี ความตลกขบขัน รวมทังมี
ความกินใจและเป็ นข้อความทีชวนให้คิด โดยการใช้ลกั ษณะภาษาแบบต่ าง ๆ ได้แก่ การใช้คาํ สัมผัส
การใช้การเล่นคํา คําตรงข้าม การใช้ความซํากัน การใช้คาํ ซําโดยการใช้ไม้ยมก การใช้คาํ ภาษาพูด การ
ใช้คาํ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้คาํ ผวน รวมทังการใช้คาํ ธรรมดาจนทําให้เกิ ดเป็ นข้อความทีโดนใจ
ทังสิ น
จากที กล่าวมานี แสดงให้เห็นว่า ข้อความต่าง ๆ ในหน้าแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” ส่ วนใหญ่
นิ ยมสร้ างข้อความให้มีความตลกขบขันและเป็ นข้อความทีกิ นใจ ชวนคิด ซึ งทําให้เป็ นที ดึ งดู ดความ
สนใจจากผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างดี และยังทําให้ผรู ้ ับสารเกิดความรู ้สึกถูกใจจนต้องกดเฟบ (favorite) และ
รี ทวีต (retweet) ข้อความนัน การทีเรื องตลกได้รับความสนใจจากคนในสังคม ก็เนื องมาจากเรื องตลก
เป็ นสิ งทีอยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาเป็ นเวลายาวนาน ซึ งการทีเราได้อ่านเรื องตลกขบขัน และบางครังเรื องราว
เหล่านันอาจตรงกับประสบการณ์บางอย่างในชี วิต ก็สามารถทําให้เกิดความรู ้สึกทีดีขึนได้ นอกจากนี
ความตลกยังเป็ นเสมือนส่ วนหนึงในชีวิตประจําวันของคนในสังคม กล่าวคือเรื องตลกเป็ นส่ วนสําคัญที
ทําให้ทุกคนผ่อนคลายและทําให้เกิ ดความสุ ข ถื อได้ว่าเป็ นการสร้ างสี สันให้กับชี วิต ที มักพบเจอแต่
ปั ญหา เพราะความสนุ กสนานและความตลกขบขันนี เป็ นพืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ จึ งทําให้
เรื องตลกปรากฏอยูใ่ นสังคมไทยมานาน ตลอดจนได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนืองจนถึงปั จจุบนั แสดงให้
เห็นว่าเรื องตลกเป็ นสิ งทีคนในสังคมออนไลน์ชืนชอบและให้ความสนใจ เพราะเป็ นเหตุการณ์หรื อเรื อง
ใกล้ตวั ทีเกิดขึนในชีวิตประจําวัน ซึ งเห็ นได้จากการสอดแทรกมุ กตลกไว้ในข้อความต่าง ๆ มากมาย
ด้วยเหตุทีกล่าวมานี ทําให้แฟนแอกเคานต์ “คําคม ยิมแฉ่ ง” ในทวิตเตอร์ กลายเป็ นทีชืนชอบของคนใน
สังคมออนไลน์และได้รับความนิ ยมจากผูค้ นในสังคมอย่างแพร่ หลายอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั พบว่ายังมีสิงทีควรศึกษาเพิมเติมและยังมีมุมมองทีน่าสนใจ ดังนี
1. ศึกษาลีลาการใช้ภาษาของแอกเคานต์คาํ คมอืน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน เพือให้เห็นความ
แตกต่างในการใช้ภาษา
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. ศึกษาจากสื อออนไลน์อืน ๆ นอกเหนือจากทวิตเตอร์ เช่น เฟซบุ๊ก อินทราแกรม ไลน์ ยูทูป
เป็ นต้น
. จากการศึกษาครังนี ยังสามารถเจาะประเด็นไปการศึกษาเนือหาอืน ๆ ได้อีก เช่น กลวิธีการ
เขียนคําคม หรื อรู ปแบบการเขียนคําคม
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื องการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม ของ
พงษ์พฒั น์ วชิ รบรรจง มี วตั ถุ ประสงค์เพือวิเคราะห์ พ ฤติกรรมด้านมื ดของตัวละครในละครโทรทัศน์
เรื องกรงกรรม โดยมี การนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พฤติกรรม
ด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมพบว่าตัวละครมีพฤติกรรมด้านมืดพบทังหมด
ด้าน ซึ งสามารถเรี ยงลําดับตามพฤติกรรมด้านมืดทีปรากฏในละครโทรทัศน์มากทีสุ ดไปหาพฤติกรรม
ด้านมื ดที ปรากฏในละครน้อยทีสุ ด ดังนี 1) ด้านความอ่อนแอ อ่ อนไหว โง่ เขลา โศกเศร้ า 2) ด้านการ
ก้าวร้ าว รุ นแรง ดุ ร้าย 3) ด้านการพูดจาหยาบคาย ประชดประชัน 4) ด้านการวิตกกังวล หวาดกลัว 5)
ด้านการปล่อยให้กิเลสครอบงํา 6) ด้านการเก็บกด ปกปิ ดความรู ้สึก 7) ด้านการเสแสร้งแกล้งทํา 8) ด้าน
การใส่ ร้ายป้ ายสี และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 9) ด้านความเห็ นแก่ ตวั 10) ด้านการเย่อ หยิง ทิ ฐิสูง
ทะนงตัว 11) ด้านการหลีกหนีปัญหา ไม่ยอมรั บความจริ ง โดยพฤติกรรมเหล่านี เป็ นสาเหตุมาจากแรง
ขับภายในและสิ งเร้าภายนอกประกอบกันซึ งจากการสร้ างตัวละครให้สมจริ งโดยการให้ตวั ละครแสดง
พฤติ กรรมด้านมื ดออกมาอย่างมี เหตุ ผลนี ส่ งผลให้ละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมได้รับความนิ ยมจาก
ผูช้ มเป็ นอย่างมาก
คําสําคัญ: พฤติกรรมของตัวละคร, กรงกรรม, ละครโทรทัศน์
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Abstract
A research on character analysis of dark behavior in Pongpat Wachirabunjong's television
drama "Karma Cage" aims to analyze the dark behavior of characters in the television drama "Karma
Cage". The results were presented in descriptive method. The research finding showed that the dark
behavior of the characters in the television drama Karma Cage were found in 11 aspects which were
sorted according to the most dark behaviors that appeared in the TV drama to the least dark behavior
that appeared in TV drama as follows: 1) vulnerable, stupid, sad, 2) aggressive, violent, brutal, 3)
rude, sarcastic, 4) anxiety, fear, 5) self-indulgence, 6) suppression. Concealing feelings 7) Pretending
to pretend 8) Slander and rationalization 9) Selfishness 10) High arrogance, arrogance 11) Avoiding
problems not accepting the truth. These behaviors were caused by internal drives and external stimuli,
which were created by realistically realistic characterization by giving the characters a rational
expression of dark behavior. As a result, the TV drama Karma has been very popular with audiences.
Keywords: behavior of character, Karma Cage, TV drama
บทนํา
บทเพลงกิเลสตัณหา ความรัก โลภ โกรธ หลง เป็ นนิ สัยปกติของมนุ ษย์ทวไป
ั เพราะมนุ ษย์เรา
เกิ ดมาพร้ อมกับกิ เลสตัณหา ความรู ้ สึกนึ กคิดเหล่านี จะแสดงออกมาผ่านพฤติ กรรม ซึ งอาจจะแสดง
ออกมาในทางบวกหรื อ ทางลบก็ได้ Monsaeng, P. (2015: 3) กล่ าวว่ า พฤติ ก รรมด้านบวกเป็ นสิ งที
มนุ ษย์สามารถแสดงออกมาได้อย่างเปิ ดเผยไม่ปกปิ ดซ่อนเร้น เนืองจากพฤติกรรมเหล่านีเป็ นพฤติกรรม
ทีแสดงออกมาแล้วสังคมยอมรับ แต่ในทางตรงกันข้ามพฤติกรรมด้านลบกลับไม่ได้รับการจากสังคม
นอกจากนี ผูท้ ีแสดงพฤติกรรมด้านลบออกมาจะถูกประณามและถูกกีดกันออกจากสังคม ทังนีขึนอยูก่ บั
ระดับความรุ นแรงของพฤติกรรมทีแสดงออกของแต่ละบุคคลด้วย ดังนันมนุ ษย์เราจึ งพยายามทีจะเก็บ
กดความรู ้ สึ ก ทางลบไว้ไม่ ให้ป รากฎออกมาสู่ ส าธารณชน ทังนี เพื อให้ ตนเป็ นที ยอมรั บของสั ง คม
โดยทัวไป หากจะเปรี ยบพฤติ กรรมด้านบวกอาจเปรี ยบได้ดังแสงสว่างทีสามารถมองเห็ นได้โดยง่ าย
ส่ วนพฤติกรรมทางด้านลบนันเป็ นความมื ดที มองเห็ นได้ยาก ดังที Keawkanwan, S. (2001: - ) ได้
เปรี ยบเที ยบจิ ตใต้สํานึ กของมนุ ษย์ว่าจิ ตของมนุ ษย์มีสองส่ วน คือ จิ ตส่ วนสํานึ กและจิ ตส่ วนใต้สํานึ ก
เหมื อ นดังนําแข็งลอยนําในมหาสมุ ทร ส่ วนที ลอยเหนื อนําต้องการแสงสว่างและอากาศ ปรากฏแก่
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สายตาโลก คื อ จิ ตหรื อ พฤติ กรรมที อยู่ในการควบคุมของการรู ้ ต ัว ส่ วนที จมอยู่ใต้นาอยู
ํ ่ในความมื ด
มากกว่า ไม่ปรากฎแก่สายตาโลกคือจิตใต้สาํ นึ กทีถูกบีบอัด เก็บกดหรื อเฝ้าคอยให้สมปรารถนา เพือรอ
จังหวะเหมาะสําหรับตอบสนองต่อสิ งเร้าทียังไม่ได้ทาํ หรื อทําไม่ได้ในภาวะปกติ
Monsaeng, P. (2015: ) กล่ าวว่า การมองเห็ นพฤติ กรรมด้านลบของมนุ ษย์นันเปรี ยบเสมื อน
กับการมองหาสิ งของในทีมื ด ซึ งต้องใช้แสงสว่างอืนเป็ นตัวช่ ว ยในการมองเห็ น เนื องจากพฤติกรรม
ทางด้านลบโดยปกติแล้วมนุ ษย์จะพยายามเก็บซ่ อนเร้นเอาไว้ จะแสดงออกมาเมือถูกกระตุน้ จากสิ งเร้ า
ภายนอกและแรงขับภายใต้จิตสํานึ ก ดังที Keawkanwan, S. (2001: ) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมมนุ ษย์ตาม
ทฤษฎี ของ ซิ กมันด์ ฟรอยด์ ว่ า พฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ที ปรากฏออกมาจากแรงซ่ อนเร้ น อยู่ในจิ ต คือ
สั ญ ชาตญาณ (คื อ ญาณที ติ ด มาพร้ อ มกั บ การเกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์) และจิ ต ใต้ สํ า นึ ก (คื อ การสะสม
ประสบการณ์อนั มากมายทีถูกบีบรัด เก็บกดหรื อคอยเพือให้ได้จงั หวะเหมาะสําหรับปฏิบตั ิการใด ๆ ลง
ไปให้ ส มปรารถนา) ดัง นันพฤติ ก รรมด้า นมื ด ของบุ คคลจึ ง ต้อ งใช้ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาในการพิ นิ จ
พิเคราะห์เหตุแห่ งพฤติกรรมหรื อแรงขับทีก่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรมด้านมืดหรื อด้านลบออกมา
หากเปรี ยบเทียบมนุ ษย์กบั ตัวละครแล้วคงไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะตัวละครเป็ นเครื องมือ
ในการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ความรู ้สึก จินตนาการและสะท้อนสภาพสังคมในแต่ละสมัยได้อย่าง
เด่ นชัด ตัวละครเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ งทีทําให้ละครโทรทัศน์มีความโดดเด่น น่ าติดตาม โดยเฉพาะ
ละครโทรทัศน์ ทีสามารถสร้ างสรรค์ต วั ละครให้สะท้อ นภาพของสัง คมออกมาได้อ ย่างเด่ นชัดมาก
เท่าไหร่ ผูร้ ับชมก็จะยิงให้ความสนใจและให้การตอบรับชืนชมมากเท่านัน
ละครโทรทัศน์ คือรายการทางโทรทัศน์ทีมีบทละครและเรื องราว มีการตกแต่งฉากให้เหมือน
จริ งอย่างภาพยนตร์ แต่ เนื อเรื องจะยาวกว่า และออกอากาศเป็ นตอน ๆ จนจบ ซึ งคําว่า ละครโทรทัศน์
ตามพจนานุ กรม ได้ให้ความหมายไว้ว่า ละครพูดทีแสดงทางโทรทัศน์ มีการตกแต่งฉากให้เหมือนจริ ง
Thananusap, N. (2008 ) ละครโทรทัศน์ ถื อ เป็ นรายการที คนส่ ว นมากใช้เวลารั บชมมากกว่ารายการ
ประเภทอื น ๆ เพราะสามารถตอบสนองความรั บ รู ้ ของมนุ ษ ย์ ในด้า นอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ได้อ ย่างดี
เนื องจากความสมจริ ง ของภาพ และเสี ยงที ถ่ า ยทอดผ่ า นการแสดงออกโดยผู แ้ สดง ทําให้ ก ระตุ ้น
ความรู ้สึกของผูร้ ับชมให้คล้อยตามและนําไปสู่ อารมณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น สนุก เศร้า รัก โกรธ เป็ นต้น
ละครกรงกรรม เป็ นละครโทรทัศน์ไทยแนวชีวิตย้อนยุคสะท้อนสังคม ทีสร้างจากบทประพันธ์
ของ จุฬามณี และบทโทรทัศน์โดย ยิงยศ ปั ญญา ผูอ้ าํ นวยการสร้าง ธัญญา วชิ รบรรจง สร้ างโดย บริ ษทั
แอค-อาร์ ต เจเนอเรชัน จํากัด กํากับการแสดงโดย พงษ์พฒั น์ วชิ รบรรจง และ ธนากร โปษยานนท์ นํา
แสดงโดย ใหม่ เจริ ญปุระ, ราณี แคมเปน, จิรายุ ตังศรี สุข, พิชชาภา พันธุ มจิ นดา, ปรี ยากานต์ ใจกันทะ,
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ริ นรดา แก้วบัวสาย,ฐกฤต ตวันพงค์, ชนาธิ ป โพธิทองคํา, วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, อรเณศ ดี คาบาเลส,
เด่ นคุ ณ งามเนตร ออกอากาศทางช่ อง ,มี จาํ นวนตอน ตอน กรงกรรมออกอากาศทางสถานี วิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง เริ มออกอากาศตังแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
– เมษายน พ.ศ.
และ
ในปั จจุบนั ยังมีการออกอากาศซํา เนืองจากยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื อง
ละครกรงกรรม ในปี
ปี ทีออกอากาศนัน มีการนํามาออกอากาศซําอีก รอบ ในปี เดียวกัน
เนื องจากยังคงได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื อง กรงกรรมมี เนื อหาเกียวกับแม่ทีมีลูกชาย คน เป็ นการเล่ า
เรื องทีว่าด้วยกรรมของตัวละครแต่ละคนทีพานพบกัน โดยแม่บงการลูกในทุกเรื อง โดยเฉพาะเรื องทํา
มาหากิน การออกเรื อน ว่าให้ทาํ ตามแบบที แม่ วางไว้ซึงเป็ นการอบรมเลียงลูกในทางทีผิด จึงนําไปสู่
โศกนาฏกรรมและการสู ญเสี ยผ่านผูค้ นในตระกูลแบ้
ดังนันผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่า บทละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม มีการนําเสนอพฤติกรรมหลากหลาย
ด้าน โดยสื อผ่านตัวละคร ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติ กรรมด้านมืดของตัวละครทีปรากฎใน
ละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั งนี ผูว้ ิจัยได้ใช้ขอ้ มู ลจากละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม กํากับการแสดงโดย
พงษ์พฒั น์ วชิ รบรรจง ออกอากาศทางไทยที วีสีช่องสาม ในช่ วงเดื อนกุมพาพันธ์-เดื อนเมษายน พ.ศ.
2562
ผลการวิจัย
จากการศึกษาละครโทรทัศน์ เรื องกรงกรรม พบว่าตัวละครได้แสดงพฤติ กรรมด้านมืดแบ่ ง
ออกเป็ น 11 ด้าน โดยสาเหตุหลักมาจากแรงขับภายในและสิ งเร้าภายนอก ดังนี
1. ด้ านความวิตกกังวล
จิตใต้สาํ นึ กแห่ งความวิตกกังวลมีอาํ นาจเหนื อการควบคุม ทําให้ตวั ละครแสดงพฤติกรรมด้าน
มืดในรู ปแบบนี ในลักษณะแตกต่ างกันไป ไม่ ว่าจะเป็ นการหวากระแวง หวาดกลัวกระวนกระวายใจ
ตืนเต้นตกใจง่าย คิดมากวิตกกังวลจนนอนไม่หลับ เป็ นต้น ในด้านของความวิตกกังกลนี Keawkanwan,
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S. (2544: 22-23) นําแนวคิดของซึ กมันด์ฟรอยด์มากล่ าวในงานเขียนของตนว่า ความกังวลเป็ นเรื องที
มนุ ษย์หลีกเลี ยงไม่ ได้ เนื องจากความปารถนาของมนุ ษย์ไม่ ได้รับการตอบสนองสมใจเสมอไป หรื อ
Ego ไม่สามารถควบคุม Id และ Superego ได้อย่างสมดุลตลอดเวลามนุษย์จึงเกิดความวิตกกังวลจากแรง
ขับ ของจิ ต ใต้สํา นึ ก ส่ ว นความคิ ด ของแฮนส์ ไอแซงค์ ที ได้ก ล่ าวไว้ในงานเขี ย นของ Wongsan, S.
(2008: 68-69) ว่าความวิ ต กกังวลเป็ นบุ คลิ กภาพในลักษณะเปิ ดเผยอย่างหวันไหว Unstableextravert
แบบเกรี ยวกราว (Choleric) ทําให้มนุ ษย์เกิดความกระวนกระวายใจหวาดระแวงต่อเหตุการณื ต่าง ๆ อีก
ทัง Samangkun, S. (1991: 74-75) ยังได้กล่าวถึงแนวคิดของคาร์ เรน ฮอร์ นาย เกียวกับเรื องนี ว่าฮอร์ นาย
เชื อเหมือนฟรอยด์ “ความรู ้สึกภายใน” ซึ งมีอยูแ่ ล้วภายในจิตใจของบุคคลได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวล
จําเป็ นต้องขจัดความรู ้สึกในนันออกไปเสี ยจากจิ ตไร้ สาํ นึ กจึ งทําให้หายหวาดวิตกกังกลได้ ซึ งจากการ
วิเคราะห์ พ บว่ าในละครโทรทัศน์ เรื องกรงกรรม มี พ ฤติ กรรมด้านมื ด ในรู ป แบบของการวิตกกัง วล
หวาดกลัวทังหมด 15 ตอน รวม 29 พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากทีเรณู นังคิดคนเดียวทีมุมมืดภายในบ้าน วิตกกังวล หวาดกลัว ว่าย้อย
นันจะรู ้ความจริ งว่าตนนันทําของคุณไสยใส่ เฮียใช้ลูกชายของย้อย เรณู คิดมาก ไม่กล้าตัดสิ นใจ และไม่รู้
ว่าจะทําอย่างไรต่อไป ได้แต่นงนึ
ั กคิดย้อนถึงเหตุการณ์และคําพูดของเพือนทีผับบาร์ ในเรื องของการทํา
เสน่ห์ใส่ เฮียใช้
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของเรณู ในฉากปรากฏพฤติกรรมทีแสดง
อกถึงความวิตกกังวล หวาดระแวงของเรณู เพราะสิ งทีตัวเองทํามาไม่เป็ นไปตามทีคิดไว้จึงส่ งผลทําให้
เรณูเกิดความวิตกกังวลถึงผลทีเกิดขึนไว้ภายในจิตใต้สาํ นึก
2. ด้ านการพูดจาหยาบคาย ประชดประชั น
พฤติ กรรมด้านมื ดในรู ปแบบนี จะปรากฎทังในลักษณะของการใช้ถอ้ ยคําด่ าว่ารุ นแรง หยาบ
คาย ประชดประชัน เสี ยดสี ดูถูกเหยียดหยาม รวมไปถึงการไม่รู้จกั กาลเทศะในการพูด Samangkun, S.
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(1991: 21) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมนี จะเกิดในกลุ่มของเด็กที ถูกเกลี ยดชัง (Hated Child) เนื องจากบุ คคล
เหล่านี จะรู ้สึกว่าโลกเป็ นศัตรู ต่อเขา เขาจึงจําเป็ นต้องเป็ นศัตรู ต่อโลกซึ งเป็ นแนวคิดของ อัลเฟรด แอด
เลอร์ อีก ทัง Samangkun, S. (1991: 75) ยังได้กล่ าวถึงความคิดของคาร์ เรน ฮอร์ นาย ว่าบุ คคลทีแสดง
พฤติ กรรมเช่ นนี เป็ นบุ คคลประเภทสู ้ (Moving Against) คือประเภทวางอํา นาจ ชวนทะเลาะแต่ มักจะ
ซ่ อนความปรารถนาอยากให้เขารักหรื อดู แลตน ซึ งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื องกรง
กรรม มีพฤติกรรมด้านมืดในรู ปแบบของการพูดจาหยาบคาย ประชดประชัน ทังหมด 14 ตอน รวม 37
พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากทีย้อยเข้าไปบุกบ้านทีให้เฮียใช้กบั เรณู พกั ซึ งในฉากนี เป็ นการปะทะกัน
โยนข้าวของออก จากบ้านและใช้คาํ พูดทีรุ นแรง หยาบคายจากบทสนทนาในตอนนี คือ
เรณู : ทํากันขนาดนีมาตบกันเลยดีกว่า
ย้อย : มึงดูเมียมึงละกันนะไอ้ใช้ ทํากันขนาดนี มึงยังไม่เห็นกําพีชมันอีกกูกไ็ ม่รู้จะพูดยังไงแล้ว
เฮียใช้ : เรณู ขอโทษม้าสะ
ย้อย : ก็ผิดตังแต่วนั แรกทีมึงจับลูกกูมาทําผัวไง มึงไสหัวไปเลยนะ ทีนี บ้านกู อีตวั อย่างมึงเข้า
มา เหยียบบ้านกูกเ็ ป็ นเสนียดจันไรมากพออยูแ่ ล้ว ไสหัวไปเลย ยัง! มึงยังจ้องหน้ากูอีก
เรณู : สักวันเถอะ!!
ย้อย : ไอ้ใช้มึงเห็นไหมว่ามันด่ากู มันด่ากูเนีย
เฮียใช้ : เรณูออกไปรอข้างนอกก่อนไป
ย้อย : มึงจะไปไหน หะ! อีกะหรี มึงจะไปไหนมึงรู ้จกั อียอ้ ยน้อยไปแล้ว
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการกระทําและใช้คาํ พูดรุ นแรงหยาบคาย เพือแสดงให้เห็ นว่าย้อยไม่
พอใจต้องการให้เรณู ออกจากบ้านและออกจากชี วิตของลูกชายตน โดยการมีปากเสี ยงกันนันย้อยเป็ น
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ฝ่ ายใช้คาํ พูด รุ นแรงหยาบคาย เสี ยดสี ดูถูกเหยียดหยาม ส่ วนเรณู จะแสดงออกทางท่าทางสี หน้าโกรธ
แค้นไม่ พูดไม่จาอะไร ซึ งจริ ง ๆ แล้วย้อยก็ซ่อ นความปรารถนาดี ทีมีต่อลูกชายพยายามจะเลือกสิ งดี ๆ
ให้กบั ลูกไม่อยากให้ลูกมาเจอกับคนทีตนมองและตัดสิ นใจว่าเป็ นคนดี
3. ด้ านการปล่ อยให้ กิเลสครอบงํา
กิเลสเป็ นอํานาจมื ดที แฝงอยู่ในจิตใต้สํานึ กมนุ ษย์ทุกคนและมีแรงขับมากจนสามารถผลักดัน
ให้ ม นุ ษ ย์เ ราแสดงพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ออกมาเพื อตอบสนองความต้ อ งการของกิ เลสในเรื องนี
Keawkanwan, S. (2001: 15-16) ได้ก ล่ า วถึ งความต้องการของมนุ ษ ย์ทีติ ด ตัว มาแต่ ก าํ เนิ ด ตามทฤษฎี
ของฟรอยด์ว่า อิ ด (Id) เป็ นส่ วนทีติดตัวมนุ ษย์มาตังแต่ เกิ ดและประกอบด้วยแรงขับทางสัญชาตญาณ
(Instinct) ทีกระตุน้ ให้มนุ ษย์ตอบสนองความต้องการ ความสุ ข ความพอใจในขณะเดียวกันก็จะทําหน้า
ที ล ดความเครี ย ดที เกิ ด ขึ น การทํา งาน Id จึ ง เป็ นไปตามหลัก ความพอใจ (Pleasure Principle) ที ไม่
คํานึ งถึง ความเหมาะสมตามความเป็ นจริ งหรื อความถูกต้องดี งาม ส่ วน Samangkun, S. (1991: 22-43)
ได้กล่าวถึง ลําดับการเกิดและอิทธิ พลทางวัฒนธรรมทีกระตุน้ ในมนุ ษย์ตอบสนองกิเลสตามทฤษฎีของ
อันเฟรด แอดเลอร์ ว่าลูกคนโตจะมีบุคลิกจริ งจัง เคร่ งเครี ยด อิจฉาริ ษยา เนื องจากรู ้สึกว่าตนเองถูกน้อง
แย่งความรั กไปและต้องพยายามทําทุกวิถีทางเพือให้ความรั กคืนมา นอกจากนี สิ งกระตุน้ กิเลสอีกทาง
หนึ งก็คืออิ ทธิ พลทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสังคมในโรงเรี ยนทีส่ งเสริ มเรื องการแข่งขันมากจนเกินไป
ทําให้เด็กเกิดการชิงดีชิงเด่น อิจฉา และเห็นแก่ตวั จนหล่อหลอมเป็ นบุคลิกภาพส่ วนตนและพยายามทํา
ทุกอย่างเพือตอบสนองความต้องการอันเลิศจากกิเลส ดังเช่นตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม
ทีแสดงพฤติกรรมด้านมืดรู ปแบบนี ออกมามากทีสุ ด ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงอาการโกรธเกลียดไม่พอใจ
การอยากได้ใคร่ มีในสิ งทีไม่ใช่ ของตน การหึ งหวง อิจฉาริ ษยา การเห็ นผิดเป็ นชอบหรื อลุ่มหลงในกาม
ราคะ เป็ นต้น ซึ งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม มีพฤติกรรมด้านมืดในรู ปแบบ
ด้านการปล่อยให้กิเลสครอบงําทังหมด 11 ตอน รวม 19 พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น
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จากภาพข้างต้นเป็ นฉากในร้ านบ้านแบ้ เป็ นช่ วงที อาตงขึนไปบนบ้านเลยฝากให้พิไลเฝ้าเกะ
แทน พิไลพยายามเปิ ดเกะเพือดูเงินหวังจะขโมยเงินนันเองแต่เกะถูกอาตงล็อกไว้แต่ระหว่างนันมีลูกค้า
มาซื อขอพิไลลัยจึ งฉวยโอกาสแอบขโมยเงิ นส่ วนนี ใส่ กระเป๋ าตนเอง หลังจากอาตงลงมาจากบนบ้าน
และเปิ ดเกะทําให้พิไลเห็นเงินอยูภ่ ายเกะมากมายพิไลยเลยยิงเกิดกิเลสมากขึน
จากตัว อย่า งข้า งต้น เป็ นการแสดงพฤติ กรรมด้านมื ด ของพิ ไลเป็ นการแสดงพฤติ กรรมใน
รู ปแบบการปล่อยให้กิเลสครอบงําอํานาจมืดที แฝงอยู่ภายในจิ ตใจของพิไล การทีพิไลลับมีพฤติกรรม
และนิ สัยเช่ นนี เป็ นเพราะมี แ รงขับ มี ความคับแค้นอยู่ในใจที ตนเองไม่ ได้เป็ นสะใภ้ใหญ่ ของบ้านแบ้
แถมยังแต่งงานเสร็ จแม่สามีก็ไม่ไว้ใจจึงทําให้พิไลแสดงพฤติกรรมเช่นนันออกมา เพือตอบสนองความ
ต้องการและความสุ ขของตัวเอง
4. ด้ านความอ่ อนแอ อ่ อนไหว โศกเศร้ า
พฤติ กรรมด้านมื ดในรู ปแบบนี จะปรากฎขึนเมื อตัวละครต้องเผชิญปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
ซึ งตัวละครมักจะแสดงออกมาในลักษณะของการโศกเศร้าเสี ยใจ จมอยู่กบั ความทุกข์ การลังเลไม่กล้า
ตัดสิ น ใจ เชื อคนง่ าย ถูก หลอกลวง รวมถึงการหวันไหวกับเหตุการณ์ ต่ าง ๆ ในเรื องนี Wongsan, S.
(2008: 63-65) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของมนุ ษย์ตามทฤษฎีของ คาร์ ล จี จุง เกียวกับบุคลิกภาพของมนุษย์
ประเภทเปิ ดเผย หรื อ ประเภทชอบสั งคมหรื อประเภทแสดงตัว (Extravert) มักจะมี อารมณ์ อ่อนไหว
รวดเร็ ว การแสดงออกของอารมณ์ ชัด เจน ไม่ ว่าจะดี ใจ เสี ยใจ โศกเศร้ า โกรธ รวมถึ ง Wongsan, S.
(2008: 67-69) ได้อธิ บายถึงทฤษฎีของแฮนส์ ไอแซงค์ ว่าบุคคลทีแสดงพฤติ กรรมเหล่านี ชัดเจนอยู่ใน
กลุ่ มบุ คลิ กภาพเก็บตัว อย่า งหวันไหว Unstabie introvert แบบครองทุ กข์ (Melancholic) โดยมักจะมี
อารมณ์หวันไหวอยู่เสมอ ซึ งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม มีพฤติกรรมด้าน
มืดในรู ปแบบความอ่อนแอ อ่อนไหว โศกเศร้าทังหมด 17 ตอน รวม 54 พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น
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จากภาพข้างต้นตัว ละครแสดงพฤติ กรรม คือ เฮี ยใช้นึกถึ งคําพู ดที ได้พู ดคุ ยกับย้อ ยผูเ้ ป็ นแม่
เรื องการย้ายทีอยูส่ ่ งผลทําให้เฮียใช้มีลกั ษณะโศกเศร้า เสี ยใจ จมอยูก่ บั ความทุกข์
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏตัวละครมี ความโศกเศร้ าที กําลังเผชิ ญกับปั ญหาของความขัด แย้ง
ระหว่างเฮี ยใช้กับ ย้อ ย นึ กถึ งคําพูด ของย้อยที กระทํากับเฮี ยใช้อย่างกับไม่ ใช่ ลูก ผลักใสไล่ ส่ง ด่ าทอ
สารพัดทําให้เฮียใช้เก็บปั ญหาเหล่านี ไว้ในใจ จนแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมโศกเศร้า
5. ด้ านการเย่ อหยิง ทิฐิสูง ทะนงตัว
ตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม มักจะแสดงพฤติกรรมทีเกิดจากความต้องการจากจิต
ใต้สํานึ กหรื อ อิ ด (Id) ในรู ปแบบของความเย่อ หยิง จองหองออกมาบ่ อ ยครั ง ดังที Keawkanwan, S.
(2001:15-16) ได้กล่าวถึงความคิดของฟรอยด์ว่ามนุษย์มกั ตอบสนองความต้องการ ความสุ ข ความพอใจ
โดยไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมตามความเป็ นจริ ง หรื อ ความถู ก ต้อ งดี ง ามโดยเฉพาะตัว ละครที มี
บรรดาศักดิ เป็ นเจ้าขุนมูลนายสื บเชื อสายจากเชื อพระวงศ์ ซึ งตัวละครจะแสดงออกมาในลักษณะของ
การทะนงตน ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร เอาแต่ใจตนเองถือทิฐิ และยึดติดกับบรรดาศักดิของตน จนก่อให้เกิด
ความเดื อดร้ อนต่อตนเองและบางครั งก็สร้างความเดือดร้ อนให้แก่คนรอบข้างด้วยเช่ นกัน ในเรื องงนี
Wongsan, S. (2008: 61) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของมนุ ษย์ตามทฤษฎีของ คาร์ ล จี จุง ว่าผูท้ ีมีบุคลิกภาพ
ประเภทเก็บตัว จะมีความเชือมันในตัวเองสู งมากมักจะทําอะไรมักขึนกับการตัดสิ นใจตนเองเป็ นใหญ่
ถือความคิดของตนเองเป็ นใหญ่ มักทําหรื อคิดโดยผูกพันตนเองมากกว่าคนอืนหรื อสิ งแวดล้อมสนใจแต่
เรื องของตนเองมากกว่าสิ งอืนหรื อบุคคลอืนทีอยูร่ อบข้าง ส่ วน Samangkun, S. (1991: 75) ก็ได้กลล่าถึง
ความคิดของ คาร์ เรนฮอร์ นาย เกียวกับเรื องนี ว่า คนลักษณะนี เป็ นบุ คคลประเภทสู ้ (Moving Against)
คือประเภทวางอํานาจ ชวนทะเลาะ คนประเภทนีมักจะเรี ยกร้องให้ได้มาซึ งสิ ทธิ ศกั ดิศรี และอํานาจ เขา
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จะแสดงความเข้มแข็งไม่ตอ้ งพึงใคร ไม่ไว้หน้าใคร ซึ งพฤติกรรมด้านมื ดในรู ปแบบเย่อหยิงจองหอง
ทิฐิสูง ทะนงตัวนีได้ปรากฏในตัวละครเรื องกรงกรรมทังหมด 3 ตอน รวม 5 พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากในงานแต่งงานของอาตงกับพิไล (พิไลคู่หมันเก่าของเฮียใช้) เฮียใช้ได้
เดินมาแสดงความยินดีและพูดคุยอธิ บายเรื องราวทีเกิดขึน โดนมีเรณู เดินตามหลังไปด้วย ในบทสนทนา
จากภาพข้างต้นเฮี ยใช้พยายามพูด คุยอธิ บายเรื องราวต่าง ๆ ให้พิไลเข้าใจ แต่ พิไลแสดงกิ ริยารวมทัง
คําพูดทีแข็งแกร่ งไม่รู้สึกเสี ยใจ
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการแสดงพฤติ กรรมด้านมืดของพิ ไล ในฉากปรากฏพฤติ กรรมด้าน
เย่อหยิง ทิฐิสูง ทะนงตัว จากคําพูดของพิไลทีพูดกับเฮียใช้ขา้ งต้น เป็ นคําพูทีพูดออกไปในเชิงทีพิไลเอง
ไม่รู้สึกเสี ยใจ หรื อเสี ยดายเฮียใช้ทีต้องเสี ยเฮียใช้ให้แก่คนอย่างเรณู เพราะตัวเองนันมีดีทุกอย่าง ทังด้าน
การศึกษา ฐานะ วงศ์ตระกูล ตัวเฮียใช้เองจะต้องเป็ นคนเสี ยดายในตัวพิไล พฤติกรรมของตัวละครพิไล
เป็ นตัวละคนทีมีลกั ษณะไม่ ยอมก้มหัวให้ใคร ยึดติดกับบรรดาศักดิของตน เป็ นคนทีมีความเชื อมันใน
ตัวเองสู ง มักเอาความคิดของตัวเองเป็ นหลักเสมอ
6. ด้ านการก้ าวร้ าว รุ นแรง ดุร้าย
จิ ตสํานึ กทีรุ นแรงของตัวละครมักจะแสดงความพฤติ กรรมก้าวร้ าวรุ นแรงออกมาเสมอ โดย
แสดงออกมาในหลายรู ปแบบบางคนแสดงออกมาโดยการทุบตี ทําร้ายผูท้ ีอ่อนแอกว่าหรื อคนทีไม่มีทาง
สู ้ บางคนทําร้ายตัวเอง บางคนทําร้ายข้าวของหรื อบางคนก็เพียงแต่แสดงสี หน้าท่าทางโกรธแค้นเท่านัน
ซึง Meesap, K. (2011: 86) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมเช่นนี เกิดจากสัญชาตญาณมุ่งตาย (Death Instinct) ตาม
แนวความคิดของซิ กมันด์ ฟรอยด์ โดยลักษณะทีเด่ นชัดของสัญชาตญาณนี คือแรงกระตุน้ ให้กา้ วร้ าว
ทําลาย ส่ วน Wongsan, S. (20081: 68-69) กล่ าวถึงความคิดของแฮนส์ ไฮแซงค์ ว่าบุ คคลมีพฤติกรรม
เช่ นนี เป็ นผูม้ ี บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยอย่างหวันไหว Unstableextravert แบบเกรี ยวกราว (Choleric) คือ
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มัก จะแสดงความก้า วร้ าวออกมาเสมอ ทางด้าน Samangkun, S. (1991: 21) ได้กล่ าวถึ ง แนวคิ ด ของ
อันเฟรด แอดเลอร์ ว่าพฤติกรรมในรู ปแบบนี เกิดจากสิ งแวดล้อมภายในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กทีโดน
เกลียดชัง (Hated Child) เขาจะรู ้ สึกว่าโลกเป็ นศัตรู ต่อเขา เขาจึ งจําเป็ นต้องเป็ นศัตรู ต่อโลกโดยทีเด็กมี
เจตคติ ว่ า ทุ ก คนไม่ ช อบตน ดัง นันตนจึ ง ต้อ งต่ อ สู ้ ทุ ก วิ ถี ท างเพื อให้ ได้ม าซึ งสิ ท ธิ ต่ าง ๆ ตลอดจน
ความสําเร็ จในการแก้แ ค้น แม้ไม่ ได้ต่ อสู ้ด้วยกําลังกายก็เอานโยบายเข้าว่านอกจากนี Samangkun, S.
(1991: 75) ยังได้กล่าวถึง ทฤษฎีของฮอร์ นาย ว่าบุ คลิกภาพประเภทนี เป็ นลักษณะของบุ คคลประเภทสู ้
ซึงแสดงออกมาเมือต้องเผชิญกับปั ญหา และจากการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมก้าวร้ าว รุ นแรง ดุร้าย ที
ปรากฎในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมทังหมด 18 ตอน รวม 51 พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากที ตัวละครแสดงพฤติ กรรมด้านการก้าวร้ าวรุ นแรง ดุ ร้าย โกรธแค้น
ของพีสาวเรณู ทีกําลังเข้าใจผิดว่าเรณู นนไปยั
ั
วอารมณ์ทางเพศต่อสามีของตนถึงขันได้เสี ยกันจนเรณู ตงั
ท้อ ง แต่ แ ท้จริ ง แล้ว เรณู โดนขมขื น ไม่ ไ ด้ยิน ยอมหรื อ ยัวยวนเอง พี สาวเรณู ได้แ สดงพฤติ กรรมใน
ลักษณะทําร้ายร่ างกายซึงผูถ้ ูกกระทําคือเรณู
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครคือการแสดงความก้าวร้ าวใน
รู ปแบบของการทุ บตี โดยการทีพีสาวของเรณู นันแสดงพฤติกรรมก้าวร้ าวทางการทุ กตี เพราะมีสิงมา
กระตุน้ มีเหตุมีผลทีทําเช่นนัน เพราะเขารู ้สึกว่าตัวเองกําลังถูกหักหลัง ทําให้เขารู ้สึกเสี ยใจ เพราะไม่ใช่
คนอืนคนไกล แต่เกิดขึนกับน้องสาวของตัวเอง เลยเป็ นการปลดปล่อยหรื อแก้ปัญหาโดยการสร้างความ
รุ นแรงออกมา
7. ด้ านความเห็นแก่ ตัว
ตัวละครในละครโทรทัศน์ เรื องกรงกรรม จะแสดงพฤติ กรรมด้านมื ดในรู ปแบบเห็ นแก่ ตวั อู่
บ่อยครั ง โดยตัวละครมักจะแสดงออกมาในลักษณะของการไม่มีนาใจ
ํ การคดโกง การข่มขู่ ปละการ
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พยายามทําสิ งต่ าง ๆ เพือให้ได้มาซึ งประโยชน์ ส่วนตน ไม่ ว่าวิธีการนันจะถูกต้องตามครรลองครอง
ธรรมหรื อไม่ ความเห็ นแก่ตวั นี Wongsan, S. (2008: 61-62) ได้กล่าวถึ งแนวคิดของ คาร์ ล จีจุง ว่าเป็ น
บุคลิกภาพของบุ คคลประเภทเก็บตัว (Introvert) โดยจุ งกล่าวว่าถ้าคนประเภทนี มีความรู ้ สึกขัดแย้งจะ
เกิดความคับข้องใจและปรับตัวในรู ปการถดถอย ซึ งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื องกรง
กรรม มีฤติกรรมด้านมืดในรู ปแบบการเห็นแก่ตวั ทังหมด 7 ตอน รวม 7 พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากทีย้อยกับพ่อกํานันกําลังรี บหาวิธีแก้ไขปั ญหาทีเกิดให้กบั ลูก
ชายและลูกสาวของตนทีก่อเรื องไปแอบหลงรักคนอืนทีไม่ใช่คู่หมายของตัวเองทังสองฝ่ ายทีย้อยกับพ่อ
กํานันตังไว้ และรี บหาทางให้อาซากับเพียงเพ็ญแต่งงานกันโดยเร็ วทีสุ ด
จากตัว อย่า งข้า งต้น เป็ นการแสดงพฤติ ก รรมด้า นมื ด ของย้อ ยกับ พ่ อ กํา นั น เป็ นการแสดง
พฤติ กรรมในรู ปแบบของการเห็ นแก่ตวั ของทังสองฝ่ ายเป็ นไปในลักษณะบีบบังคับให้ลูกของตนทัง
สองได้แต่งงานกันตามความต้องการตามสิ งทีปรารถนาไว้ ซึ งเพียงเพ็ญลูกสาวของกํานันได้ตงท้
ั องกับ
ก้านแล้วกํานันพยายามสร้างเรื องแต่งให้อาซากับเพียงเพ็ญแต่งงานกับให้เร็ วทีสุ ด ส่ วนอาซานันแอบรัก
จันตาเมือย้อยรู ้ก็เกิดความร้อนอกร้อนใจไม่อยากให้อาซารักจันตาตนเลยพยายามหาวิธีให้อาซากับเพียง
เพ็ญแต่งงานกันให้เร็ วทีสุ ด ดังนันพฤติกรรมด้านมืดของย้อยกับกํานันต่างฝ่ ายต่างเห็นแก่ตวั เอง
8. ด้ านการเก็บกด ปิ ดบังความรู้ สึก
ตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม มักจะมีพฤติกรรมด้านมืดในรู ปแบบของการเก็บกด
อารมณ์ รุ น แรง หรื อ ความรู ้ สึ ก ไม่ ส บายใจ ความคับ ข้อ งใจ รวมถึ ง ความรู ้ สึ กรั ก โกรธเกลี ยด โดย
พยายามปกปิ ดความรู ้สึกทีแท้จริ งเหล่านี เอาไว้ภายใต้สีหน้าเรี ยบเฉย ในเรื องนี Meesap, K. (2011: 117)
ได้กล่ าวว่าการเก็บกดตามทฤษฎีของซักมันฟรอยด์จะปรากฎในลักษณะของการกดทับความรู ้ สึกไม่
สบายใจหรื อความรู ้ สึกผิดหวัง ความคับข้องใจไว้ในจิ ตใต้สํานึ กจนกระทังลืมกลไกป้ องกันตัว ซึ งการ
เก็บกดเป็ นกลไกทางจิ ตที อันตรายและแก้ไขยากมากเพราะถ้าเก็บกดความรู ้ สึกไว้มากจะมีความวิตก
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กังวลใจมากและอาจเป็ นโรคประสาทได้นอกจากนี Wongsan, S. (2008: 66) ได้กล่าวถึ งความเก็บกด
ตามทฤษฎีของคาร์ ล จีจุงว่าบุคลิกภาพของคนประเภททีมีอารมณ์รุนแรงแต่เก็บกดไว้ภายในนี เป็ นคนที
มีบุคลิกภาพแบบอินโทเวิท ชนิดมีความรู ้สึกเป็ นตัวนํา ซึงจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื อง
กรงกรรม มี พ ฤติ ก รรมด้ า นมื ด ในรู ป แบบการเก็ บ กด ปิ ดบัง ความรู ้ สึ ก ทังหมด 12 ตอน รวม 18
พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากตอนทีอาตงสนทนากับจันตาทังสองต่างมีความรู ้สึกดีต่อกัน ซึ งฉากนี
เป็ นฉากปิ ดบังความรู ้สึกของจันตาทีกําลังเสี ยใจเพราะอาตงกําลังจะแต่งงานโดยจันตาเองนันยังไม่ทนั
ได้ตงตั
ั ว แต่กเ็ ลือกทีจะไม่แสดงความรู ้สึกออกมา
จันตา : มาหาอาม่าเหรอจ๊ะ ?
อาตง : เปล่า จันตาคือว่า……
จันตา : เฮี ยจะแต่งงานเมือไหร่ ยินดี ดว้ ยนะจ๊ะ สึ กปุ๊ บแต่งปั บเลย เมือกีอาม่าก็บ่นถึงอยู่เลย ว่า
ต่อไปนีคงไม่ได้ใส่ บาตรพระสงฆ์อีกแล้ว
จากตัวอย่างข้างต้นตัวละครจันตาแสดงพฤติกรรมด้านมืดโดยการเก็บกด ปิ ดบังความรู ้สึก เป็ น
การแสดงความรู ้สึกคับข้องใจในความรั กทีมีต่ออาตงเพราะอาตงกําลังจะแต่งงาน เป็ นการแต่งงานกับ
หญิงอืนซึ งไม่ใช่ ตน จากการสนทนานี จันตาเป็ นผูท้ ี ปิ ดบังความรู ้ สึกของตัวเองให้แสดงออกว่าตัวเอง
ปกติดี ไม่เสี ยใจอะไร
9. ด้ านการใส่ ร้ายป้ายสีและการหาเหตุผลเข้ าข้ างตนเอง
มนุ ษย์ย่อมคิ ดเข้าข้างตนเองว่าถู กสมอ น้อยนักที จะยอมรั บว่าตนเองนันเป็ นผูผ้ ิด ด้ว ยจิ ต ใต้
สํานึ กทีรุ นแรงนีตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม จึงมักจะแสดงพฤติกรรมด้านมืดในรู ปแบบนี
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ออกมา โดยการใส่ ร้ายป้ ายความผิดให้แก่ผูอ้ ืน หาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าเป็ นผูถ้ ูก คอยยุแยงใส่ ร้ายให้
คนอืนเข้าใจผิดกัน ในเรื องนี Wongsan, S. (2008: 113) ได้กล่าวถึงความคิดของฟรอยด์เกียวกับกลวิธาน
ในการป้ องกันตนเองด้วยการป้ า ยความผิด ให้แก่ ผูอ้ ื นและการหาเหตุ ผลเข้าข้างตนเองว่ าเป็ นการลด
ความวิ ตกกังวลโดยการป้ ายความผิดให้แ ก่ผูอ้ ืน กลวิ ธานนี เกิ ดจากแรงกดดันของ Neurotic Anxiety
และ Moral Anxiety ซึงตรงกับความคิดของ Samangkun, S. (1991: 75) ทีได้กล่าวถึงทฤษฎีของ คาร์เรน
ฮอร์ นาย เกียวกับบุ คลิกภาพเช่นนี ว่า เป็ นกลวิธานแห่ งจิตไร้ สาํ นึ ก (Mechanisms of Unconscious) โดย
ฮอร์ นายเชือเช่นเดียวกับฟรอยด์ว่า เมือคนเราเกิดความขัดแย้งภายในจิตใจขึนจะใช้วิธีหาข้อแก้ตวั บ่อย
ทีสุ ด ทุกคนรู ้จกั หาข้อแก้ตวั โดยอ้างเหตุผลย่างนันอย่างนี เพือให้ตนเองคลายความหวาดวิตกกังวลและ
ให้คนอืนเห็นว่ามิใช่ผูผ้ ิด ซึ งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม มีพฤติกรรมด้าน
มื ด ในรู ปแบบการใสร้ ายป้ ายสี แ ละการหาเหตุ ผลเข้าข้างตัวเองทังหมด 12 ตอน รวม 13 พฤติ กรรม
ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากทีพ่อกํานันไปบ้านของก้านแล้วไปเจอกับสภาพของก้านทีเพิงตืนนอนเลยด่าทอ
และตัด สิ นว่าก้านนันเป็ นคนขีเกี ยจ นอนกิ น บ้านกิ นเมื อง ไม่ รู้จกั ลุ ก ทํามาหากิ น และที มาบ้านก้าน
เพราะจะมาโทษก้านว่าในงานวัดเมือคืนทีมีเรื องทะเลาะเบาะแว้งกันนันเป็ นความผิดของก้าน ซึ งความ
จริ งแล้วมันไม่ใช่ความผิดของก้าน
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของพ่อกํานัน เป็ นการแสดงพฤติกรรมใน
รู ปแบบของการใส่ ร้ายป้ ายสี ซึ งในภาพพ่อกํานันพูดใส่ ร้ายป้ านสี กา้ น พยายามพูดให้กา้ นนันเป็ นคนผิด
ให้ได้ และต้องการจะให้คนอืนมองว่าก้านนันเป็ นคนไม่ดี ก้านทีพ่อกํานันกระทําเช่ นนี เพราะทังสองมี
ความขัดแย้งกันในเรื องของเพียงเพ็ญ และนี ก็เป็ นความขัดแย้งภายในจิตใจเลยใช้วิธีนีเป็ นอีกวิธีทีใช้ใน
การแก้ปัญหาอีกด้วย
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10. ด้ านการเสแสร้ งแกล้ งทํา
การแสดงพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครบางตัวมักจะปรากฎพฤติกรรมเสแสร้งแกล้งทํา โดย
แสดงพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอก แกล้งพูดดี ทาํ ดี กบั คนที ตนเองเกลียดหรื อผูท้ ี มีประโยชน์ ต่อตน
เพื อให้ได้มาในสิ งที ตนเองต้องการ รวมถึงการพยายามเลี ยนแบบพฤติกรรมของคนในสั งคมเพื อให้
ตัวเองเป็ นทียอมรั บ พฤติกรรมเหล่านี ตรงกับกลวิธานป้ องกันตนเองอันเกิดจากความต้องการของ อิด
ภายใต้จิตสํานึ กตามทฤษฎี ของฟรอยด์ซึง Wongsan, S. (2008: 115) ได้กล่าวถึ งความคิดนี ว่าเป็ นการ
แสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกับความปรารถนาทีแท้จริ งและเป็ นการพัฒนาบุคลิกภาพทีอ่อนแอ เพราะบุคคล
นันอยูใ่ นโลกของการหลอกลวงตนเองและหลอกผูอ้ ืนเสมือนอยูใ่ นโลกมายาอยูต่ ลอดเวลา สภาพเช่นนี
เป็ นภัยต่อสุ ขภาพจิตเป็ นอย่างยิงนอกจากนี Samangkun, S. (1991: 75) ยังได้กล่าวถึงทฤษฎีของ คาร์เรน
ฮอร์ นาย ว่าการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู ้สึกทีแท้จริ ง โดยการหันเข้าหา พินอบพิเทา เอาอกเอา
ใจผูอ้ ื นอยู่เสมอแท้จริ งแล้วอาจซ่ อนความรู ้ สึกเคียดแค้นชิ งชังไว้ในส่ วนลึ กของจิต ใจ อันเป็ นวิธีการ
คลายความคับข้องใจเมื อบุ คคลต้องเผชิญหน้ากับปั ญหา ซึ งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์
เรื องกรงกรรม มีพฤติกรรมด้านมืดในรู ปแบบการเสแสร้งแกล้งทําทังหมด 13 ตอน รวม 18 พฤติกรรม
ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นการสนทนาเรื องงานแต่งงานของอาตง เป็ นการพูดถึงเรื องซองงานแต่งที
ย้อยให้ฝ่ายหญิงมาแค่ 10 ซอง ทางพิไลจึงขอเพิมแล้วแม่ยอ้ ยก็พูดออกไปว่าแค่เรื องซองถ้าคนรักนับถือ
กันจริ ง ๆ บอกปากเปล่าเอาก็ได้ ซึ งความเป็ นจริ งแล้วแม่ยอ้ ยก็ตงใจจะให้
ั
ทางพิไลแค่ 10 ซองตังแต่แรก
อยูแ่ ล้ว แต่พิไลทันเล่เหลียมของแม่ยอ้ ยเลยเอาชือพ่อมาอ้างว่า พ่อฝากบอกว่าให้เตรี ยมเรื อมารับทีบ้าน
ให้จองโรงแรมทีพักสําหรับญาติ แต่ยอ้ ยแสดงอาการอย่างเต็มใจ ไม่มีปัญหา แต่แท้จริ งแล้วต่างฝ่ ายต่าง
เสแสร้งแกล้งทําใส่ กนั
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จากตัวอย่างข้างต้นการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครเป็ นการปรากฏพฤติกรรมการเส
แสร้งแกล้งทํา โดยการพูดจาดี ๆ ต่อสถานการณ์ทีตัวเองกําลังไม่พอใจอยู่ เพือไม่ให้เสี ยหน้า และเป็ นที
ยอมรับแก่สังคม ซึ งเป็ นพฤติกรรมการแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้ามของความปรารถนาของตัวเอง
11. ด้ านการหลีกหนีปัญหา
พฤติ กรรมด้านมื ดรู ปแบบนี ปรากฎในลักษณะของการที ตัวละครไม่กล้าเผชิ ญหน้ากับปั ญหา
หลี กหนี ความจริ งและไม่สามารถยอมรั บเรื องราวที เกิ ดขึนซึ งขัดแย้งต่ อความรู ้ สึกของตนเองได้ ซึ ง
Samangkun, S. (1991: 70-75) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ คาร์ เรน ฮอร์ นาย ว่าบุคคลต้องเผชิ ญปั ญหาเรื อง
ไม่ได้รับความอบอุ่นทางใจและความรู ้สึกเคียดแค้นชิงชังต่อโลก เขาแสดงวิธีการอย่างใดอย่างหนึง ใน
ทีนี ตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมได้แสดงออกมาด้วยการหนี ปัญหา โดยฮอร์ นายได้จดั ให้
อยูใ่ นบุคคลประเภทหนี (Moving Away) ซึ งจากการวิเคราะห์พบว่าในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม มี
พฤติกรรมด้านมืดในรู ปแบบการหลีกหนี ปัญหาทังหมด 3 ตอน รวม 5 พฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น

จากภาพข้างต้นเป็ นฉากที อาสี กับวรรณาพูดคุ ยเป็ นการพูดคุยด้วยความไม่ เข้าใจเป็ นการหนี
ปัญหาของตัววรรณาทีโดนมาลามาทําร้าย ตบตี และเตือนว่าห้ามยุ่งกับอาสี แฟนของตน วรรณาเลยตัด
ปัญหาการสนทนากับอาสี ว่าไม่ตอ้ งมาพบเจอหน้ากันอีกแล้วก็ปิดประตูหนีใส่
จากตัว อย่า งข้า งต้น เป็ นการแสดงพฤติ ก รรมด้า นมื ด ของตัว ละครวรรณา เป็ นการแสดง
พฤติกรรมในรู ปแบบการหลีกหนี ปัญหาไม่ยอมรั บความจริ ง ซึ งวรรณาหลีกหนี ปัญหาทีได้เกิดขึนโดย
การตัดปั ญหาทีตนกับอาสี ไม่ตอ้ งพบเจอกันอีก พฤติกรรมของวรรณาเป็ นการไม่ยอมรับกับเรื องราวที
เกิดขึนซึงเป็ นสิ งทีขัดแย้งต่อความรู ้สึก
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อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติ กรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม พบว่าผูจ้ ัดได้
ถ่ายทอดเร่ องราวไว้หลายด้าน และมีการนําเสนอเรื องในรู ปแบบย้อนสมัยสะท้อนสภาพสังคมทังการ
อบรมเลียงดูลูก ชีวิตความเป็ นอยู่ ลักษณะนิ สัยของมนุ ษย์ทีแตกต่างกันไป เป็ นต้น ละครโทรทัศน์เรื อง
กรงกรรมมีการผูกเรื อง การสร้างปมความขัดแย้งทีเชื อมโยงเรื องราวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว
และน่าสนใจ ปั จจัยทีส่ งผลให้ละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม กํากับการแสดงโดย พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
มีความน่ าสนใจ คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของตัวละคร มีการแสดงพฤติ กรรมด้านมื ดของตัว
ละครไว้หลากหลายด้านและสมจริ ง จากการศึ กษาพบว่าตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมได้
แสดงพฤติกรรมด้านมืดถึง 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความวิตกกังวล หวาดกลัว 2) ด้านการพูดจาหยาบคาย
ประชดประชัน 3) ด้านการปล่อยให้กิเลสครอบงํา 4) ด้านอ่อนแอ อ่อนไหว โง่ เขลา โศกเศร้ า 5) ด้าน
การเย่อหยิง ทิฐิสูง ทะนงตัว 6) ด้านการก้าวร้าว รุ นแรง ดุร้าย โกรธแค้น 7) ด้านความเห็นแก่ตวั 8) ด้าน
การเก็บกด ปิ ดบังความรู ้สึ ก 9) ด้านการใสร้ ายป้ ายสี และการหาเหตุ ผลเข้าข้างตนเอง 10) ด้านการเส
แสร้งแกล้งทํา 11) ด้านการหลีกหนีปัญหา ไม่ยอมรับความจริ ง ซึ งล้วนแต่มีสาเหตุมาจากแรงขับภายใน
และสิ งเร้ าภายนอกเสริ มแรงซึ งกันและกัน ซึ งพฤติกรรมทีปรากฏในละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมได้
ตรงกับแนวคิดของนักจิ ตวิทยาหลาย ๆ ท่านไม่ว่าจะเป็ น ซิ กมันด์ ฟรอยด์, คาร์ ล จี จุง, แฮนส์ ไอแซงค์,
อันเฟรด แอดเลอร์ และคาร์ เรน ฮอร์ นาย ได้กล่าวถึงพฤติ กรรมและบุ คลิกภาพของมนุ ษย์ว่าเกิ ด จาก
ความต้องการอันเป็ นสัญชาตญาณและความวิตกกังวลทีอยู่ในจิตใต้สํานึ ก ประกอบกับแรงกดดันของ
สิ งเร้ าภายนอกเป็ นสําคัญ ดังที Keawkanwan, S. (2001: 15-16) ได้กล่ าวถึ งโครงสร้ างบุ คลิกภาพตาม
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ว่าประกอบด้วยพลัง 3 ประการ คือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซู เปอร์ อีโก้
(Superego) ซึ งพลังทัง 3 มีลกั ษณะเฉพาะตัว แต่มีอิทธิ พลต่อกันและทํางาน พลังเหล่านี ส่ งผลให้มนุ ษย์
แสดงพฤติกรรมและมีบุคลิกภาพทีแตกต่ างกันไป รวมไปถึง Samangkun, S. (1991: 7-21) ทีได้เน้นยํา
ถึงอิทธิ พล 2 ประการ ที มีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพ ตามทฤษฎี ของแอดเลอร์ ว่าบุคลิกภาพมนุ ษย์เกิด
จากสิ งทีเป็ นมาแต่กาํ เนิดและสิ งแวดล้อมเป็ นสิ งสําคัญ
การที ละครโทรทัศ น์ เรื องกรงกรรมสอดแทรกพฤติ ก รรมด้า นมื ด ให้ แ ก่ ตัว ละครได้อ ย่า ง
เหมาะสมนี มีชีวิตจิตใจ มีรัก โลภ โกรธ หลง มีดา้ นมืดด้านสว่างเหมือนมนุ ษย์ทวไปในสั
ั
งคม ซึ งตรง
กับแนวคิดของ Konkanan, W. (1979 : 99) ได้กล่าวถึงแนวการสร้างตัวละครให้สมจริ งว่าตัวละครทีเป็ น
คนจะดู สมจริ งก็ต่อเมือแสดงความเป็ นธรรมชาติ ของปุถุชน คือ เป็ นทีอาศัยของกิเลสและอวิชชา คือ
ความโลภ โกรธ หลง อิจฉาริ ษยา โง่เขลาฯลฯ ในสัดส่ วนทีต่างกันในแต่ละคน ทังนี ย่อมขึนอยูก่ บั ปั จจัย
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ทีสําคัญสองปั จจัย คือ พันธุ กรรมหรื อกําเนิ ดของตัวละครกับสิ งแวดล้อม ได้แก่ การเลี ยงดู การศึกษา
การอบรมและประสบการณ์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม ซึ งละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรมไม่เพียงแต่จะให้
คุณค่าในด้านบันเทิงอารมณ์แก่ผชู ้ มเท่านัน แต่ยงั ให้คุณค่าด้านสติปัญญาควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน
ละครโทรทัศน์เรื องกรงกรรม จึงได้รับความนิยมจากผูช้ มและได้มีการนํามาออกอากาศซําในปี เดียวกัน
อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั พบว่ายังมีสิงทีควรศึกษาเพิมเติมและยังมีมุมมองทีน่าสนใจ ดังนี
1. การวิจยั ในครังนี เป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องกรง
กรรม ทีมีการนําเสนอเนื อหาทางพฤติกรรมด้านมืดหรื อเนื อหาทีไม่เหมาะสม ดังนันจึงควรมีการศึกษา
พฤติ ก รรมด้า นดี ข องตัว ละครในละครโทรทัศ น์ เรื องกรงกรรม เพื อเปรี ย บเที ย บข้อ แตกต่ า งของ
พฤติกรรมของตัวละครทังสองด้าน
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื องอืน ๆ เชิ งเปรี ยบเทียบ
เพือวิเคราะห์ความเหมือนหรื อความต่างของพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครในแต่ละเรื อง
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Abstract
The objectives of this study were 1) to explore language choices found on shop name on
Bulamduan Road, and 2) to explore linguistic strategies found on shop name on Bulamduan Road.
The data was collected by capturing all the shop signs on Bulamduan Road. The researchers analyzed
the data by using the framework of linguistic strategy. The result indicates that there were 71 shop
signs on Bulamduan Road. Considering the language choices, monolingual signs were found the most
(66%), followed by bilingual signs (34%), whereas multilingual sign was not found. Focusing on
linguistic strategies, the result showed that the most frequently use of linguistic strategies on signages
was transliterations (25%), followed by hybrid syntactic structures (20%) and multi-strategies (11%).
However, the study also found that there were 26% of the signs that cannot be classified into this
linguistic strategy framework due to they were named in authentic Thai language and authentic
English language.
Keywords: signage, linguistic landscape, language choices, linguistic strategy, Bulamduan Road
Introduction
Linguistic Landscape (LL)is the language that is used in public places and commonly seen in
everywhere such as public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial
shop signs, and public signs on government buildings combines to form the LL of a given territory,
region, or urban agglomeration (Landry &Bourhis, 1997). It has been explained as somewhere at the
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junction of sociolinguistics, sociology, social psychology, geography, and media studies.
Sociolinguistics concept is used as scholars’ study how languages are actually used in different
societies, from large metropolitan centers to Amazonia. (Spolsky&Cooper, 1991; Ben-Rafael,
Shohamy, Amara and Trumper-Hecht, 2006).Linguistic landscape studies have regularly shown the
important role that English plays as an international language in the world today (e.g. Blommeart,
2013; Ben-Rafael &Barni, 2010). The study of linguistic landscape has become an increasing
important approach to understanding multilingualism in the social context. (Spolsky, 2009).
Linguistic Landscape provides information about the social linguistic elements of various groups in
the area as well as relationship status between them (Ben-Rafael et al, 2006; Landry &Bourhis 1997;
Reh 2004). Language choices, in addition, also reflect objectives of each sign in LL. People choose
words, styles, and language to suit their various needs concerning the communication of ideas, the
association with and separation from others (Coulmas, 1997). This study, therefore, explored
language choices of monolingual, bilingual, and multilingual signage that found on Bulamduan
Road.
Signageis used to attract customers and to create their own unique shop. Public signage can
also illustrate the objectives, ideas and intentions of shop owners.Backhaus (2006) defines a sign as
“any piece of written text within a spatially definable frame”. In many countries, English language is
used on signboard mixing with their national languages in order to variety of language are used by
the people of particular areas. From 2012 to the present, Buriram was promoted for its tourist
destinations and sport events such as Super GT racing, Moto GP, and Buriram Marathon.With the
growth of tourism, restaurant and accommodation business in Buriram has increased continuously to
serve tourists who travel continuously during the year. Bulamduan Road is one of economic roads in
Buriram as it is surrounded by hotels, accommodations, café, and restaurants. It is also the only road
that straight into bus terminal services, which is the main transportation of Buriram province.
Therefore, the researchers are interested in exploring signage along Bu Lamduan Road in order to
study language choices and linguistic strategy.
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Research objectives
1. To explore language choice found on shop name on Bulamduan Road
2. To explore linguistic strategies use to create on shop name signs on Bulamduan Road
Methodology
This study was a mixed-method research design which investigate thelinguistic landscape
study of signages on Bulamduan Road. Linguistic strategies were collected and developed as a
framework for this study. The researchers collected the data by capturing shop signage with camera
on mobile phones starting form the T- junction between Jira Road and Bulamduan Road to the
intersection between Bulamduan Road and Thani Road. The photos of shop signage were analyzed
through language choices and linguistic strategies.
Table 1
Linguistic Strategies Framework
Linguistic Strategies
Definition
Transliterations
Something written, especially copied from one medium to another, as a
typewritten version of dictation
Lexical Blends
A word blend is formed by combining two separate words with
different meanings to form a new one.
Acronyms
an abbreviation formed from the initial letters of other words and
pronounced as a word
Speech Act
something expressed by an individual that not only presents
information but performs an action as well.
Onomatopoeic
The word related the good sold or product are used to be a shop name
Multi strategies
The languages use on sign more than one strategy
Non-classified
The languages use on sign don’t follow researchers’
strategies
framework and linguistic role
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Results
It was found that the shop signs on Bulamduan Road were presented inmonolingual language
the most (66%), followed by bilingual language (34%) whereas the useof multilingual language was
not found.In term of languages both Thai and English languages were found on themonolingual shop
signs. It was found that Thai language the most (87%), followed byEnglish (13%). The result also
showed that on bilingual signs, Thai and Englishlanguage were found the most (96%), followed by
Thai and Chinese (4%).
Table 2
Language Choices Found on Shop Signs on Bulamduan Road
Language Choices
Languages Found on Shop
signs
Monolingual language (66%) Thai (87%)
English (13%)
Bilingual language (34%)
Thai – English (96%)
Thai – Chinese (4%)
Multilingual language (0%)
In term of linguistic, literary and rhetorical strategies play a role in creatingsigns on
Bulamduan Road. Linguistic strategies onBulamduan Road were presented the most in “nonclassified” (26%) withmonolingual (95%) in Thai (86%) and English (14%), and bilingual (5%) in
Thai andChinese (100%) followed by “transliterations” (25%) with monolingual (39%) in
Thai(100%), and bilingual (61%) in Thai and English (100%). The third most were“hybrid syntactic
structures” (20%) with monolingual (100%) in Thai (93%) andEnglish (7%).
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Table 3
Linguistic Strategies Found on Shop Signs in Bulamduan Road
Linguistic Strategies
Language Choices
Acronym 6(9%)
Monolingual 3(50%)

Hybrid SyntacticStructures
14(20%)
Lexical Blends 1(1%)
Onomatopoeic 1(1%)
Speech Act 1 (1%)
Transliterations 18 (25%)
Multi-Strategies 8 (11%)
Non-Classified strategies22
(26%)

Bilingual 3 (50%)
Monolingual 14 (100%)
Bilingual 0 (0%)
Monolingual 0 (0%)
Bilingual 1 (100%)
Monolingual 0 (0%)
Bilingual 1 (100%)
Monolingual 1 (100%)
Bilingual 0 (0%)
Monolingual 7 (39%)
Bilingual 11 (61%)
Monolingual 1 (12%)
Bilingual 7 (88%)
Monolingual 21 (95%)
Bilingual 1 (5%)

Total (100%)

Languages
Thai 1 (67%),
English 2 (33%)
Thai – English 3 (100%)
Thai 13 (93%),
English 1 (7%)

Thai – English 1 (100%)
Thai – English 1 (100%)
Thai 1 (100%)
Thai 7 (100%)
Thai – English 11 (100%)
Thai 1 (100%)
Thai – English 7 (100%)
Thai 18 (86%),
English 3 (14%)
Thai – Chinese 1 (100%)
Thai 41 (58%),
English 6 (9%),
Thai – English 23 (32%),
Thai – Chinese 1 (1%)
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Discussion
This study found that Thai language is used on signs the most because it is served as an
official language for Buriram people and almost tourist are Thai people. Therefore, many shop signs
use Thai language for giving information that specific to Thai people.The result also showed that the
most frequently use of linguistic strategies wastransliterations (25%). Most of transliterations
strategies was trans from English to Thaithat related with Thongthong’s(2016) study, which found
that transliterations was found the most that show Thailand has borrowing words fromothers
countries to create shop signs for attract both of Thai and foreign customersand easier to
understanding.
It was found that some signs were written by wrong grammatical such as“SHOP COFFEE”
and “สเต็กสี สม้ Steak House Orange”. The wrong grammaticalwriting may cause by the shop owner's
intention or shop owner’s design thepronunciation of the sign to make it easier to pronouns the shop
name to attract Thaicustomers. Another possible reason is the shop owner lacks English grammatical
knowledge.

Picture 1 Bilingual shop sign
The study also found some signs used English words, but some words wastranslated from
English to Thai word . Some of them presented both Thai and English words in one sign. Forexample,
the shop name is “คอฟฟี Duck”. The word “คอฟฟี ” is transliterated from“coffee” in English. This
could be implied that since the word coffee is well knownamong Thai people, using transliterations
strategy is the way to get attention from thecustomers and it is the way to communicate to the
customers about the product.
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Picture 2 Bilingual shop sign
Suggestions
1. The future studies should be surveyed more billboards and traffic sign.
2. The future studies to study not only shop name and accommodation nameshould be focus
on details of shop signage.
3. The future studies should be surveying more signage on tourist attractionsin Buriram
province.
References
Backhaus, P. (2006). Multilingualism in Tokyo: A Look into the LinguisticLandscape.
International Journal of Multilingualism, 3(1), pp.52-66.
Ben-Rafael, E.; Shohamy, E.; Amara, M. &Trumper-Hecht, N. (2006). "Linguistic Landscape as
Symbolic Construction of the PublicSpace: The Case of Israel". International Journal of
Multilingualism. 3 (1):7–30.
Blommaert, Jan. (2013) Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes.Bristol:
Multilingual Matters.Cargile, A. C., Giles, H., Ryan, E. B., &Bradac,J. J. (1994). Language
attitudes as a social process: A conceptual modeland new directions. Language &
Communication, 14(3), 211–236.doi:10.1016/0271-5309(94)90001-9.
Coulmas, F. (1997).The handbook of sociolinguistics. Oxford. UK.

1008

Landry, R. &Bourhis, R. (1997)."Linguistic Landscape andEthnolinguistic.Vitality An
Empirical Study". Journal of Language andSocial Psychology. 16 (1): 23–49.
Spolsky, B. & Cooper, R. (1991). The Languages of Jerusalem. Oxford:Oxford University Press.
Thongtong, T. (2016). A Linguisric Landscape Study of Signage on Nimmanhemin Road, A
Lanna Chiang Mai Chill-Out Street. MANUSYA: Journal of Humanities, Special Issue
No.22.

1009

Investigating Grammar Learning Strategies Use of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
Jasmin Jatuchaue1 / Siriyakorn Siriaimtrakul2 / Tatiya Tanuanram3 /
Pallapa Lertcharoenwanich4
B.A. Student, Business English Program, Buriram Rajabhat University, Thailand
E-mail: 600112156014@bru.ac.th
E-mail: 600112156047@bru.ac.th
3-4
Lecturer. Business English Program, Buriram Rajabhat University, Thailand
E-mail: tatiya.tn@bru.ac.th
E-mail: pallapa.lert@bru.ac.th
1-2

Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate the use of grammar learning strategies of
Business English major students at Buriram Rajabhat University
and 2) to compare the use of grammar learning strategies between low and high proficiency students
who are studying in Business English major at Buriram Rajabhat University. The populations were
330 Business English major students. The samples were 77 first year students in Business English
major selected by simple random sampling. The research instruments were the Oxford placement test,
questionnaire and semi- structured interview. The statistics for data analysis included frequency,
percentage, mean and standard deviation. The findings of the study indicated that the use of grammar
learning strategies of the first year Business English major students as a whole was at a high level.
When considering in each strategy, it was revealed that “Social-Affective Strategies” received the
highest level, followed by “Cognitive 5 Strategies” while “Metacognitive Strategies” received the
lowest level, respectively and the results in the use of grammar learning strategies between low and
high proficiency students were in the same way including they ask teachers, taking notes and learn
more on internet when they do not understand in grammar learning. The researchers expect that the
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results of the study will be beneficial for English grammar teaching and learning that is beneficial in
the future.
Keywords: grammar, learning strategies, low and high proficiency students
Introduction
In 2012, Ahmadi & Mahmoodi’s states that the English language is the key to prosperity. It is
an international language. There are millions of people around the world in 49 countries who speak
English by learning the English language the students can communicate with other people and acquire
information in English that can help our people promote their businesses and strengthen the economy
of our country. The student can learn about skills for daily life, and about religions, science and
technologies that have been developed in English speaking countries.
For, “grammar is just as important an instrument of communication, and a text cannot be
written cohesively without attention being paid to how meaning is being expressed through
grammar.” (Muncie, 2002, p. 183). Furthermore, learning grammar is a significant aspect of language
learning. If learners do not have a deep and good knowledge of grammar, they will certainly commit
many mistakes in writing or speaking.
In addition, learning strategies as defined by Oxford (1990) refers to “actions and thoughts
that learners consciously employ to make language learning and/or language use easier, more
effective, more efficient, and more enjoyable.” Thus, given that all other factors which may affect
language learning such as type of instruction are controlled, it is the type and amount of adopted
learning strategy which discriminates poor and good learners, not totally but for sure to a great extent,
in a specified EFL setting such as Business English Students.
Grammar learning strategies can be classified into cognitive strategies for learning grammar
(CSLG), metacognitive strategies for learning grammar (MSLG), affective strategies for learning
grammar (ASLG), and social strategies for learning grammar (SSLG). Every subcategory is
embodied with the relevant specific items. Griffiths (2008) stated that grammar learning strategies as
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one of the main strategies, which would help the successful learning of a new language, possess
distinctive characteristics.
The importance of the issue of the cultural background and ethnocentric bias might
jeopardize the generalizability of the results of previously done research on language learning
strategy. Thus, in this study, the problem is found that students do not have basic knowledge about
grammar and therefore do not use grammar correctly. Thus, the researchers are interested to study in
an investigating grammar learning strategies use of business English students at Buriram Rajabhat
University this study sets out to investigate the use of grammar learning strategies of Business
English students and to compare the use of grammar learning strategies between low and high
proficiency students.
Research Objectives
This study designed to achieve the following objectives:
2.1 To investigate the use of grammar learning strategies of Business English students at
Buriram Rajabhat University.
2.2 To compare the use of grammar learning strategies between low and high proficiency
students who are studying in Business English Major at Buriram Rajabhat University.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 The population of this study was 330 Business English major students at Buriram
Rajabhat University in the first semester of academic year 2020.
3.1.2 The samples for quantitative were 77 first year Business English major students who
studied a grammar course at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020.
They were selected by simple random sampling.
3.1.3 The samples for qualitative were 10 first year of Business English major students
divided into 5 high proficiency students and 5 low proficiency students who studied a grammar

1012

course at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They were
selected according to placement test score.
3.2 Research Instruments
3.1 Grammar Placement Test
The Oxford Placement Test consists of listening and grammar sections. The listening section
consists of 100 items. It takes approximately ten minutes to complete the listening test. Test-takers
are asked to choose the correct word which they hear in short sentences from two choices. This type
of test is a phonemic discrimination task in which the test-takers’ task is to distinguish two words
which differ by one phoneme.
The grammar section consists of 100 items. Fifty minutes are allotted for completion. Testtakers are asked to read the system with a blank and to choose one of the three options for the blank.
The test type is a multiple-choice task (Allan. 2004)
This research studies only grammar to compare the use of grammar learning strategies
between low and high proficiency. Therefore, normality tests were computed. For the OPT scores, the
Kolmogorow-Smirnov test, D (129) = 0.06, p = 0.20, and the Shapiro-Wilk test, D (129) = 0.99, p =
0.40, confirmed that the distribution did not significantly deviate from normality. The correlation the
scores on the OPT (r = 0.58) were statistically significant, p < 0.00 which may lead to discrepancies
in proficiency level decisions. The OPT measured a larger range of proficiency with item difficulty
estimates spanning 6.43 logits (max: 2.90; min: -3.53). The average error associated with the item
estimates on the OPT was acceptable at 0.23 from Hideki, Mariko, & Wistner (2009).
3.2.2 Questionnaire
The questionnaire consists of 3 parts as follows:
Part 1: This section was about the personal information of the samples. The samples were
required to answer the research questions about gender, year and score from Placement test. This part
was in the form of a check list.
Part 2: This section comprises of 30 statements of a five-point rating scale questionnaire with
Likert’s rating scale. It aims to investigate the use of grammar learning strategies of Business English
major students. The five-point Likert’s scales used were as follows:
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Meaning
Opinion Level
5 means
Always Use
4 means
Often Use
3 means
Occasionally Use
2 means
Seldom Use
1 means
Never Use
Part 3: This section was about the additional opinions on the grammar learning strategies
used. It was the open-ended form in which the samples can write their suggestions or comments
down. The above questionnaire was constructed and developed gradually as follows: The researchers
studied theories and principles from textbooks, documents, articles and related literatures.
The researchers reviewed the literatures on how to construct the grammar learning strategies
questionnaires as defined by Likert or five point rating scales. The researchers constructed the draft
questionnaire with 30 statements adapted from Gurata (2008). The researchers proposed the
statements of the questionnaire to the advisor to check the correctness and appropriateness. Then the
researchers revised and edited some items in the questionnaire statements according to the advisor’s
suggestions and comments. The revised questionnaire statements were examined by the three experts
to check the correctness and appropriateness. The researchers calculated to find out the mean scores.
The appropriate score at 3.50 and upper was considered that the statement can be used. The
researchers organized the approved statements and tried out with 30 Business English major students,
who were not the samples. The researchers calculated the reliability of the questionnaire by using the
Coefficient Alpha of Cronbach (α-coefficient) in which the value must be at least 0.70 Srisa-ard
(2006).
3.2.3 Semi-Structured Interview
The semi-structured interview was used to obtain in-depth information about grammar
learning strategies, to investigate the use of grammar learning strategies of the Business English
major students. The six interview questions are gradually formulated as follows: The researchers
reviewed the literature on how to construct the interview. The researchers constructed five questions
in both Thai and English versions. The researchers proposed the interview questions to the advisor to
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check the correctness and appropriateness. Then the researchers revised and edited the questions
according to the advisor’s suggestions and comments. The revised questions were examined by the
three experts (the same as checking the questionnaire) to check the face validity. The researchers
revised and edited the interview questions to be part of the interview.
3.3 Data Collection
The data collection was conducted step as follow:
3.3.1 The researchers distributed the Oxford placement test to the sample group, they
were required to test. After that, the researchers collected the score from the test and selected 5
students who got high scores and 5 students who got low scores to interview.
3.3.2 The researchers distributed the questionnaire to the Business English major
students, they were required to fill out the questionnaire, then the researchers collected the data by
themselves at Buriram Rajabhat University during 20-21 October 2020.
3.3.3 The final version of the semi-structured interview guide was administered to 10
Business English major students. The Thai version was used to interview the Business English major
students. Each of the 10 interviewees was interviewed for approximately 5 minutes. Each interview
was audio-taped to ensure that all the information is recorded and can be reviewed afterwards. After
the interviews have been completed, the audiotape was transcribed.
3.4 Data Analysis
3.4.1 Grammar Placement Test
After checking the score of the grammar placement test, the score was compared with the
low and high proficiency students. Mean score of the test were used to selected the sample in
interview divided into 5 low proficiency students who take low score S.D and 5 high proficiency
students who take high score S.D
3.4.2 Questionnaire
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly
focusing on the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and
standard deviation. The statistical devices employed in this study are as follows:
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3.4.2.1 Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of the
questionnaire.
3.4.2.2 Frequency (f) and Percentage (%) was used to calculate the data of the personal
information of the samples.
3.4.2.3 Mean (x) and standard deviation (S.D) were used to investigate the use of grammar
learning strategies of Business English major students. The following criteria are employed for
interpretation by Oxford and Burry-Stock (1995).
3.4.2.4 Content analysis technique will be used to analyze the data from the open-ended
form.
3.4.3 Semi-structured Interview
The interview was done by selecting five students with high scores and five students with
low scores from oxford placement test. The semi-structured interview was used to obtain the in-depth
information about grammar learning strategies of the Business English major students from the semistructured interview was analyzed by content analysis technique.
Research Results
The results were presented according to the research objective as follows:
4.1 General Information
There were 77 Business English major students at Buriram Rajabhat University, who
responded to the questionnaire. In this part, they were required to specify their general information
which is gender and Oxford placement test score.
Table 4.1 shows an outline of the general information of the sample as follows:
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Table 1
General Information
General Information

Sample (n=77)
Frequency

1. Gender
Male
Female
Total
2. Oxford placement test
score
22
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Percent

8
69
77

10.40
89.60
100.00

2
4
4
3
5
4
3
4
2
5
4
3
5
4
3
3
5

2.60
5.20
5.20
3.90
6.50
5.20
3.90
5.20
2.60
6.50
5.20
3.90
6.50
5.20
3.90
3.90
6.50
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Table 1 (cont.)
General Information

Sample (n=77)
Frequency

2. Oxford placement test
score
43
44
46
47
49
50
52
53
54
Total

3
2
3
1
1
1
1
1
1
77

Percent

3.90
2.60
3.90
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
100.00

As shown in Table 1, it presents the details of gender and Oxford placement test score.
In terms of gender, there were 69 females (89.60%) and 8 males (10.40%).
In terms of Oxford placement test score, there was 1 student have the highest score at 54 (1.30%),
followed by 1 student has scored 53 (1.30%), and 2 students have the lowest score at 22 (2.60%).
4.2 The Use of Grammar Learning Strategies of the first year Business English Major Students
at Buriram Rajabhat University
The use of grammar learning strategies of the first year Business English major students are
presented in Table 4.2 below.
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Table 2
The Use of Grammar Learning Strategies of the first year Business English Major Students at
Buriram Rajabhat University
Categories
Cognitive Strategies
1. When I learn a new grammar structure, I try to
associate it with other structures that I already know.
2. When I learn a new grammar structure, I try to classify
it under a group of similar things. (e.g. verbs, tenses, etc.)
3. When I learn a new grammar structure, I compare it
with my own language by thinking of its equivalent in
my native language.
4. When I see a new grammar structure, I use the
context/situation, the dialogue, or the picture in order to
understand its meaning.
5. When I see a new grammar structure, I examine the
parts of that structure.
6. When I see a new grammar structure, I try to infer the
rules about that structure.
7. I take notes when my teacher explains a new grammar
structure (e.g. I write down the meaning and the usage of
the structure).
8. I use my own language to write the rules of a new
grammar structure.

3.51
3.44

S.D.
0.88
0.80

Meaning
High
Moderate

3.47

0.74

Moderate

3.47

0.84

Moderate

3.71

0.81

High

3.47

0.93

Moderate

3.52

0.87

High

4.04

0.92

High

3.60

0.92

High
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Table 2 (Cont.)
Categories
9. I underline and use different colors or capital letters to
emphasize the important parts of grammar rules and
explanations.
10. I draw charts for the grammar rules I learnt.
11. I say a new grammar structure to myself several times
in order to memorize it.
12. I review the grammar structures I learn regularly.
13. I do grammar exercises at home.
14. I use grammar books in order to review or better
understand new grammar structures.
15. I write one or two sentences using the new grammar
structure so that I can remember that structures.
16. I remember a new grammar structure by thinking of
its location in the book (e.g. in the picture or in the
dialogue), in my notebook, or on the board.
17. I remember a new grammar structure by thinking of
the context/situation it was used in.
18. I always try to practice a new grammar structure.
19. When my teacher corrects my grammar mistake, I
repeat the correct form.
Social-Affective Strategies
20. If I do not understand my teacher’s explanation of a
new structure, I will ask him/her to repeat.
21. If I do not understand my teacher’s explanation, I will
ask my friends for help.

S.D.

Meaning

4.21

0.89

High

3.40
3.35

0.98
0.96

Moderate
Moderate

3.29
2.91
3.38

0.92
0.93
0.89

Moderate
Moderate
Moderate

3.38

0.89

3.45

0.87

Moderate

3.51

0.85

High

3.22
3.86

0.88
0.91

Moderate
High

3.52

0.92

High

3.62
3.87

0.92
0.88

High
High

Moderate
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Table 2 (Cont.)
Categories
22. I ask my teacher questions about his/her corrections
of my grammatical mistakes.
23. I study grammar with my friends or relatives.
24. I try to use grammar structures even when I am not
sure they are correct.
Meta-cognitive Strategies
25. I think about the situations in which I can use the
newly learnt grammar structures.
26. I try to notice the new grammar structures that appear
in a reading text.
27. I preview the grammar subjects that will be covered
before coming to class.
28. I determine the grammar structures that I have trouble
with and make an effort to improve them.
29. I examine the mistakes which my teacher has marked
in a written assignment, and try to correct them.
30. I try to notice my grammar mistakes and find out the
reasons for them.
Total

3.42

S.D.
0.95

Meaning
Moderate

3.13
3.56

1.04
0.83

Moderate
High

3.44
3.53

0.91
0.90

Moderate
High

3.61

0.86

High

3.23

0.96

Moderate

3.38

0.86

Moderate

3.65
3.43

0.89
0.99

High
Moderate

3.50

0.90

High

Table 2, it presented the use of grammar learning strategies of the first year Business English
major students. The total at the high level ( = 3.50), (S.D. = 0.90), the highest strategy used was
Social-Affective Strategies at the high level ( = 3.52 ), (S.D. = 0.92), followed by Cognitive
Strategies at the high level ( = 3.51), (S.D. = 0.88), and Metacognitive Strategies at the moderate
level ( = 3.44), (S.D. = 0.91), respectively.
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When considering the aspect of Social-Affective strategies, it was found that the highest
mean score was item 21 “If I do not understand my teacher’s explanation, I will ask my friends for
help.” at the high level ( = 3.87), (S.D. = 0.88), followed by item 20 “If I do not understand my
teacher’s explanation of a new structure, I will ask him/her to repeat.” at the high level ( = 3.62),
(S.D. = 0.92), and item 24 “I try to use grammar structures even when I am not sure they are correct.”
at the high level ( = 3.56), (S.D. = 0.83). While the lowest mean score was item 23 “I study
grammar with my friends or relatives.” at the moderate level ( = 3.13), (S.D. = 1.04).
The Cognitive Strategies, the most used were item 9 “I underline and use different colors or
capital letters to emphasize the important parts of grammar rules and explanations.” at the high level
( = 4.21), (S.D. = 0.89), followed by item 7 “I take notes when my teacher explains a new grammar
structure (e.g. I write down the meaning and the usage of the structure).” at the high level ( = 4.04),
(S.D. = 0.92), and item 19 “When my teacher corrects my grammar mistake, I repeat the correct
form.” at the high level ( = 3.86), (S.D. = 0.91). However, the lowest mean score was item 13 “I do
grammar exercises at home.” at the moderate level ( = 2.91), (S.D. = 0.93).
The most used Metacognitive Strategies was item 29 “I examine the mistakes which my
teacher has marked in a written assignment, and try to correct them.” at the high level ( = 3.65),
(S.D. = 0.89), followed by item 26 “I try to notice the new grammar structures that appear in a
reading text.” at the high level ( = 3.61), (S.D. = 0.86), and item 25 “I think about the situations in
which I can use the newly learnt grammar structures.” at the high level ( = 3.53), (S.D. = 0.90).
While the lowest mean score was item 27 “I preview the grammar subjects that will be covered before
coming to class.” at the moderate level ( = 3.23), (S.D. = 0.96).
4.3 Comparisons of the Use of Grammar Learning Strategies between Low and High
Proficiency Students who are Studying in Business English Major at Buriram Rajabhat
University in term of the Oxford Placement Test Score
This part presents the comparisons of the use of grammar learning strategies of the first year
Business English major students in term of the Oxford Placement test score. The finding is shown in
table 4.4 below.
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Table 3
Comparisons of the Use of Grammar Learning Strategies between Low and High Proficiency
Students who are Studying in Business English Major at Buriram Rajabhat University in term of the
Oxford Placement Test Score
No

Grammar Learning
Strategies
Cognitive Strategies
When I learn a new
grammar structure, I try to
1 associate it with other
structures that I already
know.
When I learn a new
grammar structure, I try to
2 classify it under a group of
similar things. (e.g. verbs,
tenses, etc.)
When I learn a new
grammar structure,
I compare it with my own
3 language by thinking of its
equivalent in my native
language.

Variance
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total

df

SS

MS

F

Sig

P

2.00

1.35

0.67 1.05 0.36 NS

74.00 47.64 0.64
76.00 48.99
2.00

0.88

0.44 0.81 0.45 NS

74.00 40.29 0.54
76.00 41.17
2.00

1.93

0.69 1.39 0.26 NS

74.00 51.24 0.20
76.00 53.17
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Table 4.3 (Cont.)
Grammar Learning
No
Strategies
When I see a new grammar
structure,
I use the context/situation,
4
the dialogue, or the picture
in order to understand its
meaning.
When I see a new grammar
structure,
5
I examine the parts of that
structure.
When I see a new grammar
6 structure, I try to infer the
rules about that structure.
I take notes when my
teacher explains a new
grammar structure
7 (e.g. I write down the
meaning and the usage of
the structure).

Variance
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total

df

SS

MS

F

Sig

P

2.00

0.34

0.20 0.30 0.75 NS

74.00 49.32 0.68
76.00 49.71
2.00

0.11

0.05 0.06 0.94 NS

74.00 65.06 0.88
76.00 65.17
2.00

0.60

0.30 0.40 0.68 NS

74.00 56.62 0.77
76.00 57.22
2.00

3.32

1.66 1.20 0.14 NS

74.00 61.56 0.83
76.00 64.88
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Table 4.3 (Cont.)
Grammar Learning
No
Strategies

8

9

10

11

Variance
Between
Group
I use my own language to
Within
write the rules of a new
Group
grammar structure.
Total
I underline and use different Between
Group
colors or capital letters to
Within
emphasize the important
Group
parts of grammar rules and
explanations.
Total
Between
Group
I draw charts for the
Within
grammar rules I learnt.
Group
Total
Between
I say a new grammar
Group
structure to myself several
Within
times in order to memorize
Group
it.
Total

df

SS

MS

F

Sig

P

2.00

1.36

0.68 0.79 0.46

NS

74.00 63.16 0.85
76.00 64.52
2.00

0.10

0.48 0.59 0.56

NS

74.00 59.72 0.81
76.00 60.68
2.00

0.27

0.13 0.14 0.87 NS

74.00 72.26 0.98
76.00 72.52
2.00

1.97

0.98 1.08 0.35 NS

74.00 67.56 0.91
76.00 69.53
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Table 4.3 (Cont.)
Grammar Learning
No
Strategies

12

13

I review the grammar
structures I learn regularly.

I do grammar exercises at
home.

I use grammar books in order
14 to review or better understand
new grammar structures.

Variance
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total

df

SS

MS

F

Sig

P

2.00

0.69

0.34 0.40 0.67 NS

74.00 63.03 0.85
76.00 63.71
2.00

0.08

0.04 0.04 0.96

NS

74.00 66.29 0.90
76.00 66.37
2.00

0.96

0.48 0.60 0.55

74.00

59.12

0.80

76.00

60.08

NS
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Table 4.3 (Cont.)
Grammar Learning
No
Strategies

Variance df
SS MS
Between
2.00 0.19 0.09
I write one or two sentences
Group
using the new grammar
Within
74.00 59.89 0.81
15 structure so that I can
Group
remember that structures.
Total 76.00 60.08
I remember a new grammar Between
2.00 0.12 0.06
structure by thinking of its
Group
location in the book (e.g. in Within
16
74.00 56.97 0.77
the picture or in the
Group
dialogue), in my notebook,
Total 76.00 57.09
or on the board.
I remember a new grammar Between
2.00 0.06 0.03
Group
structure
Within
by thinking of the
74.00 55.19 0.75
17
context/situation it was used Group
in.
Total 76.00 55.25
Between
2.00 2.47 1.23
Group
I always try to practice a
Within
18
74.00 56.79 0.77
new grammar structure.
Group
Total 76.00 59.25

F

Sig

P

0.12 0.89

NS

0.08 0.93

NS

0.04 0.96

NS

1.60 0.21

NS
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Table 4.3 (Cont.)
Grammar Learning
No
Strategies
When my teacher corrects
19 my grammar mistake, I
repeat the correct form.
Social-Affective
Strategies
If I do not understand my
20 teacher’s explanation of a
new structure, I will ask
him/her to repeat.
If I do not understand my
teacher’s explanation, I
21
will ask my friends for
help.
Social-Affective
Strategies
I ask my teacher questions
22
about his/her corrections
of my grammatical
mistakes.

Variance
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total

df

SS

MS

F

Sig

P

2.00

0.81

0.41 0.48 0.62 NS

74.00 62.62 0.85
76.00 63.43
2.00

1.17

0.57 0.69 0.51 NS

74.00 62.91 0.85
76.00 64.08
2.00

1.55

0.78 1.00 0.37 NS

74.00 57.15 0.77
76.00 58.70
2.00

0.28

0.14 0.15 0.86 NS

74.00 68.42 0.92
76.00 68.70
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Table 4.3 (Cont.)
Grammar
No
Learning Strategies

23

I study grammar with my
friends or relatives.

I try to use grammar
structures even when
24
I am not sure they are
correct.
Meta-cognitive
Strategies
I think about the situations
25
in which
I can use the newly learnt
grammar structures.
I try to notice the new
26 grammar structures that
appear in a reading text.

Variance
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total
Between
Group
Within
Group
Total

df

SS

MS

F

Sig

P

2.00

1.40

0.70 0.64 0.53 NS

74.00 81.30 1.10
76.00 82.70
2.00

0.20

0.98 0.14 0.87 NS

74.00 52.79 0.71
76.00 52.99
2.00

2.61

1.31 1.65 0.20 NS

74.00 58.56 0.79
76.00 61.17
2.00

2.02

1.01 1.38 0.26 NS

74.00 54.29 0.73
76.00 56.31
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Table 4.3 (Cont.)
Grammar
No
Learning Strategies
Meta-cognitive
Strategies
27 I preview the grammar
subjects that will be
covered before coming to
class.

Variance
Between
Group
Within
Group
Total

df

SS

MS

2.00

0.34

0.17 0.18 0.84 NS

Sig

P

74.00 69.46 0.94
76.00 69.80

Between
2.00
Group
Within
74.00
Group
Total
76.00
Between
I examine the mistakes
2.00
Group
which my teacher has
Within
marked in a written
74.00
29 assignment, and try to
Group
correct them.
Total
76.00
Between
2.00
I try to notice my
Group
grammar mistakes and
Within
74.00
find out the reasons for
30
Group
them.
Total
76.00
Note: significant difference at ≤ 0.05*,≤ 0.01**
N.S. = no significant difference
I determine the grammar
structures that I have
trouble with and make an
28
effort to improve them.

F

0.82

0.41 0.55 0.58 NS

55.26 0.75
56.08
0.73

0.37 0.46 0.63 NS

58.80 0.80
59.53
0.20

0.10 0.10 0.91 NS

74.66 1.01
74.86
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As shown in Table 4.3, it reveals the comparisons of the use of grammar learning strategies of
the first year Business English major students at Buriram Rajabhat University in term of the Oxford
Placement test score. The finding points out that there was no statistically significant difference
among the use of grammar learning strategies of the first year Business English major students at
Buriram Rajabhat University in term of the Oxford Placement test score. This means that the use of
grammar learning strategies of the first year Business English major students at Buriram Rajabhat
University in term of the Oxford Placement test score were in the same way including they ask
teachers, taking notes and learn more on internet when they do not understand in grammar learning.
Result Related to the Semi-Structured Interview
The qualitative data from semi-structured interview of 10 Business English students were
analyzed by content analysis. The sound recorder was also analyzed by using transcription and
interpretation. The following points were discussed grammar learning strategies of high and low
proficiency students as follows:
The high proficiency students ask the professor and learn more on internet when they don’t
understand about grammar structure but the low proficiency students take notes and read it often.
In terms of methods do they use to learn a new grammar structures, the high proficiency
students summarize the structure for repeating and read it often but the low proficiency students read
the notes and practice to speak.
In terms of prepare for their studies and English grammar exam, the high proficiency
students looked for a few examples and reviewed before the exam but the low proficiency students
read the books and review the lessons and study more on YouTube before the exam.
In terms of they would you like their teacher to help them with grammar learning, the high
and low proficiency students give same interview that they would like the teacher give more example
about grammar and teach them how to use grammar correctly.
In terms of any suggestions regarding the learning of English grammar course, the high and
low proficiency students give same interview that they would the teacher to explain in words that can
make the students understand easily and clearly, not too fast.
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In overall, the result related to the semi-structure interview of 5 high and 5 low proficiency
students of first year Business English major were in the same way including they ask teachers,
taking notes and learn more on internet when they do not understand in grammar learning.
Discussion
In this part, the researchers discuss the findings of the study as presented in Chapter Four.
First, the use of grammar learning strategies of the first year Business English major students will be
presented and compare the use of grammar learning strategies between low and high proficiency
students as follows:
The use of grammar learning strategies of the first year Business English major students at
Buriram Rajabhat University, the finding found out most of students always use Social-Affective
Strategies, followed by Cognitive Strategies and Metacognitive Strategies of the use of grammar
learning strategies.
The Social-Affective Strategies will help students can clarification the grammar learning
strategies related with Gurata (2008). Most of the students stated that if they do not understand the
teacher's explanation, they will ask their friends for help, however the last item found was they study
grammar with their friends or relatives.
When considering the aspect of the Cognitive Strategies will help students can understanding
the grammar learning strategies related with Mulugeta & Bayou (2019). And Zekrati (2017)
previous studies founded that Metacognitive Strategies are their least preferred ones and Cognitive
and Social affective strategies were the most frequently grammar strategies used by Iranian EFL
learners. Most of the students stated that they underline and use different colors or capital letters to
emphasize the important parts of grammar rules and explanations. However the last item found was
they do grammar exercises at home.
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For, the Meta-cognitive Strategies will help students to give a decision in learning the
grammar learning strategies conflict with Abri, Seyabi, Humaidi & Hasan (2017) and Haryani
previous studies (2019) explain the finding founded that designated that almost all strategies by O'
Malley & Chamot (1990) were used by the subjects. Furthermore, the metacognitive strategy is the
most frequently used by good achievers.
It showed that good achievers tend to use various strategies when learning. Most of the
students stated that they examine the mistakes which their teacher has marked in a written
assignment, and try to correct them and the last item found was they preview the grammar subjects
that will be covered before coming to class. However, all of the strategies will help learners
successfully in learning grammar and understanding the grammar learning strategies and correcting
grammatical errors, and learn from errors use grammar structures are correct.
The findings agreement with the findings of most of previous studies and theory such as
those of Gurata (2008), Haryani (2019), Zekrati (2017), and O' Malley & Chamot (1990). All of these
studies confirmed that the grammar learning strategies can help the learners use to apply the gained
grammar knowledge to the process of learning grammar.
The differences of the use of grammar learning strategies between low and high proficiency
students who are studying in Business English major at Buriram Rajabhat University in term of the
Oxford Placement test score showed that there was no statistically significant difference among the
use of grammar learning strategies of the first year Business English major students in term of the
Oxford Placement test score. This means that the use of grammar learning strategies were in the same
way including they ask teachers, taking notes and learn more on internet when they do not understand
in grammar learning.
Most of the high and low proficiency students of first year Business English major used the
grammar learning strategies in the same way including they ask teachers, taking notes and learn more
on internet when they do not understand in grammar learning related with Alsied, Ibrahim & Pathan
(2018) previous studies explain the result founded that according to the responses given by the
sample of the study, Chi square there are no differences between the percentages of the four strategies
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according to the participants' responses which is conflict with Filiz & Enrol (2005), the results show
that successful second language learners are aware of the strategies they use and why they use them.
Implications of the Findings
5.3.1 This research can be applied to students’ grammar learning.
5.3.2 The findings will be useful for Business English students who are studying grammar.
5.3.3 The findings are expected to be beneficial the guidelines for English teachers are
planning teaching grammar course.
Suggestions for Further Studies
Based on the major findings of the present study, the researchers recommend the following
avenue for future research.
5.4.1 This research was conducted with Business English major students, Buriram Rajabhat
University. The researchers would like to recommend the studying with other program in order to
know a wider the use of grammar learning strategies.
5.4.2 This research has compared the use of grammar learning strategies between low and
high proficiency first year students. The researchers would like to recommend comparing with other
year level or other programs by using the Oxford Placement test.
5.4.3 Further studies can look at other variable, e.g. gender and age that might affect the use
of Grammar Learning Strategies.
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Abstract
The purpose of this study was to analyze the Linking Adverbials in TED Talks corpus. The
subjects of the study were the most popular talks of all time 25 topics on web-pages. They were
selected by purposive sampling. The research instruments were AntConc software developed by Prof.
Anthony (Anthony, 2019) and Linking adverbials’ taxonomy proposed by McCarthy (2006). The data
collected were, first all of, the spoken transcriptions retrieved from the official websites were
downloaded. Second, copy paste the text is .txt file and then collect in folder. After that, select the
data on each of the 25 most popular in TED Talks sites to AntConc for finding a corpus based of
Linking Adverbials analysis in TED talks.
The finding of this study indicated that frequency top five the most classifying of Linking
Adverbials were the words ‘So’ 489 times, ‘For’ 469 times, ‘As’ 259 times, ‘Now’ 235 times and
‘Then’ 153 times. On the other hand, the results also indicated that less frequency just only 1 time
were single-words including ‘Accordingly’ ‘Consequently’ ‘Therefore ‘Admittedly’ and Anyhow.
Phrasal/clausal including ‘Then again’ ‘All the same’ ‘That said’ ‘In short’ and ‘To begin with’. The
result showed that most of the sequential adverbials are words more than phrases.
Keywords: linking adverbials, Ted talks, corpus analysis
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Abstract
This study aimed 1) to examine problems on English oral presentation skills of Business
English major students at Buriram Rajabhat University, and 2) to find out the ways to solve those
problems. The samples were 42 Business English major students who study English for Business
Presentation course at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They
were selected by using purposive sampling technique. The research instruments were a questionnaire
and semi-structured interview. The quantitative data were analyzed by using percentage, mean and
standard deviation. The qualitative data was analyzed by using content analysis technique. The
finding revealed that: 1) The problems on English oral presentation skills of Business English major
students at Buriram Rajabhat University in overall were at the high level. The highest problems on
English oral presentation skills was “Timing”, followed by “Lack of confidence” and “Anxiety” at the
high level while the least problem on English oral presentation skills was “Lack of fluency”, and 2)
The ways to solve problems on English oral presentation skills of Business English major students at
Buriram Rajabhat University were “Try to practice speaking in front of a mirror”, followed by “Try to
practice myself”, and “Building up confidence”, respectively.
Keywords: problems, English oral presentation skills, Business English major students

1038

Introduction
English is international language, which is commonly used by the entire world. English is
now becoming more important in Thailand as the society has started to see the importance of it in
order to keep up with the world. English is the most important language to transfer and get of
knowledge, art, culture and making international relationship.
The ability to speak and oral communication becomes very important in nowadays. Oral skill
also is as the way of communication and it makes people who come from different countries to be
comfort in making relationship and communication. Oral skill is very important to transfer knowledge
of people to make understanding. Oral presentation is planned and practiced speech that is not
memorized or read from script but is introduced by a speaker and an audience (Levin & Topping,
2006 ). Importance of oral presentation is a part of communication that speakers need effective
presentation skills to present ideas, projects, plans and products in front of the audiences. Oral
presentation is important role in any business successfully. In addition, presentation is important in
education in order to develop student’s verbal and assertive abilities.
The most common problems on oral presentation are anxiety and excitement of presenting.
Speakers are often afraid of making mistakes because they tend to cause anxiety when making a
presentation. When making mistakes, they will be lack confidence. Wanthanasut (2008) has found
that students are afraid to do not dare to speak English with others because they would be
misunderstood. The researchers have found that the oral communication in English is still a big
problem of Thai students, especially, English major students who study at Buriram Rajabhat
University.
Previously, the research works in oral presentation investigated about the anxieties and
problems on oral presentations. For example, Habil (2020) and Malik (2011) investigated the
problems on oral presentation skills while Soomro , Siming , Shah, Rajper , Naz & Channa (2019)
and Horwitz (1986) studied anxieties and problems on oral presentation.
From the previous researches above, the researchers are interested in investigating problems
and ways to solve the problems on English oral presentation of Business English major students at
Buriram Rajabhat University. The findings will be as guidelines for English teachers who will plan
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and design the teaching and improving oral presentation skills of Business English major students to
be more effective and achieve the goals set out.
Research Objectives
1. To examine problems on English oral presentation skills of Business English major
students at Buriram Rajabhat University
2. To find out the ways to solve the problems on English oral presentation skills of Business
English major students at Buriram Rajabhat University
Research Questions
1. What are the problems on English oral presentation skills of Business English major
students at Buriram Rajabhat University?
2. What are the ways to solve the problems on English oral presentation skills of Business
English major students at Buriram Rajabhat University?
Methodology
Population and Samples
1. Population
The population included 320 Business English major students who study at Buriram Rajabhat
University in the first semester of academic year 2020.
2. Samples
The samples for quantitative data were 42 Business English major students who studied
English for business presentation course at Buriram Rajabhat University in the first semester of
academic year 2020. They were selected by purposive sampling.
The samples for qualitative data were 10 Business English major students who studied
English for business presentation course at Buriram Rajabhat University in the first semester of
academic year 2020. They were selected by purposive sampling technique.
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Research Instruments
The research instruments in this study used were a self-reported questionnaire and semiinterview. The details of each instrument are as follows:
1. Questionnaire
The questionnaire consisted of 3 parts. Part 1 was about the personal information. The
samples were required to fill in the blanks about gender, year and GPA. This part is in the form of
check list. Part 2 comprised 20 statements of five-point scale questionnaire with Likert’s scale. It aims
to examine problems on oral presentation skills of Business English major students. The 20
statements were adapted from Razawi, Zulkornain and Razlan (2019). Part 3 was about the additional
opinions on the problems on oral presentation skills of Business English major students and ways to
solve those problems. It was the open-ended form in which the samples can write their suggestions or
comments down. To check for the quality of the questionnaire, three experts were asked to check for
validity, and then the questionnaire was tried out with 30 Business English major students who were
not the samples in order to check for the reliability.
2. Semi-structured Interview
The semi-structured interview was used to obtain the in-depth information about the
problems on oral presentation strategies and the ways to solve the problems on oral presentation
strategies of the Business English major students. The four interview questions were gradually
formulated. The revised questions were examined by the three experts to check the face validity. The
researchers revised and edited the interview questions to be part of the interview.
Data Collection
1. Questionnaire
The researchers distributed questionnaire to 42 Business English major students. They were
required to fill out the questionnaire. The researchers collected all data in October 2020.
2. Semi-structured Interview
The semi-structured interview guide questions were administered to 10 Business English
major students. The Thai version was used to interview the Business English major students. Each of
the 10 interviewees was interviewed for approximately 5 minutes. Each interview was audio-taped to
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ensure that all the information is recorded and reviewed afterwards. After the interviews had
completed, the audiotapes were transcribed.
Data Analysis
1. Questionnaire
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly
focusing on the descriptive statistic analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and
standard deviation. The statistical devices employed in this study were as follows:
1) Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of questionnaire.
2) Frequency (f) and percentage (%) was used to calculate the data of the personal
information of the samples.
3) Mean and standard deviation were used to investigate the use of each of problems on oral
presentation skills of Business English major students. The following criteria were employed for
interpretation by Oxford and Burry-Stock (1995) in table below:
Table 1
Three levels of interpretation proposed by Oxford and Burry-Stock (1995)
The key to understand average of usage group
High
Moderate
Low

Strongly Agree
Agree
Neural
Disagree
Strongly Disagree

3.50 or above
2.50 to 3.49
Below 2.50

4) The data from the open-ended questions were analyzed by using content analysis
technique.
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2. Semi-structured Interview
The data about the problems on oral presentation strategies and the ways to solve the
problem on oral presentation strategies of Business English major students from the semi-structured
interview was analyzed by content analysis technique.
Results
1. Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at
Buriram Rajabhat University
The problems on English oral presentation skills of Business English major students at
Buriram Rajabhat University, are presented in Table 2 below.
Table 2
Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at Buriram
Rajabhat University
Problems
1. Lack of rehearsal
2. Timing
3. Lack of fluency
4. Lack of planning
5. Lack of confidence
6. Anxiety
Total

3.46
3.60
3.37
3.40
3.58
3.56
3.50

S.D.

Meaning

0.59
0.54
0.66
0.75
0.51
0.77
0.47

Moderate
High
Moderate
Moderate
High
High
High

As shown in Table 2, the results from data analysis showed that the problems on English oral
presentation skills of Business English major students at Buriram Rajabhat University in overall were
at the high level ( = 3.50, S.D. = 0.47). The highest mean score of problems on oral presentation
skills was “Timing” at the high level ( = 3.60, S.D. = 0.54), followed by “Lack of confidence” at the
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high level ( = 3.58, S.D. = 0.51) and “Anxiety” at the high level ( = 3.56, S.D. = 0.77). In contrast,
the lowest mean score was “Lack of fluency” at the moderate level ( = 3.37, S.D. = .66).
2. Ways to Solve Problems on English Oral Presentation Skills of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
The ways to solve problems on English oral presentation skills of Business English major
students at Buriram Rajabhat University are presented in Table 3 below.
Table 3
Ways to Solve Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at
Buriram Rajabhat University
Ways to Solve Problems
1.Try to practice speaking in front of a mirror
2.Try to concentrate on the presentation
3. Build up confidence
4.Try to practice myself
Total

Frequency (f)
22
5
6
9
42

Percentage (% )
52.38
11.90
14.29
21.43
100%

As shown in Table 3, the ways to solve problems on English oral presentation skills of
Business English major students at Buriram Rajabhat University with the highest percentage were 1)
Try to practice speaking in front of a mirror (f=22, 52.38%), followed by Try to practice myself (f=9,
21.43%), Build up confidence (f=6, 11.90%), and Try to concentrate on the presentation (f=5,
11.90%), respectively.
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Discussion
1. Problems on English Oral Presentation Skills of Business English Major Students at
Buriram Rajabhat University
The findings showed that the problems on oral presentation skills of Business English major
students in overall were at the high level. The highest mean score of problems on English oral
presentation skills was “Timing”, followed by “Lack of confidence”, and “Anxiety”. This could be
explained that the students are very worried about the time assigned by the teachers. They are afraid
that they cannot cover all information that they want to present. In terms of “Lack of confidence” and
“Anxiety”, although they prepared and practiced the oral presentation, they still were not confident
and anxious to perform the exact one. This finding is similar to Magin (2001) who mentioned that
timing is a huge problem that is faced by presenters and presentations. It is one of the major problems
that lead to a presentation being branded as boring because it ends up being too long for the attention
spend of the audience. Timing is important to ensure that a situation where there are too many slides
in the presentation and a limited amount of time is avoided. The problem on timing can lead to make
the presenters lack of confident and feel anxious.
2. Ways to Solve Problems on English Oral Presentation Skills of Business English
Major Students at Buriram Rajabhat University
The findings showed that the ways to solve problems on English oral presentation skills of
Business English major students were “Trying to practice speaking in front of a mirror, followed by
“Trying to practice myself”, and “Build up confidence”. This could be explained that these three ways
can help the Business English major students to overcome the problems on lacking of confident,
afraid of time limitation and anxiety, as a result, they can be successful in oral presentation. This
finding is supported by Melvina and Alicia (2016) who indicated that the students need more practice
to improve their speaking performance and take more attention about delivering technique in
presentation.
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Implications from the Findings
1. The findings will be useful for Business English major students to improve their English
oral presentation skills if they know how to overcome with those problems.
2. The findings will be as the guidelines for English teachers who are planning to teach and
train the students to be successful in teaching and learning about oral presentation skills. In addition,
the English teachers can use the guideline information to develop materials for teaching oral
presentation skills.
3. The findings will be benefit for Business English Program to determine the policy in order
to improve the students’ oral presentation skills.
Suggestions for Further Studies
Based on the major findings of the present study, the researchers recommend the following
avenue for future research.
1. This research was specifically studying the samples who are Business English students at
Buriram Rajabhat University. The further studies should investigate the problems on oral presentation
with the different groups of samples other samples and may be more the larger number of participants
in order to gain more reliable information.
2. The further studies should conduct on the oral presentation strategies since they can help
the learners improve their English oral presentation skills.
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Abstract
This research aimed to study the vocabulary ability of students and to study the satisfaction
of playing word guessing games from student games application. The data were collected from wordguessing games of 20 students. They were chosen in a very specific way. A sample of students played
a word guessing game in the supermarket section, alternately playing as a hint player and a word
guesser. The study found that The ability of the sample students to guess the words correctly was at a
moderate level. And the sample students were very satisfied with playing the word guessing game at a
high level. Students use both verbal and body hint skills to achieve a consistent understanding of what
they want to convey. It is a way of learning a foreign language that makes language learners feel more
comfortable using a foreign language.
Keywords: word guessing game, English senior students
Introduction
Context clues are one of the popular methods for developing vocabulary since the reader can
use this strategy to read free without having to rely on dictionaries or instructors. Some researchers
supported the guessing of vocabularies from context as an effective teaching method for students who
able to increase vocabulary. Most readers tend to infer the meaning of that word from the surrounding
words which the instructor should show how to guess the meanings of the vocabularies from the
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context to the student as an example (Blachowicz and Fisher 2005: 9-19; Gairn and Redman 2006:
73-85;)
Context Clues are methods that the reader uses to find the meaning of a word based on the
relationship of the words to the text or sentence surrounding the words in which the context messages
or sentences will present the meaning of that word.
Context Clues are methods that the reader uses to find the meaning of a word based on the
relationship of the words to the text or sentence surrounding the words in which the context messages
or sentences will present the meaning of that word. The analysis of the surrounding texts (Contextual
analysis) can help the readers to interpret the unfamiliar vocabulary by looking at the indicators in the
context (Context clues).
These may be words, phrases, sentences, texts, or any punctuation. The readers use these to guess
or to find the meaning of the vocabulary. Contextual suggestions will help the readers to know the
exact meaning of an unknown word without opening the dictionary to find the definition of the word.
(Klingner, Vaughn, and Boardman 2007: 66).
Giving a context clue is one of the methods that can be used to communicate or indicate the
meaning of words to understand each other. Giving a context clue for communication is very
important in the success of communication. It can make an understanding between the messenger and
the receiver who have consistent communication objectives.
And many ways are used to give the context clues to guess the word meaning with both verbal
language and physical language. Therefore, communication skills, especially English communicative
skills must be trained regularly to improve the language learners' experience.
This is very necessary for those who study the English language for communication. Word
guessing games is one way to help language skill in communicating as a medium for learning to
practice speaking skills. It may make the learners more confident in speaking for communication.
Playing the English word guessing game helps and makes students more interested in studying the
English language included increasing their vocabularies and improving English communicative skills.
Vocabulary is one of the elements of learning and practicing speaking skills.
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The meaning of vocabulary according to the dictionary edition of the Royal Institute ( B.E.2542)
refers to a group of sounds, voices, or writing written or printed for ideas or difficult words to
translate.
Word guessing skills
Context clues are one of the language learning methods in developing vocabulary since the
language learners can use this strategy freely without having to rely on dictionaries or instructors.
The guessing of vocabulary from context is an effective teaching method for students to increase
vocabulary. Students can infer the meaning of that word from the surrounding words to guess the
meaning of the vocabulary from the context (Blachowicz and Fisher, 2005).
Types of vocabulary
Learning vocabulary requires classification which is divided into word categories. It is
mostly a keyword to find the word meaning in the content. It will supplement to learn and practice to
use vocabularies which are arranged by Richard (1974) as follows:
1) Active vocabulary is a very common vocabulary and can be used in everyday life. It
appears in listening, speaking, reading, and writing. Language learners often have the ability to
pronounce these types of words. Even if they are separate words or they are arranged in sentences,
language learners can pronounce these words. Effective pronunciation of words and language
development or vocabulary, students may use phonetics to help them practice their pronunciation.
2) Passive vocabulary is the vocabulary that they understand, it is rarely used. This can be
compared to an active vocabulary that is used in speaking or writing and language learners can
understand its meaning. Language learners' active and passive vocabulary is constantly changing. It
makes them start using words, try new meanings, forget words, abandon useless words, correct
words, etc. (https://www.teachingenglish.org.uk).
Sinatra and Dowd,( 1991: 224) has explained that guessing words in context is a clue that
reveals the meaning of the content. It can be divided into 3 main steps:
1. Guessing the meaning from the surrounding text (Context clues)
2. Guess the word meaning by separating the root words
3. Guess the word meaning based on the body language
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1. Guessing the meaning from the surrounding text is an important skill for vocabulary that
language learners don't know, refers to the ability to infer the meaning of an expression using
contextual clues.
For example; Her sister is so indolent. She sleeps late and never does chores unless yelled at.
The word “Indolent” is supposed to mean lazy because the mentioned sentence means she sleeps late
and doesn't do housework (Mohammed Rhalmi, 2013)
2. Guess the word meaning by separating the root words. A root can be any part of a word
containing meaning, it may occur at the beginning, middle, or end. Prefixes, bases, and suffixes are
types of roots. The prefix appears at the beginning of a word, the base in the middle, and the suffix at
the end. e.g. the word "construction", the word “construct” is a verb that means “to build.” The prefix
“con” means “together” or “with.” So, "construct" means to put things together to build or create
something. Adding suffix “-ion” in English makes verbs into nouns. When we add "-ion" to
“construct," we get "construction" which means the process, or act, of building something
(https://learningenglish.voanews.com/)
3. Guess the word meaning based on body language. In terms of observable body language,
non-verbal (non-spoken) signals are being exchanged whether these signals are accompanied by
spoken words or not. Body language works both ways: 1) Your positioning and movements reveal
your feelings and meanings to others, and 2) Other people's body language reveals their feelings and
meanings to you (https://www.businessballs.com/self-awareness/body-language/).
Mookda (1978) has shown the finding of research that teaching the meaning of words by
Context Clue method can be used to teach Thai students who learn English as a foreign language.
SamutSenchaowanich (2002) has discussed that one of the obstacles that Thai students do not
understand English is the lack of understanding of the meaning of the vocabulary. Therefore knowing
the words is essential, one way to know the meaning of the word is to guess the meaning.
Research Objectives
1) To study the word guessing skill of English senior students to the word guessing game.
2) To study the satisfaction of English senior students to the word guessing game.
1051

Research Questions
1) What is the ability of senior students by playing English word guessing games like?
2) What is the satisfaction of senior students by playing English word guessing game like?
Methodology
The present research studies about word guessing ability and satisfaction toward English
word guessing game. It is a qualitative and quantitative research. The population in this study is 47
senior students, section 3 in English major, Faculty of Humanities and Social Science, Buriram
Rajabhat University. The 20 samples are selected by the purposive method.
Collecting data by research instruments which are the guessing game and questionnaire. The
20 samples must play the guessing game (Chayen Game) by giving a clue in English and acting with
body language (clue player), and the guessing player will guess the English word.
The words containing in The Chayen game are selected by the experts to check the
vocabularies if they can use the term to give the clue in playing the game. The mode of supermarkets
is set for playing the game because it is something that can be found in everyday life. The data
collected by playing the game is analyzed by SPSS program.
Conclusion and Discussion
The research results showed that English vocabularies (Supermarket Section) were used to
play a total of 338 vocabulary words and English vocabularies that the sample students were able to
guess correctly 137 (40.5%) words by guessing the words from the clue. It is verbal and non-verbal
(body language).
The ability to correctly guess English words in the word guessing game is based on the
verbal language clue. It is the 75% average.The ability to correctly guess English words in the word
guessing game is based on non-verbal hints, on average 25%. The ability to correctly guess 70
English words (50%) by making clue in verbal and non-verbal language.
The overall satisfaction of the sample students playing the English word guessing game was
at a high level (3.59).
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The results of the study showed that the student's ability to predict English vocabulary was
moderate. However, the guessing players who guess the word will be able to guess the correct word.
They must have an adequate lexicon to be used or communicated to the audience.In the meantime, the
players giving clues must have communication skills. They may communicate in verbal or body
language, or they can use both colloquial and body language to communicate with one another to
understand what they want to communicate.Litifa A. and at.el(2019) explains that the ability and
strategy of word guessing by playing the game is to be successful, players must have good
communication skills, general knowledge that will be applied to success communication. Playing the
word guessing game is to practice improving skill of increasing vocabularies for language learners as
well as improving their communication abilities.
Playing word guessing games is a way of practicing a foreign language. It makes foreign
language learners feel relaxed, able to negotiate the language. Learners do not feel pressured to use a
foreign language. Using word guessing games can help to improve memory. It stimulates brain cells
to work and learn to respond to effective communication.Verbal and body language allow people to
understand what they truly want to convey. Both types are classified as effective communication tools
for communication.Advising language learners to use the word guessing skill from the surrounding
words is one way that language learners can understand the meaning of the context (Blachowicz and
Fisher 2005).
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Abstract
This study aimed to 1) investigate the awareness of resumé writing by using Canva website
of Business English major students, 2) study the level of satisfaction of resumé towards Canva
website of Business English major students. The sample in this study were 31 of group 1 and 38 of
group 2 included 69 students of second year Business English major in Faculty of Humanities and
Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They
were selected by purposive sampling technique. The instrument used to collect the data was a
questionnaire. The quantitative data were analyzed by using mean, percentage, standard deviation.
The findings shown that the level of awareness of resumé writing by using Canva website was high
level. And the level of satisfaction of resumé writing towards Canva website was highest level. The
findings can be use in opportunities for developing text and teaching materials to improve students
resumé writing ability of Business English major students.
Keywords: resumé writing, awareness, satisfaction, Canva website
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Introduction
English is considered a common language used in global communication. It is the primary
language of over 360 million people and is the second language of over 750 million people
worldwide (Neeley, 2012). Also, English is considered the official language of 61 countries and is the
primary language in many states around the world. Therefore, it is considered a common language
used to communicate between the population in various countries (Crystal, 2020). Therefore, English
language is very important during this period. If they can use English skills well, it will give us the
opportunity in various states as well. Also, the English language is too important in daily life as well.
Nowadays, English language very important role in international business. The business acts
as a role and is relevant to the lifestyle of people (Talerngsri A. 2019). Business is an important
mechanism that will result in economic and social development and progress in various fields. Now,
Thailand has adopted English widely used in the company. Writing resumé in English is very
important for applying for a job, because employers can use as a basis for making employment
decisions. It is official documents created by job applicants to specify their qualifications for a job
position.
Resumé can be called bio data or curriculum vitae (CV), it is like introducing oneself. The
primary purpose of job is highlight qualifications. You have to learn how to write a resumé-summary
of your personal, educational background, career preference, and address, and phone number (English
for Business Writing I. 2018). The employer needs a resumé for almost any job application. It’s
considered essential information to give to an employer so they can weigh up whether you’re suitable
for a role, and if they want to invite you to a job interview. In addition, when graduate students are
ready to enter the job market, they usually come prepared with lengthy CVs that detail all of their
academic experiences and achievements (Zimmerman, J. 2016). Resume writing is more than just a
general document, but it shows their educational background. In order to make a quick decision to get
into a job.
Writing a good resumé is very difficult, but not everyone is unable to write it. A good resumé
should be easy to read, easy to understand, concise and not lengthy. Now, there are many
technologies that can make writing resumé easier. Canva website is one of interesting website. It is a
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website and graphics design application. It officially established on January,1 2012 in Australia.
Inside the website, there are graphic designs such as pictures, graphic mock-up, successful design
letters. So that users who are not designers and who need a ready-made media design tool can use it
successfully to create high-quality graphics on their own (Canva.2020). For the Business English
major students who are interest in practicing resume writing skills. Canvas website can development
and improve their resume writing skills.
For the present investigation, the researchers would like to study awareness and satisfaction
toward resumé in Canva website. The subjects were the 2nd year Business English students. There
studied in Business English Writing I which including resumé writing. In addition, one of their goal
is to work in international companies after graduation. If they use Canva website, it will be easier for
them to write resumé.
Research Objectives
This study designed to achieve the following objectives:
2.1 To investigate the levels of awareness of resumé writing by using Canva website of
Business English major students.
2.2 To study the levels of satisfaction of resumé writing towards Canva website of Business
English major students.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 The population of this study were 330 Business English major students in Faculty of
Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year
2020.
3.1.2 The sample in this study were 31 of group 1 and 38 of group 2 included 69 students of
second year Business English major in Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram
Rajabhat University in the first semester of academic year 2020. They studied Business English
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Writing I which included resumé writing by using Canva website. They were selected by purposive
sampling technique.
3.2 Research Instruments
Research instruments was a questionnaire. It is asking the samples about resumé
writing awareness and satisfaction toward Canva website of Business English major students. This
questionnaire included four parts. First part is about the personal information of the samples. The
samples are required to answer the question about gender and study group. Second part is consisted of
9 questions, asking about awareness the resumé writing toward Canva website of Business English
major students. Third part is consisted of 12 questions, asking about the level of satisfaction toward
Canva website of Business English major students. The last is about the addition opinion on
awareness and satisfaction the resumé toward Canva website of Business English major students. It
will be open-ended from in which the samples can write their suggestion and comments. The
researchers studied theories and principles from textbooks, documents, articles, related literatures and
examined by three experts to check the correctness and appropriateness.
3.3 Data Collection
After the 2nd year of Business English major students learned about writing resumé by using
Canva website in Business Writing l subject. The researchers were distributed and gathered
information from the questionnaires. Based on the Quantitative Research, the researchers were
distributing the questionnaires to the second year Business English major students at Buriram
Rajabhat University and made appointments with them to return the questionnaires.
3.4 Data Analysis
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaires are statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly
focusing the descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and
standard deviation (S.D).
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Results
The results were presented according to the research objective as follows:
Table 1
The awareness of Business English major students toward Canva website
Statements
I know the advantages of resumé writing in Canva website.
I understand that learning how to write resumé from Canva website is
important and necessary.
I know resumé writing from Canva website before starting to write.
I understand the styles of resumé writing from Canva website.
I know words, phrases, and expressions of resumé writing from Canva
website.
I know how to write the proper resumé from Canva website.
I perceive the main point of resumé writing from Canva website.
I know the importance of using dictionary of resumé writing from Canva
website.
I know how to revise and edit the resumé writing from Canva website
before submitting.
Total

4.16
4.09

S.D.
0.78
0.89

Level
Much
Much

3.84
4.07
3.86

0.89
0.80
0.86

High
High
High

4.09
4.12
3.90

0.72
0.81
0.91

High
High
High

4.13

0.78

High

4.02

0.83

High

As shown in table 4.1, it is presented the awareness of Business English major students
toward Canva website. It is show that the Business English major students’ awareness in overall at
much level ( = 4.02, S.D. = 0.83). When considering in items, the three highest mean scores were “I
know the advantages of resumé writing in Canva website” ( =4.16, S.D.=0.78), followed by “I know
how to revise and edit the resumé writing from Canva website before” ( =4.13, S.D.=0.78), and “I
perceive the main point of resumé writing from Canva website” ( =4.12, S.D.= 0.81). In contrast,
the three least mean scores were “I know resumé writing from Canva website before starting to write”
( =3.84, S.D.= 0.89), followed by “I know words, phrases, and expressions of resumé writing from
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Canva website” ( =3.86, S.D.= 0.86), and “I know the importance of using dictionary of resumé
writing from Canva website” ( =3.90, S.D.= 0.91).
Table 2
The satisfaction of Business English major students toward Canva website
Statements
The appropriateness of the format
The appropriateness of font sizes
The appropriateness of font styles
The appropriateness of font colors
The functions on the website are easy to use
The pattern is modern
Total
Qualification of Canva website
Canva website is easy to login
Canva website is easy to understand
It is convenient to write Resumé in Canva website
Canva website always updates the new features for writing
resumé skills
Total
Application
Canva website is very helpful for writing resumé
Canva website that can help me to develop writing resumé
skills
Canva website can solve my writing resumé skills problem
Total
Grand Total

S.D.

Level

4.32
4.33
4.36
4.33
4.45
4.37

0.72
0.72
0.79
0.78
0.83
0.76

Highest
Highest
Highest
Highest
Highest
Highest

4.26
4.28
4.23

0.85
0.75
0.77

Highest
Highest
Highest

4.29
4.27

0.78
0.79

Highest
Highest

4.35
4.28

0.74
0.78

Highest
Highest

4.19
4.27
4.30

0.79
0.77
0.77

High
Highest
Highest
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As shown in table 4.2, it is presented the satisfaction of Business English major students
toward Canva website. The grand total of the satisfaction of Business English major students toward
Canva website was the most level ( =4.30, S.D.= 0.77). In terms of aspect, there are three aspects of
satisfaction. The rankings of three aspects from highest to lowest were the appropriateness of the
format ( =4.30, S.D.= 0.77), followed by qualification of Canva website and application ( =4.27,
S.D.=0.79,0.77). When considering in items, the three highest mean scores were “The pattern is
modern” ( =4.45, S.D.= 0.83), followed by “The appropriateness of font colors” ( =4.36, S.D.=
0.79), and “Canva website is very helpful for writing resumé” ( =4.35, S.D.=0.74). In contrast, the
three least mean scores were “Canva website can solve my writing resumé skills problem” ( =4.19,
S.D.=0.79), followed by “It is convenient to write Resumé in Canva website” ( =4.23, S.D.=0.77),
and “Canva website is easy to understand” ( =4.28, S.D.=0.75).
Discussion
The finding showed that Business English major students toward using Canva website to
resume writing skills in overall was high level. When considering in each aspect, the highest score
was 3 statements. First, Business English students know the advantages of resumé writing in Canva
website. It could be said that it is very helpful and convenient to apply in daily life, they want to learn
to English writing skills. Next, students know how to revise and edit the resumé writing from Canva
website before submitting. Lastly, students perceive the main point of resumé writing from Canva
website. It seems that Canva website is various website which can use to learn, practice and develop
their English resumé writing skills. In addition, it can help about resumé writing. Moreover, it can
motivate, delight the students in using Canva website for resume writing and improve English writing
skills by themselves.
The finding showed that the satisfaction of Business English major students toward using
Canva website to resume writing skills in overall was highest level. When considering in each aspect,
the highest score was 3 statements. First, Business English students satisfied the pattern from Canva
website is modern. Second, students satisfied the appropriateness of font colors helpful and effective
for majority. Lastly, Canva website is very helpful for writing resumé. The researchers think that the
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pattern from Canva website is one of interesting website for students. It can change the
appropriateness of font colors, font sizes, font styles. The functions on the website are easy to use. In
addition, it is easier for them to write a resumé.
Conclusion
The awareness of Business English major students towards Canva website was high level.
The highest score was 3 statements. First, Canva website for resumé writing was students know the
advantages of resumé writing in Canva website. Next, students know how to revise and edit the
resumé writing from Canva website before submitting. In addition, they perceive the main point of
resumé writing from Canva website. Canva website is helpful and effective for majority of Business
English major students to improve their English writing skills.
The satisfaction of Business English major students towards Canva website was highest
level. The highest score was 3 statements. First, Canva website for resume writing is the pattern is
modern. Second, the appropriateness of font colors. Lastly, Canva website is very helpful for writing
resumé of Business English major students to improve their English writing skills.
Recommendations
7.1 This research was specifically studying the samples who are Business English major
students at Buriram Rajabhat University only. The further studies should be study other samples,
focus more on the major and may be more the larger number of participants in order to gain more
reliable information.
7.2 As this research was the quantitative research, the further studies should add more
research methods about qualitative research in order to gain deeper data of understanding the
awareness and satisfaction on the users of using resumé writing in Canva website.
7.3 As this research was specifically using the Canva website which is writing for the resumé
writing only. The further studies should be study other websites focus more on the resumé writing
skills and may be more the larger number of websites in order to gain more reliable information and
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comparation between websites for helping students or other who want to improve their resumé
writing skills.
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The Satisfaction of Tourists toward the Administrative Process of
Muang District, Buriram Province
กฤษณะ ไกรพงษ์ 1 / ณัฐพงษ์ จะเรรัมย์ 2 / พลวัฒน์ วัฒนาสราญลักษณ์ 3 /
พิชญางกูร เยียมมโน4 / เศกสรร แก้ วอะรั ญ5 / วันวิสา ประเสริ ฐศรี 6
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
1-6

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี จุดประสงค์ ) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักท่ องเที ยว อําเภอเมื อง จังหวัด
บุ รีรัมย์ ) เพื อศึ ก ษากระบวนการท่ อ งเที ยวของนักท่ อ งเที ยวที เดิ นทางมาท่ อ งเที ยวใน อําเภอเมื อ ง
จังหวัดบุ รีรัมย์ ) เพือเป็ นข้อเสนอแนะตามหลักการท่ องเทียว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้าน คือ
ด้า นสิ น ค้า และบริ การ ด้านการบริ ก ารการท่ อ งเที ยว ด้า นการอํา นวย ความสะดวก และด้ า นการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่ มทีใช้แบบสอบถาม จํานวน คน ใช้วิธีการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
โดย แบบสอบถามทีประกอบด้ว ย ลักษณะ คื อ คํา ถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า ระดับ และแบบปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ . สถิติทีใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าที
(t-test) ผลการวิจยั พบว่าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการในอําเภอ
เมื องจังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด และมาก โดยเรี ยงจากด้านทีมี ค่ามากไปหาน้อย
ดัง นี ด้า นสิ น ค้า และบริ ก าร ด้านการบริ การการท่ อ งเที ยว ด้า นอํา นวยความสะดวก และด้า นการ
ให้ บ ริ การของเจ้ า หน้ า ที ตามลํา ดั บ ผลการเปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นัก ท่ อ งเที ยวต่ อ กระบวนการการจัด การในอําเภอเมื อ งจัง หวัด บุ รีรัม ย์จ าํ แนกตามคุ ณ ลักษณะของ
ประชากรคื อ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่ อ เดื อ น และสถานภาพสมรส ส่ วน
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักท่องเที ยว พบว่า ผูใ้ ห้บริ การควรปรั บปรุ งเรื องที พักให้สมกับราคา
เพราะบางที มี ราคาสู ง เกิ น ไปแต่ คุณ ภาพไม่ ส มกับราคา และควรจัด ให้มีการบริ การรถรั บ-ส่ งเพื อที
นักท่องเทียวจะได้เทียวอย่างเพียงพอและทัวถึง และควรพัฒนาหรื อเพิมเติมแหล่งท่องเทียวทีแปลกใหม่
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เพื อความหลากหลายและกระตุ ้น เศรษฐกิ จ มากขึ น และควรปรั บ ปรุ ง หรื อ รั กษาความสะอาดด้า น
สาธารณูปโภคพืนฐานได้แก่ทีจอดรถ ห้องนํา ศูนย์บริ การพักท่องเทียว
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, นักท่องเทียว, การบริ การการท่องเทียว, อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
Abstract
This research aims 1) to study the satisfaction of tourists in Mueang District.Buriram
Province 2) to study the tourism process of tourists traveling in Mueang District, Buriram Province
3) as a recommendation according to the principle of tourism in Mueang District Buriram Province,
four aspects are products and services Tourism services Convenience And the service of staff Sample
group Is the group used The questionnaire of 392 people used a specific method of sampling. Storage
tool the data were collected, namely questionnaires and in-depth interviews. Characteristic is a 5-level
approximate scale checklist question. And open-ended Have a confidence value of 0.839. The
statistics used in Analyze data including percentage, mean, and standard deviation. And compare the
samples by t-test The results of the research found that the study of tourists' satisfaction towards the
management process in Mueang District, Buriram Province as a whole was at the highest and highest
level, ranked from the most valuable to least as follows: Product and Service Tourism services
Convenience And the service of staff according to the results of comparing the opinions on the
satisfaction of tourists towards the management process in Muang District, Buriram Province,
classified by demographic characteristics ie sex, age, education level, occupation, average monthly
income. And marital status as for the recommendations from interviews with tourists, it was found
that the service providers should improve their accommodation to be worth the price because some
are too expensive but the quality is not worth the price. And should provide a shuttle service so that
tourists can travel adequately and thoroughly and should develop or add new tourist attractions for
more variety and stimulate the economy and should improve or maintain the cleanliness of basic
utilities, such as parking, restroom, travel service center.
Keywords: satisfaction, tourist, tourism services, Muang district, Buriram province
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บทนํา
การท่ องเที ยว (Tourism) การเปลี ยนแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ ของโลกในปั จจุ บั น ทั งการ
เปลียนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ล้วนแต่เป็ นผลมาจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์
จะต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมในหลาย ๆ ด้านอยูต่ ลอดเวลาเพือรองรับความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน
และสิ งที ทําให้การท่ องเที ยวมี ความพร้ อมเสมอ ประการหนึ งก็เนื องมาจากวิสัยทัศน์ของผูน้ าํ จังหวัด
บุรีรัมย์และการมีวิสัยทัศน์ในกระบวนการต่าง ๆ ในด้านการท่องเทียวของจังหวัดบุรีรัมย์ ทีชัดเจนและ
ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในจัง หวัด บุ รีรั ม ย์ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ เป็ นจัง หวัด หนึ งในกลุ่ ม จัง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ซึ งเป็ นกลุ่ ม จังหวัด ที มี การจัด ตังขึนในประเทศไทยเพื อส่ งเสริ มการ
บริ หารงานแบบบูรณาการโดยริ เริ มจัดตังโดยการกําหนดจังหวัดต้นแบบการบริ หารงานแบบบูรณาการ
ตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยการบริ หารงานจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด แบบบู รณาการ พ.ศ.
ทีได้
แบ่งกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยออกเป็ น กลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดทีเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการของ
กลุ่มจังหวัด กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างประกอบด้วยจังหวัดนครราชสี มา จังหวัด
ชัยภู มิ จัง หวัดบุ รีรัมย์แ ละจัง หวัด สุ ริน ทร์ โดยให้จังหวัด นครราชสี มาเป็ นศู น ย์ป ฏิ บัติ การของกลุ่ ม
จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นเมืองแห่ งความรื นรมย์ตามความหมายของ ชือเมื อง เป็ นเมืองทีน่ าอยู่อาศัยและเป็ น
เมืองทีน่ ามาเยือนสําหรับคนต่างถิน จังหวัดบุรีรัมย์มากไปด้วยปราสาทหิ นใหญ่น้อย อันหมายถึง ความ
รุ่ งเรื อ งมาแต่ อ ดี ต ของอาณาจักรขอมโบราณครั งเรื อ งอํา นาจบุ รี รั มย์ห ลากหลายทังทรั พ ยากรการ
ท่ องเที ยวที เป็ นแหล่ ง ท่อ งเทียวทางธรรมชาติ แ หล่ งท่ องเที ยวทางโบราณสถาน แหล่ งท่ องเที ยวทาง
วัฒนธรรม ที น่ าสนใจมากมายทังในด้านประวัติศาสตร์ ว ฒ
ั นธรรม ธรรมชาติ เช่ น ปราสาทพนมรุ ้ ง
ปราสาทเมืองตํา กู่สวนแตง ปราสาทหนองหงส์ อ่างเก็บนําห้วยจระเข้มาก เขือนลํานางรอง กิจกรรม
ประเพณีและแหล่งผลิตสิ นค้าทีระลึกต่าง ๆ กระจายอยูท่ วไปในพื
ั
นทีจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์การกระจายตัวของแหล่ งท่ องเที ยวเช่ นนําทา ให้นักท่ องเทียวตัดสิ นใจ ลําบากในการ
เลือกเส้นทางท่องเทียวเพือเดิ นทางท่องเทียวโดยเฉพาะการจัดเส้นทางสําหรั บการรองรับนักท่องเทียว
ของประชาคมอาเซี ยน สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที ยวของจัง หวัด บุ รีรัมย์ จังหวัด บุ รีรัม ย์ เป็ นจังหวัด มี
ทรัพยากรการท่องเทียวจํานวนมากมาย มีศกั ยภาพทางการท่องเทียวสู ง เป็ นเมืองน่ าเทียว สถานการณ์ที
ผ่านมาเป็ นลักษณะ “ การทําเองเที ยวเอง” สาเหตุเพราะขาดการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื องหลายส่ วน
เช่ น ขาดการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนอย่างยังยืนชุ มชนขาดความรู ้ ความเข้าใจเรื องการท่องเทียวใน
บ้านตนเอง ผูป้ ระกอบการและหน่ วยงานต่าง ๆ
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สร้ างกิจกรรม การท่องเทียวเป็ นปั จเจกจังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเทียวและมีแหล่งเรี ยนรู ้หลายแห่ งทัง
ด้านวัฒนธรรม และ ชุ มชนเข้มแข็ง ปั จจุ บนั บุรีรัมย์ได้เป็ นเมื องแห่ ง กี ฬา กลายเป็ นเมื องท่ องเที ยวใน
คอนเซปต์ “เมืองปราสาทสองยุค” อันหมายถึง บรรดาปราสาทหิ นยุคขอมโบราณและปราสาทยุคใหม่
อย่าง สนามช้างอารี น่า ทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้า บุ รีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ งหนึ งในกลยุทธ์สาํ คัญทีภาครัฐ
และภาคเอกชนจับมือร่ วมกันทํา คือ การใช้กีฬาพัฒนาเมือง บุรีรัมย์เมืองกีฬาแนวคิดในการสร้างบุรีรัมย์
เป็ น ‘เมืองกีฬา’ เริ มต้น ที นายเนวิน ชิดชอบ ทีจุดกระแสความนิยมฟุตบอลขึนในบุรีรัมย์และจากการที
ภาครัฐและภาคเอกชนใช้กีฬาเป็ นเครื องมือในการพัฒนาเมืองทําให้เกิดการท่องเทียวเชิงกีฬา หรื อ Sport
Tourism ขึนในบุรีรัมย์เพือทําให้การปฏิบตั ิงาน มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน สามารถบริ การประชาชนได้
อย่างทัวถึงและเป็ นธรรมการรับฟังความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนทีมีต่อการบริ หารของอําเภอ
เมืองจังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็ นสิ งสําคัญเพราะนอกจากการส่ งเสริ มการท่องเทียวทําให้อาํ เภอเมืองบุรีรัมย์ได้
รับทราบปั ญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง ซึ งจะสามารถนับมาปรั บแผนพัฒนาเมือง
พัฒนาการให้บริ การประชาชนได้ดีขึน ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจสํารวจเรื องการศึกษาแรงจู งใจทีมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจที เลื อกเข้ามาท่องเทียวในจังหวัดบุรีรัมย์ เพือเป็ นประโยชน์สําหรั บทางองค์กรต่ าง ๆ
และหน่ วยงานราชการตลอดจนผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องสามารถทีจะนําไปเป็ นแนวทางในการวางแผนงาน
การพัฒ นาปรั บปรุ งการท่องเที ยวการให้บริ การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเทียวและส่ งเสริ มกับการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเทียวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ วิจยั
. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการการท่องเทียว
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. เพื อศึ ก ษากระบวนการท่ อ งเที ยวของนักท่ อ งเที ยวที เดิ นทางมาท่ อ งเทียวใน อําเภอเมื อ ง
จังหวัดบุรีรัมย์
. เพือเป็ นข้อเสนอแนะตามหลักการท่องเทียว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ความสําคัญของการวิจัย
. ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการการท่องเทียว
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ผลจาการวิจยั นําไปใช้เพือเป็ นแนวทางสําหรับการท่องเทียว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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.นักท่องเทียวได้ทราบถึงแหล่งท่องเทียวใน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตของการวิจัย
. ขอบเขตเนือหา
การศึกษาครังนี ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการการท่องเทียว
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ด้านดังนี
. ด้านสิ นค้าและบริ การ
. ด้านการบริ การการท่องเทียว
. ด้านการอํานวยความสะดวก
. ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ นักท่องเทียวทีเข้ามาเทียว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างเดือน-เดือน
. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ มประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน
. ตัวแปรทีศึกษาความพึงพอใจของนักท่ องเทียวต่ อกระบวนการการจัดการการท่ องเทียว อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ แก่ ใน ด้ านดังนี
. ด้านสิ นค้าและบริ การ
. ด้านการบริ การการท่องเทียว
. ด้านการอํานวยความสะดวก
. ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที
เครื องมือทีใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
ลักษณะเครื องมือ
เครื องทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถอบถาม มี ตอน คือ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (check Lists) จะมีคาํ ตอบให้กาเครื องหมาย

ลงใน
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ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับความพึงพอใจ ต่อบริ การทัง ด้าน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยทีสุ ด คําถาม
ประกอบด้วย
ตอนที เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด (Open Form) เพือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอนดังต่อไปนี
. การเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทีสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้วไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
. แบบสอบถามจํานวน ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้และมีความสมบูรณ์จาํ นวน
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี
. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
. คัดแยกแบบสอบถามตามสถานภาพของผูต้ ่อลงรหัสแบบสอบถามกําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูล
. นําแบบสอบถามทุกฉบับประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนินการดังนี
. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี หาค่าร้อยละ (Percentage)
แล้วนําเสนอเป็ นตาราง
. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวในอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลีย
(Mean) และ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Dviation) เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย
กําหนดขอบเขตของค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด.
: )
4.51 - 5.00
มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
3.51 - 4.50
มีความพึงพอใจมาก
2.51 - 3.50
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50
มีความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.50
มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
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. ข้อเสนอแนะทีเป็ นคําถามปลายเปิ ดนํามาวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) โดยจัดคําตอบเข้า
ประเด็นเดียวกันแจกแจงความถีหาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบคําบรรยาย
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยใช้สถิติดงั นี
. สถิติทีใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ การหาค่าความเชือมัน ของแบบสอบถามโดยใช้
สัมประสิ ทธิ อัลฟ่ า (Alpha Coeficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)
. สถิติพืนฐาน ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
. ค่าร้อยละ (Percentane)
. ค่าเฉลีย (Mean)
. ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
. ค่าสถิติทดสอบทีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ (t-distribution)
. มีนยั ยะสําคัญทางสถิติทีระดับ .
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการใน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการใน
อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าทีอยูใ่ นระดับมาก นอกนันอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านการ
บริ การการท่องเทียว ด้านอํานวยความสะดวก
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อกระบวนการการจัดการ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
. ด้านสิ นค้าและบริ การ ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการจัดการบริ การ
การท่องเทียว คือ ราคาของสิ นค้าแอบแพง

1071

. ด้านการบริ การการท่องเทียว ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการ
จัดการบริ การการท่องเทียว คือ ควรมีส่วนลดทีพัก อาหาร ควรจัดโปรโมชันในการท่องเทียวให้
น่าสนใจเพือดึงดูดลูกค้า ดูแลผูม้ าท่องเทียวอย่างทัวถึง และรองรับการใช้บริ การให้เพียงพอ
. ด้านอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการจัดการ
บริ การการท่องเทียว คือ สถานทีจอดรถ ศูนย์บริ การนักท่องเทียว ควรมีหอ้ งนําเพิมขึนเพิมสถานทีจอด
รถ,เพิมห้องนําในสถานทีท่องเทียว อยากให้มีห้องนําเยอะขึน เพือจะได้รองรับนักท่องเทียวได้มากขึน
และรักษาความสะดวกและกลินอยูต่ ลอดเวลา
. ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที นักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการจัดการบริ การการ
ท่องเทียวคือ ควรมีเจ้าทีให้ความสะดวกเพิมอีก,สถานทีบางทีพนักงานบริ การไม่สุภาพ
อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการจัดการบริ การการ
ท่องเทียวใน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง ด้าน ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านการบริ การการท่องเทียว
ด้านอํานวยความสะดวก ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทังนีอาจเป็ นเพราะความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการจัดการบริ การการท่องเทียวใน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ ( : บทคัดย่อ) เจตคติและความพึงพอใจในการ
บริ การ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการบริ การนับว่าเป็ นเป้าหมายสู งสุ ดและสําคัญทีสุ ดของงาน
ด้าน บริ การ การสร้างความพึงพอใจให้ผใู ้ ช้บริ การจนเกิดความรู ้สึกดีมีความประทับใจและกลับมาใช้
บริ การอีกถือว่าเป็ นความสําเร็ จของงานบริ การอย่างแท้จริ ง ดังนันการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การจึงเป็ นเรื องสําคัญทีผูม้ ีหน้าทีเกียวข้องไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้อง
ตระหนักถึงอยูเ่ สมอเพราะนันหมายถึงการดํารงอยูอ่ ย่างยังยืนและความสําคัญของความพึงพอใจทีมีต่อ
ผูใ้ ช้บริ การทีองค์กรผูใ้ ห้บริ การต้องให้ความสําคัญ
. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเป็ นตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริ การผูบ้ ริ หารองค์กรและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การจําเป็ นต้องสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเกียวกับผลิตภัณฑ์บริ การและ
ลักษณะของการนําเสนอบริ การทีผูใ้ ช้บริ การชืนชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมิน
ความรู ้สึกและความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณสมบัติของบริ การทีผูใ้ ช้บริ การต้องการและวิธีการ
ตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะทีผูใ้ ช้บริ การปรารถนาซึ งเป็ นผลดีต่อผูใ้ ห้บริ การในอันที
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จะตระหนักถึงความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การและสามารถสนองตอบบริ การทีตรงกับลักษณะและ
รู ปแบบทีผูใ้ ช้บริ การคาดหวังไว้ได้จริ ง
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเป็ นตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพบริ การการนําเสนอ
บริ การทีดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การมีผลให้ผใู ้ ช้บริ การเกิด ความพึง
พอใจต่อการบริ การนันและมีแนวโน้มจะใช้บริ การซําอีกต่อ ๆ ไป ได้แก่สถานที อุปกรณ์ เครื องใช้
บุคลิกลักษณะของพนักงานบริ การ ความน่าเชือถือไว้วางใจของการบริ การ ความเต็มใจที จะให้บริ การ
ตลอดจนความรู ้ความสามารถในการให้บริ การด้วยความเชือมันและความเข้าใจต่อผูอ้ ืน
ผลการศึกษา
. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อย
ละ . การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ . ร้อยได้ต่อเดือน , - , บาท คิดเป็ นร้อยละ
. และมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ .
. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ต่อการบริ การของสํานักงานสรรพากรื นทีสาขาตะโหมด
จังหวัดพัทลุง โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้าน
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก อันดับแรกได้แก่ ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที รองลงมา
ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริ การ และด้านสถานทีและสิ งอํานวยความสะดวกตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการจัดการบริ การการ
ท่องเทียวใน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อกระบวนการการ
จัดการบริ การการท่องเทียว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําไปใช้ ดังนี
. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
-เพิมสถานทีจอดรถ,ศูนย์บริ การนักท่องเทียว,ควรมีหอ้ งนําเพิมขึน
-อยากให้มีหอ้ งนําเยอะขึน เพือจะได้รองรับนักท่องเทียวได้มากขึนและรักษาความสะดวกและ
กลินอยูต่ ลอดเวลา
. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
. ควรศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทียวในแหล่งอืน ๆ ทีมีความใกล้เคียงกัน เพือนํามา
เปรี ยบเทียบกันว่าพฤติกรรมของนักท่องเทียวมีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไรและควรศึกษาสถานที
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ท่องเทียวอืน ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพือจะได้รับทราบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคว่าชอบสถานทีท่องเทียวใด
และควรทีจะผลักดันและเพิมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวแหล่งใหม่ในรู ปแบบต่าง ๆ เพือความ
ทันสมัยแต่ยงั คงความเป็ นธรรมติเอาไว้
. ควรมีการส่ งเสริ มและรักษาตลาดการท่องเทียว อันได้แก่ อินเตอร์ เน็ต ทีวี นิตยสาร
วารสารการท่องเทียว ฯลฯ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึน กลุ่มนักท่องเทียวได้รับข้อมูลการ
ท่องเทียวและแหล่งท่องเทียวทางเลือกใหม่อยูเ่ สมอ จะสามารถเพิมจํานวนนักท่องเทียวได้มากขึน
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มี จุดประสงค์เพือศึกษาความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่อ การให้บริ การของ
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ใน ด้าน คือ ด้านรู ปธรรมของการบริ การ ด้าน
ความน่าเชือถือไว้วางใจและด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากประชากร
โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่างๆ ตามสัดส่ วนโดยวิธีสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า และแบบปลายเปิ ด สถิ ติพืนฐานทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี ย และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับดีทีสุ ดเท่ากัน โดยเรี ยงลําดับจากด้านทีมีค่าเฉลียสู งไปหาตํา ได้ดงั นี ด้าน
ความน่ าเชือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การและด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
ตามลําดับ ส่ วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีมีจาํ นวนมากทีสุ ด คือ เทศบาลควรติดตังไฟฟ้าใน
พืนทีให้สว่างอย่างทัวถึง ควรบํารุ งซ่ อมแซมถนนทีชํารุ ดให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ วไม่ ล่าช้า เพือ
ความปลอดภัยของประชาชนในพืนที รองลงมา คือ เทศบาลมีการจัดการสิ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ในท้อ งถิ นและมี ม าตราการขจัด มลพิ ษ โดยการรณรงค์ ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ วม
ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ประชาชน, การให้บริ การ
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Abstract
This research aimed to study the satisfaction of the people with the services of Nongtat SubDistrict Municipality, Muang District, Buriram Province in 3 aspects: the concrete aspect of the
service. In terms of reliability, trust and responsiveness to clients. The sample was sampled from the
population by determining the sample size according to the Taro yamane table. The sample size was
386 people. And randomly distributed to various villages Proportionate by simple sampling method
There are 3 types of questionnaires used to collect data: checklist form. Estimate scale model and
open-ended The basic statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard
deviation. The research study found that Overall, it is at the highest level. When considering each
aspect, it was found that all aspects were at the same level. In order from the side with the mean high
to low as follows Trustworthiness The response to the service recipient and the concreteity of the
service, respectively. The largest number of other comments and suggestions is that municipalities
should install electricity in the area to be thoroughly lit. The road damaged should be repaired and
ready to use quickly without delay. For the safety of the people in the area, followed by the
municipality has managed the local environment and pollution and has a measure to eliminate
pollution by campaigning. Public relations to the public to participate in order
Keywords: satisfaction, people, service
บทนํา
การให้ บ ริ การประชาชนเป็ นนโยบายที สํ า คัญ ของรั ฐ บาลเป็ นภารกิ จ ที สํ า คัญ ทางด้ า นการ
ตอบสนองต่อสภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชนทีขอรับบริ การภายใต้ระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับทีกําหนดไว้ในปั จจุบนั นี รั ฐบาลได้เร่ งรั ดให้ส่วนราชการต่ าง ๆ ขยายขอบเขต และปรั บปรุ ง
การบริ การประชาชนในรู ปแบบต่าง ๆ การบริ การประชาชนจึ งเป็ นหนึ งในภารกิจการ“บําบัดทุกข์บาํ รุ ง
สุ ข”ของกรมการปกครอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ประชาชนได้รับบริ การทีสะดวกทัวถึงและเป็ นการ
ประสานเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ (อนงค์นาฏ แก้วไพฑู รย์,
2554)
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สภาตํา บลจั ด ตั งเป็ นองค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหนองตาด เมื อวัน ที 2 มี น าคม พ.ศ.2539
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ เรื อง จัด ตังองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองตาด เป็ นเทศบาลตําบล
หนองตาด เมื อวันที 28 มิ ถุ นายน 2555 องค์การบริ หารส่ ว นตํา บลหนองตาดเป็ นหน่ วยงานบริ หาร
ราชการส่ ว นท้อ งถิ นอี ก รู ป แบบซึ งมี ส ถานะเป็ นนิ ติ บุ คคลและมี หน้าที ในการแปลงนโยบายที เป็ น
นามธรรมไปสู่ การปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมเพือให้เกิดความสําเร็ จขึนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการบริ หารงานแบบบูรณาการและยังส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตประชาชน ถ้าเทศบาลตําบลหนองตาดมี
การบริ หารที ขาดประสิ ท ธิ ภาพอาจจะส่ งผลเสี ยยากต่ อ การดํา เนิ นงานของเทศบาลตําบลหนองตาด
เนื องจากเทศบาลตําบลหนองตาดเป็ นหน่ วยงานทีต้องมีการดําเนิ นงานด้วยการบูรณาการร่ วมกับภาค
ประชาชนเป็ นหลักหากขาดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารแล้วจะทําให้การปฏิบตั ิงานเกิ ดการล่าช้า การ
ประสานงานเกิดความผิดพลาดการเลือกและในทางกลับกันหากเทศบาลตําบลหนองตาดมีการบริ หารที
ดี มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้การดําเนิ นงานของหน่ วยงานเกิดความราบรื นมี การประสานงานในการ
ปฏิ บตั ิ กบั ประชาชนได้ดีต ลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของชุ มชนได้อย่างตรงจุ ดดังนัน
เพื อให้การปฏิ บตั ิ ส ามารถบริ การประชาชนได้อ ย่างทัวถึ งและเป็ นธรรมการรั บฟั งความคิดเห็ นของ
ประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาดจึงเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิงเพราะนอกจากจะทํา
ให้เทศบาลตําบลหนองตาดได้รับทราบปั ญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง (เทศบาล
ตําบลหนองตาด, 2560)
จากความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่าวคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาเรื องความพึงพอใจของ
ประชาชนทีมีการให้ต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้าน
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่ าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ั บบริ การเพือทีจะทราบความพึ งพอใจและทราบความต้องการของประชาชนทีมี ต่อเทศบาลตําบล
หนองตาด เพือที จะได้นาํ ผลความพึงพอใจไปใช้ในการปรั บปรุ งแก้ไขส่ งเสริ มและพัฒนาให้เทศบาล
ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
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ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยเรื อง ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ จะเป็ นข้อมู ลทีสะท้อนให้เห็ นถึงความพึงพอใจของประชาชนที มี ต่อการ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และจะได้แนวทางเพือการปรั บปรุ ง
การให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์สู่ การเป็ นองค์การให้บริ การเป็ น
เลิศต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
เนื อหาของการวิจยั มุ่งประเด็นเพือศึกษาความพึงพอใจการใช้บริ การเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามกรอบแนวคิดของ อรารัตน์ บุญภา ( ) จํานวน ด้าน
. ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
. ด้านความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ
. ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากร คือ ผูท้ ีเข้ามาใช้บริ การทีเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที
เป็ นประชาชนในเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน หมู่บา้ น รวมทังสิ น ,112 คน
. กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากประชากรโดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane ) ทีระดับความเชื อมันที 95.5% และความคลาดเคลือน ± 5% (Taro
Yamane ; อ้างถึ งใน ประสิ ทธิ สุ วรรณรั กษ์. 2555 : 146) จะได้กลุ่ มตัว อย่าง จํานวน 386 คน แล้วสุ่ ม
ตัวอย่างให้กระจายตามหมู่บา้ นต่างๆ ตามสัดส่ วนด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่ าย (Simple Random Simpling)
ด้วยการจับฉลาก รายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏดังตาราง . ดังนี
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ตารางที 1
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

หมู่ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชือหมู่บา้ น
บ้านหนองตาด
บ้านหนองม่วง
บ้านสําโรง
บ้านนากลาง
บ้านมาบสมอ
บ้านบัลลังค์
บ้านสถานีหนองตาด
บ้านสว่างงิวงาม
บ้านโนนสวรรค์
บ้านโคกเพชร
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านโคกสะอาด
บ้านปี กฝาย
บ้านบัลลังค์นอ้ ย
บ้านโนนเค็ง
บ้านโนนสู ง
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านโคกด่าน
บ้านหนองจอก
บ้านโคกวัด
บ้านสําโรงเหนือ
บ้านรัฐประชา
รวมทังสิ น

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
25
19
20
17
19
18
20
12
10
21
20
20
12
19
17
15
17
14
20
15
20
16
386
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3. ตัวแปรทีจะศึกษา ตัวแปรทีศึกษา มีดงั นี
. ตัวแปรอิสระ คือ ประชากรทีอยูใ่ นเขตพืนที เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
. . เพศ
. . . ชาย
. .. . หญิง
. . อายุ
. . . - ปี
. . . - ปี
. . . - ปี
. . . ปี ขึนไป
. . ระดับการศึกษา
. . . ประถมศึกษา
. . . มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
. . . อนุปริ ญญาหรื อปวส.
. . . ปริ ญญาตรี ขนไป
ึ
. . อาชีพ
. . . นักเรี ยน/นักศึกษา
. . . เกษตรกร
. . . รับจ้าง/ธุรกิจส่ วนตัว
. . . ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการให้บริ หารของเทศบาลตําบล
หนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น ด้าน ได้แก่
. . ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
. . ด้านความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ
. . ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ
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เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
. ลักษณะเครื องมือ ทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึงมีรายละเอียดดังนี
. แบบสอบถาม เกี ยวกับความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่อ การให้บริ การของเทศบาล
ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น ตอน คือ
ตอนที ข้อมูลทัวไปและรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่อ การให้บริ ก ารของ
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ จํานวน ข้อ
ด้านความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ จํานวน ข้อ
ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ จํานวน ข้อ
โดยมีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่าตามแนวซึ งแต่ละข้อคําถามมีคาํ ตอบให้
เลือกตามลําดับความพึงพอใจ ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ดรวมทังสิ น 3 ข้อ
ตอนที ข้อเสนอแนะเพิมเติ มเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการให้บริ การของ
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จัย ดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี ยวกับ ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ผ ลต่ อ การ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 386 คน คณะผูว้ ิจยั ได้แจก
แบบสอบถามและรอเก็บแบบสอบถามกลับคืนจากผูต้ อบภายในวันดังกล่าว
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป โดย
แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ใช้การแจก
แจงความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ตอนที 2 ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การให้ บ ริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีต่อด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชือถือไว้วางใจใน
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การบริ การ และด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (RatingScale) โดยมี
คําถามให้เลือก 5 ระดับ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด โดยหาค่าเฉลีย (X) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะในการขอรับบริ การ ในด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้าน
ความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ เป็ นคําถามปลายเปิ ดจะใช้
วิธีการสังเคราะห์ขอ้ ความหรื อสรุ ปความโดยจําแนกเป็ นประเด็นแล้วนําเสนออธิบายเป็ นความเรี ยง
การนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางควบคู่กบั บรรยายและสรุ ปผลการวิจยั ซึงกําหนดการให้คะแนนของ
คําตอบของแบบสอบถาม ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. : 120-103)
แล้วนําคะแนนไปหาค่าเฉลีย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี
สะอาด. : 20-103)
มากทีสุ ด
หมายถึง
5
คะแนน
มาก
หมายถึง
4
คะแนน
ปานกลาง
หมายถึง
คะแนน
น้อย
หมายถึง
คะแนน
น้อยทีสุ ด
หมายถึง
คะแนน
สําหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยรวมกําหนดดังนี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย . - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย . - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย . - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลหนองตาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านความน่าเชือถือไว้วางใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
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. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลหนองตาด ทีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ และข้อ ด้านความน่ าเชื อถือไว้วางใจ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ และข้อ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ ข้อ ข้อ ข้อ
ข้อ และข้อ มีความแตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนที มีต่ อการให้บริ การของเทศบาลตําบล
หนองตาด ทีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ข้อ ข้อ
ด้านการตอบสนองต่อการรับบริ การ ข้อ และข้อ แตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลหนองตาด ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ข้อ ด้านความน่ าเชือถือไว้วางใจ ข้อ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การ ข้อ 21 มีความแตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลหนองตาด ทีมีอาชีพต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความ
เป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ข้อ ข้อ ด้านความน่ าเชื อถือไว้วางใจ ข้อ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การ ข้อ มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่ าเชื อถือ
ไว้วางใจ และด้านการตอบสนองต่อการรับบริ การ คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนที มี ต่ อการให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมื อ ง จังหวัด บุ รีรัม ย์ ได้มีค วาม
เชื อมันในการให้ บ ริ ก ารของเทศบาลตํา บลหนองตาด และรั บ ฟั ง ข้อ เสนอแนะของประชาชน ซึ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อัญชลี ดุ สิตสุ ทธิ รัตน์ (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ความพึ งพอใจ
ของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลบางโปรง อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
สมุทรปราการ ปี งบประมาณ 2559 กลุ่ม ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี จํานวน 400 คน เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมู ลในการศึ กษา เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
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ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล บางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพือศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ปี งบประมาณ 2559 กลุ่ม ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี จํานวน 400 คน เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมู ลในการศึ กษา เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล บางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวม
แบบสอบถามได้รับกลับมาเป็ นจํานวน 400 ชุ ด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ100การวิ เคราะห์ ขอ้ มู ลใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้แก่ค่าความถีค่าร้ อยละ และค่าเฉลียผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วน ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทังภาพรวมและ
รายด้าน พบว่าในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บางโปรง คิดเป็ นร้ อยละ 96.89 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านขันตอนการให้บริ การประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการ ให้บริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การประชาชนมี ความพึง
พอใจต่อการให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริ การประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ ก าร คิด เป็ นร้ อยละ 90.92 ด้านสิ งอํานวยความสะดวกประชาชนมี ความพึ งพอใจต่ อ การ
ให้บริ การ คิดเป็ น ร้ อยละ 97.83 เมือพิจารณาเป็ นรายหมู่บา้ น พบว่า ประชาชนในหมู่ที 3 และหมู่ที 4 มี
ความพึงพอใจ ต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบางโปรง อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย
4.70 และ . ตามลําดับ ส่ วนประชาชนในหมู่ที 1 และหมู่ ที 2 มีความพึงพอใจต่ อการให้บริ การของ
องค์การบริ หาร ส่ วนตําบลบางโปรง อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย 3.69 และ 3.59 ตามลําดับ
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความน่ าเชื อถือไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด
ทังนี อาจเป็ น ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วนร่ วมในการให้บริ การและให้ความร่ วมมือกับทางเทศบาล ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555 : บทคัด ย่อ ) ได้วิจัยเรื อง ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การ
ให้บริ การของการบริ หารส่ วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปั ญหาพิเศษนี เป็ นส่ วนหนึ ง
ของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญารั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการภาครั ฐและ
ภาคเอกชน วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ต่ อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเก่ า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุ รีโดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึ งพอใจมากทีสุ ด เมือพิจารณา เป็ นรายด้านพบว่า ด้านที มี ค่าเฉลียมากที สุ ดคือ ด้านการ
ให้บริ การอย่างเพียงพอ รองลงมาคื อ ด้านการให้ บริ การอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริ การอย่าง
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ก้าวหน้า ด้านความน่ าเชื อถื อไว้วางใจในการบริ การ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยในด้านการ
ให้บริ การ อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื องอาคารสถานทีให้บริ การมีความเหมาะสม ใน
ด้าน การให้บริ การอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื องเจ้าหน้าทีบริ การด้วยความยิมแย้ม
แจ่ มใส และในด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าประชาชนมี ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การ มี
ความรับผิดชอบและมุ่งมันในการปฏิบตั ิงาน ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชี พ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
. จากการวิจยั พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ทังนี เป็ นเพราะเทศบาลมีการให้บริ การทีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ทําให้ประชาชนมี
ความเชื อมันในการทํางานของเทศบาล ซึ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ จักรแก้ว นาเมื อง(บทคัด ย่อ :
2559) ได้ศึกษา เรื องการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การของเทศบาลตําบลแม่ปืม อําเภอเมื อง
จังหวัดพะเยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก และด้านโครงสร้างพืนฐาน เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
ผูร้ ั บบริ การของเทศบาลตําบลแม่ ปืม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า
เบี ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื อหาสําหรั บข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด
โดยด้านการตอบสนองต่อ ผูร้ ั บบริ การ มี ระดับความพึงพอใจเป็ นอันดับแรก มี ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีสุ ด รองลงมา คือ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุ ด และ
อันดับสุ ดท้าย ด้านโครงสร้างพืนฐาน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
. จากการวิจยั พบว่า ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที สุ ดทังนี เป็ นเพราะ สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ อมรารั ตน์ บุญภา (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง
ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บริ การของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่ งหางแมว
จังหวัด จัน ทบุ รี โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และเพือเปรี ยบเทียบระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และอาชี พ กลุ่ มตัวอย่างจํานวน ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความ
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พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที สุ ด โดยด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีระดับความพึงพอใจเป็ นอันดับแรก
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที สุ ด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด ด้านความน่ าเชื อถือไว้วางใจในการบริ การ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุ ด ด้าน
ความเห็ นอกเห็ นใจผูร้ ั บบริ การ พึง พอใจอยู่ในระดับมากที สุ ด และอันดับสุ ดท้าย ด้านการให้ความ
มันใจแก่ผรู ้ ับบริ การ พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
3. ผลการเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่อ การให้บริ การของเทศบาลตําบล
หนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ งผลการวิจยั นี สอดคล้องกับ อรนุ ช ป้ อมเปิ น (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีวตั ถุประสงค์เพือทราบความพึงพอใจของประชาชน
ใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อการให้บริ การด้านต่ างๆ ของเทศบาลนครอุ บลราชธานี ในรอบปี
2553 และเพื อให้ผบู ้ ริ หารเทศบาลได้รับทราบผลการประเมิ นการปฏิ บัติ งานและการให้บริ การของ
เทศบาลทุกด้าน และเกิดการพัฒนาและปรั บปรุ งให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ต่อการ ดาเนิ นงาน
ของเทศบาลผลการศึ กษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลนคร
อุ บลราชธานี ผลการ สํารวจพบว่ า ประชาชนมี ความพึ งพอใจต่ อการดาเนิ นงานทุ กยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอยู่ในระดับ พอใจ โดยมี ความพึ งพอใจในยุทธศาสตร์ ด้านการส่ งเสริ มศิ ลปวัฒธรรม ศาสนา
จารี ต ประเพณี และภู มิ ปั ญญาท้องถิ นมากที สุ ด รองลงมามี ค วามพึ งพอใจด้านยุท ธศาสตร์ วางแผน
ส่ งเสริ ม การลงทุนพาณิ ชกรรมและการท่องเที ยว และยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุ มชน และการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยตามลาดบัง และผลสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุ บ ลราชธานี โ ดยรวม พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ ดํา เนิ น งานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีอยูใ่ นระดับพอใจ ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. ควรติดตังไฟฟ้าในพืนทีให้สว่างอย่างทัวถึง ควรบํารุ งซ่ อมแซมถนนทีชํารุ ดให้พร้อมใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ วไม่ล่าช้า เพือความปลอดภัยของประชาชนในพืนที
. เทศบาลมีการจัดการสิ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถินและมีมาตราการขจัดมลพิษโดย
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่ อไป
. ควรศึ กษาวิจัยถึงปั จจัยที มีผลต่ อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์
. ควรศึกษาวิจยั เกียวกับปั ญหาและอุปสรรคต่ อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื อเปรี ยบเที ยบระดับการมี ส่ วนร่ วมพัฒนา
ท้ อ งถิ นของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลกระสั ง จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ 3) เพื อศึ ก ษา
ข้อเสนอแนะการมี ส่ วนร่ ว มพัฒนาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตํา บลกระสั ง
อําเภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รีรัม ย์ใ น ด้า น คื อ ด้านการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ด้านการมี ส่ ว นร่ ว ม
ดําเนิ นงาน และด้านการมีส่วนร่ วมติดตามและประเมินผลการการดําเนิ นงาน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 0
คน โดยการสุ่ มอย่างง่ าย เครื องมื อ ที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย
ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ และแบบปลายเปิ ด มี
ค่าความเชือมันเท่ ากับ .792 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานโดยการทดสอบค่า t-test และF-test ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่ อการมี
ส่วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทุกด้าน ดังนี ด้านการ
ดําเนิ น งาน ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานและด้า นการมี ส่ ว นร่ วมการ
ตัดสิ นใจ ตามลําดับ ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของ
ประชาชน จําแนกตามคุณลักษณะ เพศ อายุ อาชีพ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ

1092

การมี ส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ นของประชาชน พบว่า ด้านการมี ส่วนร่ วมการตัดสิ นใจ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลยังขาดความเชื อมันการตัดสิ นใจร่ วมกับประชาชน เพือให้สร้ างความสัมพันธ์ทีดี เพือง่ายต่อ
การดํารงชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง
คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วม, ประชาชน, การพัฒนาท้องถิน
Abstract
This research aims 1) to study the level of participation in local development of people in
Krasang Subdistrict Administrative Organization Buriram Province 2) To compare the level of
participation in local development of people in Krasang Subdistrict Administrative Organization
Buriram Province 3) To study recommendations for participation in local development of the people.
In Krasang Sub-District Administrative Organization Muang District Buriram Province In 3 aspects:
participation in decision making and participation in operations And participation in monitoring and
evaluation of the performance the sample consisted of 380 people by simple randomization A tool for
data collection The questionnaire consisted of 3 types namely the questionnaire, the 5-level
estimation scale, and the open-ended questionnaire with a confidence value of 0.792 The statistics
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation By testing t-test and F-test, the
results showed Administrative Organization Overall, it was at the highest level in all aspects as
follows: Operations Participation, monitoring and evaluation of operations and participation in
decision-making According to the results of comparing people's opinions on local participation in
development of the people There were no differences classified by gender, age, occupation, and
recommendations of the people on local participation in local development It was found that
participation in decision-making, Tambon Administrative
Organization lacked confidence in To build good relationships for easy life of the people In the
Krasang Subdistrict Administrative Organization
Keywords: participation, people, local development organization
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บทนํา
ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี การบริ หารราชการแผ่นดิ น ตามระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ.
2537 มีแบ่ งการบริ หารราชการออกเป็ น ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ ว นท้องถิน การบริ หารราชการ
ส่ วนกลางแบ่งออกเป็ นสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทบวงกรม เป็ นการบริ หารแบบรวมอํานาจ ส่ วน
การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค แบ่งออกเป็ นจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บา้ น และส่ วนการบริ หารราชการ
ส่ ว นท้อ งถิ น เป็ นการบริ ห ารแบบกระจายอํา นาจซึ งในปั จจุ บัน มี อ ยู่ 2 ระบบคื อ ระบบทัวไปซึ งมี 3
รู ปแบบคือองค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อีกระบบทีใช้คือระบบพิเศษ
ซึง ได้แก่ กรุ งเทพมหานครและเมืองพัทยา
จากการแบ่งส่ วนราชการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน เป็ นการบริ หาร
แบบกระจายอํานาจเพือให้ประชาชนทุกภาค ส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารราชการแผ่นดินมาก
ขึ นกว่ า แต่ ก่ อ นแผนกระจายอํา นาจ ให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นเป็ นแผนที กํา หนดกรอบ
เป้ าหมาย และแนวทางการกระจายอํานาจให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขันตอน การ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เพือให้การกระจายอํานาจบรรลุเจตนารมณ์
ทีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย
ไม่เป็ นแผนที เบ็ดเสร็ จมีกระบวนการที ยืดหยุ่นและสามารถปรั บวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ทีเพิมขึน แต่ ปัจจุ บนั เมื อมี การรั ฐ ประหารโดยคณะรั กษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ก็ มิได้มี การยกเลิ ก พระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ าว แต่ อ ย่า งใด แต่ ได้มีป ระกาศที เกี ยวข้องกับการ
กระจายอํานาจฉบับที 85 เรื องการได้มาซึงสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินเป็ นการชัวคราว
การมีส่วนร่ วม มีความสําคัญเพือการพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ การควบคุม
การใช้และการกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะนําไปสู่ การพึงพาตนเองอาจ
เป็ นไปในรู ปของการเข้าร่ วมโดยการให้มีการสนับสนุ นทางด้านทรัพยากร การเข้าร่ วมในการบริ หาร
และการร่ วมมือรวมทังการเข้าร่ วมด้วยการร่ วมแรงร่ วมใจการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ซึง
อาจจะเป็ นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ทางสังคม หรื อโดยส่ วนตัวการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลซึง
นับเป็ นการควบคุมและตรวจสอบการดําเนิ นกิจกรรมทังหมดและเป็ นการแสดงถึงการปรับตัวในการมี
ส่วนร่ วมทังนีก็เพือการพัฒนาท้องถินหรื อสังคมได้อย่างยังยืน
จากสิ งทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจในการศึกษาถึ ง การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ น
ของประชาชน ในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลกระสั ง อําเภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รี รัม ย์ ซึ งได้ม องใน
ประเด็นปั ญหาการพัฒนาท้องถินในรู ปแบบขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่ วม
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ในการตัด สิ นใจ ด้านการมี ส่ ว นร่ วมดําเนิ นงาน ด้านการมี ส่ วนร่ วมติ ด ตามและประเมิ น ผลการการ
ดําเนิ นงาน เพือนําไปเป็ นประโยชน์ทีสามารถเสริ มสร้างการพัฒนาวิถีแห่ งการปกครองท้องถินได้และ
นอกจากนี เหตุผลทีสําคัญอีกประการหนึ ง คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล ถือว่าเป็ นหน่ วยงานองค์กร
ปกครองท้องถินทีใกล้ชิดกับประชาชนทีสุ ดทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้อย่างเต็มทีทังนี
เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาท้องถินทีเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื อศึ กษาระดับการมี ส่ ว นร่ วมพัฒ นาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื อเปรี ยบเทียบระดับการมี ส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ นของประชาชน ในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สมมุติฐานการวิจัย
1. ประชาชนทีมีระยะเวลาการอาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง ต่างกัน
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถินแตกต่างกัน
2. ประชาชนทีมีการอยูอ่ าศัยต่างพืนทีกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถินแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั การศึ กษาวิจัยเรื อง การมี ส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ นของประชาชน ในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตของการวิจยั ดังนี
1. ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจยั ครั งนี ศึ กษาเกียวกับความสนใจเรื อง การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 ด้านได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมใน
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การตัด สิ น ใจ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มดํา เนิ น งาน ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลการการ
ดําเนินงาน (วิมล จิโรจพันธุ์.
.)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชาชน ในเขตตําบลกระสั ง อําเภอเมื อง จังหวัดบุ รีรัมย์ จํา นวน 19 หมู่ บ้าน จํานวน
ทังสิ น 7,648 คน (ระบบสถิ ติทางการทะเบี ยน: รายงานสถิ ติจาํ นวนประชากรและบ้านประจําปี พ.ศ.
2562)
. กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้แบบสอบถาม ได้จากการสุ่ มจากประชากร โดยกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมัน 95.5% และ
ความคลาดเคลือน ±5 (Taro Yamane ; อ้างถึงใน ประสิ ทธิ สุ วรรณรักษ์.
: ) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 380 คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นและชุมชนต่าง ๆ ตามสัดส่ วน โดยวิธี
สุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิจบั ฉลากรายละเอียดดังปรากฏในตารางที ดังนี
ตารางที
จํานวนประชากร
ลําดับที หมู่ที

ชื อหมู่บ้าน

ประชากร
(คน)

ประชากร
(กลุ่มตัวอย่ าง)

1

1

บ้านกระสัง

546

28

2

2

บ้านม่วงเหนือ

523

28

3

3

บ้านไทรโยง

383

18

4

4

บ้านเครื อชุด

323

15

5

5

บ้านหนองม้า

230

10

6

6

บ้านโพธิ

332

15

7

7

บ้านดอนหวาย

538

28

8

8

บ้านโพธิไทร

589

28

9

9

บ้านหนองหว้า

201

10
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ลําดับที หมู่ที

ชื อหมู่บ้าน

ประชากร
(คน)

ประชากร
(กลุ่มตัวอย่ าง)

10

10

บ้านกลันทา

474

25

11

11

บ้านลําดวน

423

23

12

12

บ้านกระสัง

393

20

13

13

บ้านน้อยสุ ขเจริ ญ

555

28

14

14

บ้านกระสัง

360

18

15

15

บ้านโนนรัง

308

15

16

16

บ้านม่วงเหนือพัฒนา

335

15

17

17

บ้านกระสังสุ ขสันต์

384

18

18

18

บ้านใหม่พฒั นา

319

15

19

19

บ้านไทรโยงเหนื อ

432

23

7,648

380

รวมทังสิ น

ตารางที 1 จํานวนประชากร (เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง : สํารวจ ณ. เดือนตุลาคม 2562)
. ตัวแปรทีศึกษา ประกอบด้วย
. ตัวแปรต้ น ได้แก่
. . เพศ
- ชาย
- หญิง
. . อายุ
- อายุ 18 - 30 ปี
- อายุ 31- 40 ปี
- อายุ 41 - 50 ปี
- อายุ 51 - 60 ปี
- อายุ 61 ปี ขึนไป
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3.1.2 อาชีพ
- เกษตรกร
- รับราชการ
- ค้าขาย
- รับจ้างทัวไป
. ตัวแปรตาม ได้แก่
. . ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
3.2.2 ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนินงาน
. . ด้านการมีส่วนร่ วมติดตามและประเมินผลการการดําเนิ นงาน
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ลักษณะเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึงมีรายละเอียดดังนี
1. แบบสอบถาม
1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะของเครื องมือเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ในเรื องข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ
ตอนที ศึ กษาการมี ส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ นของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็ น ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการ
มีส่วนร่ วมดําเนิ นงาน ด้านการมีส่วนร่ วมติ ดตามและประเมินผลการการดําเนิ นงาน แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็ น ระดับ จํานวน ข้อคําถามโดยแบ่งออกเป็ นรายด้าน คือ
- การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ จํานวน ข้อ
- ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนินงาน จํานวน ข้อ
- ด้านการมีส่วนร่ วมติดตามและประเมินผลการการดําเนิ นงาน จํานวน ข้อ
ตอนที เป็ นคําถามเกี ยวกับ การมี ส่วนร่ วมและข้อ เสนอแนะและความคิดเห็ นเพิมเติ ม เป็ น
คําถาม แบบปลายเปิ ด เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิมเติม
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ ดังต่อไปนี
1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 คณะผูว้ ิจยั ขอหนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูลในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสังอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสังอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ งเป็ นประชากรกลุ่มเป้ าหมายทีจะศึกษา
โดยนํา แบบสอบถามไปให้ โดยตรงด้ว ยตนเอง พร้ อ มทังชี แจงรายละเอี ยดและวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
แบบสอบถาม โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้ทาํ แบบสอบถามอย่างอิสระ
1.3 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถาม จํานวน 380 ชุด โดยมีแบบสอบถาม
ทีได้กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ได้ทงหมด
ั
จํานวน 380 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอน ดังต่อไปนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพือหาค่าทีต้องการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการ ดังนี
1. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี และหาค่าร้อยละ
(Percentage) เสนอข้อมูลเป็ นตารางแสดงจํานวน และร้อยละ
2. การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
กําหนดขอบเขตของค่าเฉลียไว้ดงั นี (บุญชม ศรี สะอาด. 2554: 121)

1099

แสดงระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยทีสุ ด
=
1
คะแนน
สําหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยรวมกําหนดดังนี
ค่าเฉลีย
4.51 – 5.00
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย
3.51 – 4.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมมาก
ค่าเฉลีย
2.51 – 3.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง
ค่าเฉลีย
1.51 – 2.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมน้อย
ค่าเฉลีย
1.00 – 1.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมน้อยทีสุ ด
3. เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามการมี ส่ ว นร่ ว มพัฒ นาท้อ งถิ นของ
ประชาชน จําแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้คา่ สถิติ (t-test Independent)
4. เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามการมี ส่ ว นร่ ว มพัฒ นาท้อ งถิ นของ
ประชาชน จําแนกตาม อายุ และอาชี พ วิเคราะห์โดยใช้ (F-test) เมือพบความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่
ละด้าน จะทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการมี ส่วนร่ ว มพัฒนาท้องถิ นของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสั ง
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการมี ส่ วนร่ ว มพัฒนาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกระสัง โดยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านทีได้ค่าเฉลียมากสุ ดทีสุ ด ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนินงาน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการมี ส่ วนร่ ว มพัฒนาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกระสัง ทีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการมี ส่ วนร่ ว มพัฒนาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกระสัง ทีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการมี ส่ วนร่ ว มพัฒนาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกระสัง ทีมีอาชีพต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน เมือพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วมติดตามและประเมินผลการการดําเนิ นงาน มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึก ษาการมีส่ ว นร่ วมพัฒ นาท้อ งถิ นของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตํา บล
กระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วน
ร่ วมดําเนินงาน ด้านการมีส่วนร่ วมติดตามและประเมินผลการการดําเนินงาน คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั
ได้ดงั นี
1. จากผลการวิ จยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะการมี ส่ วนร่ วม
พัฒ นาท้อ งถิ นของประชาชน ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย สุ นิ ส า ฮวบกอง (2553: บทคัด ย่อ ) ได้
ศึกษาวิจยั เรื องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน องค์การบริ หารส่ วน ตําบลหนองขาม
อําเภอหนองหญ้าไซ จ.สุ พรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า
1. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ ในระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที สุ ด เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสิ นใจและกําหนดแนวทางการแก้ไข ปั ญหา ด้านการดํา เนิ น
กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ด้านการลงทุนและปฏิบตั ิงาน และด้านการติดตา,ประเมินผลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และการพัฒนา ท้องถินผลการวิจัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมี ส่วนร่ วมมากที สุ ด เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้ างพืนฐานและผังเมือง ด้านเศรษฐกิจและการคลัง ด้านสังคม
และการศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริ หารและ ด้านสาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมและ
ทรั พยากรมนุ ษย์อยูใ่ นระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง (2) เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญ้าไซ้ จังหวดสุ พรรณบุรี จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบวาประชาชนที มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็ นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมและทรัพยากรมนุ ษย์ และประชาชนที
มีระดับการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็ นแตกต่างอย่างน้อย ว่ามีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จํานวน 5
ด้าน คือ ด้านการมีส่วน ร่ วมในการตัดสิ นใจและกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา ด้านการดําเนิ นกิจกรรม
ต่ า งๆ ของประชาชน ด้า นสั ง คมและการศึ ก ษาศาสนาวัฒ นธรรม ด้า นการเมื อ งการบริ ห าร ด้า น
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สาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมสํานักหอสมุดกลาง และทรัพยากรมนุ ษย์ และประชาชนทีมีระยะเวลาทีอาศัยใน
ชุ มชนต่ างกัน มี ความคิดเห็ นแตกต่าง กันอยูอ่ ย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 จํานวน 1 ด้าน คือ
ด้านเศรษฐกิจและการคลัง และ ประชาชนทีมีอ าชี พต่างกันมีความคิดเห็ นแตกต่ างกันอยู่มีนยั สําคัญที
0.05 จํานวน 7 ด้าน คื อ ด้านการตัดสิ นใจและกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา ด้านการดําเนิ นกิ จกรรม
ต่ างๆของประชาชน ด้านการเมืองการบริ หารและดานสาธารณสุ ขสิ งแวดลอมและทรั พยากรมนุ ษย์
ส่วนด้านอืนๆ ไม่พบ ความแตกต่าง
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
2.1 จากการผลการวิจัย พบว่ า ด้านการมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
ทีสุ ด ทังนี ผูต้ อบแบบสอบถามการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตํา บลกระสั ง อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ซึ งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั นันท์ชพร การสมดี (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ในพืนทีเทศบาลตําบลเมือง
เล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อยูใ่ นระดับ น้อย โดยเฉพาะความ คิดเห็นส่ วนใหญ่ของประชาชน
ไม่ได้รับบรรจุ ในโครงการหรื อกิ จกรรมของเทศบาล ประชาชนไม่ มีโอกาสร่ วมตัดสิ นใจแสดงความ
คิดเห็น หรื อร่ วมเป็ นคณะกรรมการในการตัดสิ นใจในการ วางแผนจัดทําโครงการต่าง ๆ เพือเป็ นการ
พัฒนาเทศบาล ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัด เชี ยงใหม่ ผูต้ อบแบบสอบถามด้านการมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิการในพืนทีเทศบาลตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมอยู่ 2 ระดับ กล่าวคือในเรื องการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมที เทศบาลตําบลเมื องเล็น อําเภอสั น
ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จัด ทําขึนอยู่ใน ระดับน้อย กิจกรรมเหล่ านันได้แ ก่ การเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง การมีส่วนร่ วม ตัดสิ นใจเลือกโครงการและการเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในโครงการ หรื อ
กิจกรรมของเทศบาลตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนทางด้านการสนับสนุ นวัสดุ
อุ ป กรณ์ แรงงาน หรื อ พัฒ นาท้อ งถิ นเทศบาลตํา บลเมื อ งเล็ น อํา เภอสั น ทราย จั ง หวัด เชี ย งใหม่
ประชาชนจะให้การสนับสนุ นร่ วมดําเนิ นการร่ วมมือร่ วมใจในการพัฒนาชุ มชุ มในเขตเทศบาลตําบล
เมืองเล็น เช่น การร่ วมกันสร้างสะพาน การสร้ างถนน เป็ นต้น ซึ งอยู่ ในระดับระดับปานกลางถึงระดับ
มาก
ผูต้ อบแบบสอบถามด้านการมี ส่ว นร่ วมในการรั บผลประโยชน์ ในพืนที ที ได้รับจากเทศบาล
ตํา บลเมื อ งเล็ น อํา เภอสั น ทราย จัง หวัด เชี ยงใหม่ จะมี ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มอยู่ 2 ระดับ ได้แ ก่ การ
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ การพัฒนาระบบ สาธารณู ปโภค
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การพัฒนาด้านการกาจัดขยะมีส่วนร่ วม อยู่ในระดับมาก เพราะได้รับการสนับสนุ น จากเทศบาลตําบล
เมื องเล็นเป็ นอย่างดี เช่ น อุปกรณ์ในการสร้ างสะพาน หรื อวัสดุ ในการสร้ าง สะพาน เป็ นต้น ส่ วนการ
พั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา การแก้ไ ขปั ญหาความยากจน การสนั บ สนุ น สํ า หรั บ ผู ้ย ากไร้
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูต้ ิดเชือ อยู่ในระดับน้อย เนื องด้วย เทศบาลตําบลเมืองเล็นไม่เห็ น ความสําคัญของ
การพัฒนาตัวบุคคล เพราะเร่ งพัฒนาทางด้านวัตถุความสะดวกสบายมากเกินไปจึง เป็ นผลให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลยัง มี ร ายได้เฉลี ยต่ อ บุ ค คลอยู่ม าก และทางด้า น สาธารณสุ ข ก็ ไ ม่ มี การพัฒ นา
ทางด้านนี เลย ทําให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองเล็นมีคุณภาพ ชี วิตทางด้านสาธารณสุ ขอยู่ใน
ระดับน้อย ผูต้ อบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่ วมการติดตามประเมินผลในพืนทีเทศบาลตําบลเมือง
เล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ แสดงให้เห็ นว่าการมีส่วนร่ วมในการ ตรวจสอบทรั พย์สิน การ
บริ หารการคลัง และการบริ หารงบประมาณ ของเทศบาลตําบลเมื องเล็น อยู่ในระดับน้อย เนื องด้วย
เทศบาลตําบลเมืองเล็นไม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ของโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของเทศบาลตําบลเมืองเล็น เท่าทีควรโดยเฉพาะทางด้านการเงิน และ
งบประมาณต่ า ง ๆ ประชาชนจะทราบแค่ เพี ยงว่ าได้รับ งบประมาณมาเท่ าไร แต่ จ ะไม่ ทราบเลยว่ า
เทศบาลตําบลเมื องเล็นใช้งบประมาณไปเท่ าใด และใช้อ ะไรไปบ้าง สิ งนี การปิ ดกันมิ ให้ประชาชน
ทราบ ซึ งมีนัยยะ ว่าการบริ หารของเทศบาลตําบลเมืองเล็นอาจจะไม่ โปร่ งใส จึงทําให้การมี ส่วนร่ วม
ของประชาชนในการติ ดตามและประเมิ นผลอยู่ใน ระดับน้อย ปั จจัยส่ วนบุ คคล ซึ งได้แก่ เพศ, อายุ,
อาชีพ, ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาทีอาศัยอยูไ่ ด้ ถูกนํามาประเมินถึงความสัมพันธ์กบการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน ผลของการ ประเมิ นถึ งความสัมพันธ์มีค่านัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ซึงบ่งชีให้เห็นวาปั จจัยส่ วนบุคคลข้างต้นไม่มี ผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2.2 ผลการวิจัย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีส่ว นร่ วม ด้านการดําเนิ นงาน โดยภาพรวมอยู่
ระดับมากทีสุ ด ทังนี ผูต้ อบแบบสอบถามการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยั สุ นิสา ฮวบกอง (2553
: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญ้าไซ จ.สุ พรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า
1. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ ในระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที สุ ด เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสิ นใจและกําหนดแนวทางการแก้ไข ปั ญหา ด้านการดํา เนิ น
กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ด้านการลงทุนและปฏิบตั ิงาน และด้านการติดตา,ประเมินผลอยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง และการพัฒนา ท้องถินผลการวิจัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมี ส่วนร่ วมมากที สุ ด เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้ างพืนฐานและผังเมือง ด้านเศรษฐกิจและการคลัง ด้านสังคม
และการศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริ หารและ ด้านสาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรมนุ ษย์อยูใ่ นระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง
2. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองขาม อําเภอหนองหญ้าไซ้ จังหวดสุ พรรณบุ รี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบวาประชาชนทีมี
อายุ ต่ างกัน มี ความคิดเห็ นแตกต่างกนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จํานวน 1 ด้าน คือ ด้าน
สาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมและทรัพยากรมนุ ษย์ และประชาชนทีมีระดับการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็ น
แตกต่างอย่างน้อย ว่ามีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านการมี ส่วน ร่ วมในการ
ตัดสิ นใจและกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา ด้านการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ด้านสังคมและ
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริ หาร ด้านสาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมสํานักหอสมุดกลาง
และทรัพยากรมนุ ษย์ และประชาชนทีมีระยะเวลาทีอาศัยในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง กันอยู่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจและการคลัง และ ประชาชนทีมี
อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่มีนัยสําคัญที 0.05 จํานวน 7 ด้าน คือ ด้านการตัดสิ นใจและ
กําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา ด้านการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆของประชาชน ด้านการเมืองการบริ หารและ
ดานสาธารณสุ ขสิ งแวดลอมและทรัพยากรมนุษย์ ส่ วนด้านอืนๆ ไม่พบ ความแตกต่าง
2.3 ผลการวิจัย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีส่ว นร่ วม ด้านด้านการมี ส่ วนร่ วมติ ดตามและ
ประเมินผลการการดําเนิ นงาน โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมากทีสุ ด ทังนี ผูต้ อบแบบสอบถามการมีส่วนร่ วม
พัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ ซึ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั พระวรโชติ เตชวโร (ดิ ษพิณรั มย์) (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการมี
ส่ วนร่ ว มพัฒนาท้องถิ นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า
1. การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสี มา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลียเท่ากับ 2.69 เมือพิจารณา เป็ นราย
ด้ า น พบว่ า มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 2 ด้ า น คื อ การมี ส่ วนร่ วมด้ า นการรั บ
ผลประโยชน์มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.25 และ การมี ส่วนร่ วมด้านการตัดสิ นใจ มี ค่าเฉลียเท่ากับ 2.89 และ มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย คือ การมีส่วนร่ วมด้านการปฏิบตั ิการ ค่าเฉลีย2.42 และการมีส่วน
ร่ วมด้านการประเมินผล มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.24
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2. ผลการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล หนอง
บัววง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคลเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ
และระยะเวลาทีอาศัยอยู่มีความคิดเห็นต่อการมี ส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของ ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองบัววง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มาไม่แตกต่างกัน จึง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ทีตังไว
3. การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด นครราชสี มา 1.) การมี ส่วนร่ วมด้านการตัดสิ นใจเทศบาลต้องส่ งเสริ มเรื องการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน และมีความจริ งใจต่อประชาชนช่วยกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ประชุมในหมู่บา้ นและให้
ผูใ้ หญ่บา้ นนําเสนอปั ญหาต่อเทศบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในกิจกรรมทีจะทําร่ วมกัน
2.) การมีส่วนร่ วมด้านการปฏิบตั ิการควรมีการประชุ มชี แจงเกียวกับการปฏิบตั ิงานทีเทศบาลจะทําให้
ชุ ม ชน เทศบาลควรลงพื นที ตรวจสอบการทํา งานร่ ว มกับ ประชาชนในพื นที เวลาที เทศบาลจะทํา
โครงการอะไรก็ขอให้ประชาชนได้ลงมติประชาคมจะดีทีสุ ดเพือได้ผลงานทีตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 3.) การมีส่วนร่ วมด้านรับผลประโยชน์เทศบาลควรจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อชุ มชน โดย
เท่าเทียมกันแต่ละหมู่ บา้ นควรจัดสรรงบประมาณลงพืนที ทุกชุมชนอย่างเพียงพอเทศบาลต้องบริ หาร
บริ การประชาชนให้ สะดวก รวดเร็ ว และทันใจและ
4.) การมี ส่ ว นร่ ว มด้า นการประเมิ น ผล เทศบาลควรมี เสี ย งตามสายตามหมู่ บ้าน หรื อ มี วิท ยุชุ ม ชน
เทศบาล เทศบาลต้องชี แจ้ง การทํางานงบประมาณที จัด สรรในแต่ ละพื นที ให้ป ระชาชนเข้าใจและ
รั บทราบควรมี การตรวจสอบข้าราชการประจําได้และถ้ากระทําความผิดก็ให้ออกจากข้าราชการและ
เพือไม่ให้เป็ นเยียงอย่างในการทุจริ ต
3. เปรี ยบเทียบการมีส่ว นร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.1 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกระสัง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีเพศ อายุ อาชีพ ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ แพทรี ยา พลอยไป :2550 บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถินศึกษาความคิดเห็ นของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความ คิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมมาก
ทีสุ ดใน ด้านบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบว่ า ปั จจัยที มี ความสัมพันธ์กับความคิ ด เห็ นของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมื อง
จังหวัดราชบุรีต่อการมีส่วนร่ วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในงาน
พัฒนาท้องถิน ส่ วนระดับการศึกษา ตําแหน่ง และ ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานเกียวกับการพัฒนาท้องถิน ไม่
มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นของพนักงาน สําหรั บการดําเนิ นการ เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วม ได้แก่
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แก่ประชาชน และการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมของประชาชนมี ความสัมพันธ์
กับความคิดเห็ นของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมื อง จังหวัดราชบุ รีต่อการมี ส่วนร่ วม
ของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05
ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน เป็ นสิ งสําคัญในการพัฒนาการทํางานของบุคลากร
ภาครัฐ และสร้างแบบแผนการปฏิบตั ิงานเพือให้เกิดความโปร่ งใสในการพัฒนาการทํางานทีจะทําให้
เกิดการตรวจสอบและมีความชัดเจนในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิ
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่ อไป
2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเที ยบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเพือให้ได้ผลการศึกษาทีกว้างขวาง และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน
2.2 ควรศึ กษาเรื องประสิ ทธิ ภาพการมี ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ นักการเมื อง
เพือจะได้ทราบระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอยูใ่ นระดับใด
2.3 ควรพัฒนาสื อประชาสัมพันธ์และช่ องความรู ้ เกียวกับบทบาทหน้าทีขององค์การปกครอง
ท้องถิน และบทบาทหน้าทีของประชาชนในทุก ๆ ด้านขององค์การปกครองท้องถิน
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การมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีความมุ่งหมายเพือ ) เพือศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมู ลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิ สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ ที มีเพศ อายุ การศึ กษา ต่ างกัน )
เพือเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ
จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการคัดแยกขยะ และ
ด้านการกําจัดขยะทีปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่างๆ เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วน ประมาณค่า
ระดับ และแบบปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ . สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่ าเฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม โดยการทดสอบค่ า (t-test) และ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที สุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุ กด้านอยู่ในระดับมากทีสุ ดเท่ ากันได้
ดังนี ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการลดการเกิดขยะ และด้านการกําจัดขยะทีปลอดภัย ตามลําดับ ผลการ
เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ จําแนก
ตามคุณลักษณะของประชากร คือ เพศ อายุ การศึกษา แตกต่างกัน ส่ วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื นๆ คื อ เทศบาลอิ ส าณได้เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนในพื นที มี ส่ ว นร่ ว ม ในการออกความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ และมีการคัดแยกขยะตังแต่ในครัวเรื อนของตัวเองก่อนนํามาทิง
คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วม, ภาคประชาชน, การจัดการ, ขยะมูลฝอย
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Abstract
This research aims 1) To study the participation of the public sector towards solid waste
management in Isan Sub-District Municipality Muang District Buriram Province with different
studies 2) To study the participation of the sector to waste management. In the Isan Sub-District
Municipality study according to the government and educational level In 3 aspects: reduction of
waste Waste separation And safe disposal The samples were randomly selected from people in the
Isan Municipality. Obtained the sample size of 398 people Then randomly distributed to various
villages There are 3 types of questionnaire tools used to collect data. Namely, the checklist form, the
5-level approximation scale, and the open-ended model. Have a confidence factor of 0.812. The
statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. And compare groups
By testing t-test and f-test The research results were found that People's Opinion on Solid Waste
Management in Isan Subdistrict Municipality Overall, it is at the highest level. When considering
each aspect, it was found that all aspects were at the same level. As follows: waste separation On
reducing waste And safe disposal, respectively The results of comparing the participation of the
public sector towards solid waste management in Isan Sub-district Municipality Classified by
population characteristics Is gender, education age is different Other comments and suggestions
section Isan Municipality provides opportunities for people in the area to participate To leave
feedback and suggestions and there is a separate separation of the garbage in their own household
before being disposed
Keywords: participation, public sector, management, solid waste management
บทนํา
การบริ หารจัดการทีรั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมเป็ นเรื องหนึ งของการพัฒนา
ประเทศจนในที สุ ด รั ฐ บาลจึ ง ได้ จัด ตังกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ มขึ นในปี
พุทธศักราช 2545 เพือให้กระทรวงนี มี หน้าที จะดู แลรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ ทีมี อยู่ในประเทศไทย
อย่างจํากัดนี ให้มนุ ษย์ร่วมมื อ กันรั กษาและนํามาใช้อย่างประหยัด และคุ ม้ ค่ าที สุ ด นอกจากนัน ยังมี
หน้าทีในการดูแลรักษาสิ งแวดล้อมทีมีประโยชน์ต่อมนุษย์ให้มีต่อไปอย่างยังยืนและกําจัดสิ งแวดล้อมที
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เป็ นพิษเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์และสัตว์ให้หมดไป สิ งแวดล้อมทีเกิดขึนนัน คือ ขยะมูลฝอยซึ งถือว่าเป็ น
สิ งแวดล้อมทีไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทังต่อร่ างกายและจิตใจของมนุ ษย์ไม่นอ้ ยไปกว่าสิ งแวดล้อมทีไม่ดี
อืนๆ และไม่พึงประสงค์ของมนุ ษย์จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม รวมทัง
การเพิมขึนของประชากรทําให้เกิดกระแสบริ โภคนิยมในการดํารงชีวิตประจําวันมนุ ษย์มีความต้องการ
อุปโภคและบริ โภคมากขึนทุกๆ วัน ส่ วนทีเหลือจากการอุปโภคและบริ โภคก็จะกลายเป็ นขยะมูลฝอย
และสิ งปฏิกูลต่างๆ อันก่ อ ให้เกิด ปริ มาณขยะและสิ งเหลื อใช้ในแต่ ละวันเพิมขึนจนกลายเป็ นปั ญหา
สําคัญที ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน เนื องจากการทับถมของขยะมู ลฝอยจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิด
ปั ญหารวมเป็ นมลพิษทางนํา ทางอากาศด้านต่ างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็ นการปนเปื อนของแหล่ งนําการ
ปนเปื อนของอากาศการปนเปื อนของสารพิษ นอกจากนี ยังทําให้เกิ ดผลกระทบต่ อ สุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตของประชาชนโดยตรง อีกทังยังมีผลกระทบต่อการท่องเทียว ทําให้เกิดการสู ญเสี ยทางด้าน
เศรษฐกิจ และทีสําคัญทําให้เกิดปั ญหาในสภาพแวดล้อมของชุ มชนโดยรวม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของคนในชุมชนเป็ นเรื องทีมีความซับซ้อนทีต้องอาศัยเทคโนโลยีทีเหมาะสม
เป็ นที ยอมรับทางวิชาการไม่ขดั ต่อความรู ้ สึ กและเจตคติของคนในชุ มชนซึ งต้องอาศัยการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนและหน่ วยงานที รั บผิดชอบ ทังในฐานะของผูก้ ่ อให้เกิดมลพิษ และในฐานะของบุ คคล
หรื อหน่ วยงานทีต้องรั บผิดชอบดําเนิ นการหรื อในฐานะหุ ้นส่ วนหรื อสมาชิ กของสังคม ที ต้องช่ วยกัน
ปกป้องดูแลและรักษาสภาพสิ งแวดล้อมให้คงสภาพทีน่าอยูน่ ่าอาศัยร่ วมกัน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ งแวดล้อมในการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมทีมุ่ งลดปริ มาณมลพิษทาง
อากาศ เพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การขยะและนําเสี ย ชุ ม ชน พัฒ นาระบบการจัด การของเสี ย ที เป็ น
อันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชือลดความเสี ยงอันตรายการรัวไหลการเกิดอุบตั ิภยั จากสารเคมี
และพัฒนาระบบเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉิ นและระบบการจัดการเมือเกิ ดอุบตั ิภยั ด้านมลพิษปั ญหาด้า น
ขยะมูลฝอยและสิ งปฏิ กูล เป็ นปั ญหาสําคัญทีส่ งผลต่อความเดื อดร้ อนของชุ มชนและมีแนวโน้มว่าจะ
รุ นแรงและขยายพืนทีออกไปสู่ สังคมในชนบทดังนันทังในส่ วนของภาครั ฐ ภาคเอกชนองค์กรชุ มชน
และประชาชนทุกคน จะต้องให้ความสําคัญมีจิตสํานึ กในการหาแนวทางการแก้ไข และยุทธวิธีรูปแบบ
ต่างๆ ทีสามารถควบคุมจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลงและหมดไปในทีสุ ด เนื องจากปั จจุบนั
สภาพปั ญหาเกียวกับขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูลเป็ นปั ญหาสําคัญและเร่ งด่วนทีส่ งผลกระทบต่อชุมชนใน
ทุกระดับนับตังแต่ชุมชนในเขตเมืองไปจนถึงชุมชนในชนบทปั ญหานี มีแนวโน้มรุ นแรงมากขึนเรื อยๆ
เนื องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปั ญหาขยะมูลฝอยและ
สิ งปฏิกูลเพิมมากขึนเป็ นเงาตามตัวส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตและสิ งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิงใน
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หลายพืนทีได้ประสบปั ญหาไม่ สามารถจัดหาสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูลขาดการบริ หาร
จัดการทีดีขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการทีเหมาะสมและเกิดความขัดแย้งในการดําเนินการปั ญหา
ขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูลจําเป็ นจะต้องได้รับการจัดการทีเหมาะสมเพือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุ นแรง
ยิงขึนเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนและส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม เทศบาลตําบลอิ
สาณ ครอบคลุ มพืนที หมู่ บา้ น ปั จจุ บนั นี ปรากฏว่ายังไม่มีการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็ น
ระบบเช่นการจัดเก็บอย่างทัวถึงการกําจัดทีถูกสุ ขอนามัยโดยจะเห็ นได้ว่าเทศบาลนี อยูห่ ่ างจากทีว่าการ
อําเภอเมือ งบุ รีรัม ย์ท างทิ ศตะวัน ตกเพี ยง 3 กิ โลเมตร แต่ ในเรื องการบริ ห ารจัด การขยะแทนที จะมี
ลักษณะใกล้เคียงกับสังคมเมือง แต่ยงั จัดการแก้ไขปั ญหาของขยะทีเกิดขึนในชุมชนแม้แต่เทศบาลเองยัง
ไม่ มี การจัด เก็ บขยะมู ล ฝอยเหมื อ นกับ สั ง คมเมือ งอื นๆ โดยให้ห มู่ บ้า นในเขตเทศบาลนี ดําเนิ นการ
ช่วยเหลือตัวเองในการจัดการขยะมูลฝอย (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน. 2548: 7)
จากความเป็ นมาและสาเหตุของปั ญหาดังกล่าวจึ งทําให้ผูว้ ิจยั สนใจจะทําการศึกษาการมีส่วน
ร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ
ปลุกจิตสํานึ กให้หมู่บา้ นและชุมชนหันมาให้ความสนใจ ป้ องกันแก้ไขปั ญหาทีจะเกิดแก่ประชาชนโดย
ส่วนรวม
ความมุ่งหมายของการวิจัย
. เพือศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีเพศ อายุ การศึกษา ต่างกัน
. เพือเปรี ยบเที ยบการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลอิสาณ จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ความสําคัญของการวิจัย
การมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตําบลอิสาณทีต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนือหา
การวิ จัยครั งนี เป็ นการศึ กษาการมี ส่ ว นร่ ว มภาคประชาชนต่ อ การจัด การขยะมู ล ฝอยในเขต
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ด้าน (กรมควบคุมมลพิษ
: 25-33)
1.1 การลดการเกิดขยะ ( Redution )
1. การคัดแยกขยะ ( Supartion )
1. การกําจัดขยะทีปลอดภัย ( Dispasal )
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ หมู่บา้ น จํานวน 9,537 คน
(สํานักงานเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. )
. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้แบบสอบถาม ได้จากการสุ่ มจากประชากร โดยกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมัน . % และ
ความคลาดเคลือน ±5 (Taro Yamane ; อ้างถึงใน ประสิ ทธิ สุ วรรณรักษ์.
: ) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 392 คน ทําการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นและชุมชนต่างๆ ตามสัดส่ วน โดยวิธีสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิจบั ฉลาก รายละเอียดดังปรากฏในตารางที ดังนี
ตารางที
จํานวนประชากรเทศบาลตําบลอิ สาณ
หมู่ที
ชื อหมู่บ้าน
ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง
1
บ้านโคกวัด
1,750
35
2
บ้านโคกใหญ่
929
19
3
บ้านโคกหัวช้าง
1,562
31
4
บ้านไทยเจริ ญ
561
11
5
บ้านหนองโพรง
1,194
24
6
บ้านโคกสะอาด
468
9
7
บ้านห้วย
1,038
21
8
บ้านหนองแปบ
1,605
32
9
บ้านยาง
1,227
25
10
บ้านหัวลิง
1,820
37
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หมู่ที
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื อหมู่บ้าน
ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง
บ้านโพธิ ศรี สุข
1,011
21
บ้านไผ่นอ้ ย
613
12
บ้านโคกขุนสมาน
700
14
บ้านสวนครัว
915
19
บ้านศิลาชัย
796
16
บ้านโคกมะกอก
456
9
บ้านหิ นลาด
1,681
34
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
1,201
24
รวมทังสิ น
19,537
392
จํานวนประชากรเทศบาลตําบลอิสาณ (สํานักงานเทศบาลตําบลอิสาณ, 2560)
. ตัวแปรทีศึกษา ประกอบด้วย
. ตัวแปรต้น ได้แก่
. . เพศ
- ชาย
- หญิง
. . อายุ
- อายุ ตํากว่า 18 ปี
- อายุ 18 - ปี
- อายุ 31 - ปี
- อายุ 1 - 50 ปี
- อายุ 51 ปี ขึนไป
3.1.3 ระดับการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับปริ ญญาตรี และอนุ ปริ ญญา
- ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
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. ตัวแปรตาม ได้แก่
. . การลดการเกิดขยะ (Redution)
. . การคัดแยกขยะ (Separation)
. . การกําจัดขยะทีปลอดภัย (Dispasal)
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ลักษณะเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึงมีรายละเอียดดังนี
1. แบบสอบถาม เกียวกับการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น ตอน คือ
ตอนที ข้อมู ลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ลักษณะของเครื องมื อเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ในเรื องข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ และการศึกษา
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็ น ด้าน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้าน
การคัดแยกขยะและด้านการกําจัดขยะทีปลอดภัย แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็ น
ระดับ จํานวน ข้อคําถามโดยแบ่งออกเป็ นรายด้าน คือ
ด้านการลดการเกิดขยะ จํานวน ข้อ
ด้านการคัดแยกขยะ จํานวน ข้อ
ด้านการกําจัดขยะทีปลอดภัย จํานวน ข้อ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ มีลกั ษณะเป็ นคําถาม
แบบปลายเปิ ด เพือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ ดังต่อไปนี
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 คณะผูว้ ิจยั ขอหนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูลในเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงเป็ นประชากรกลุ่มเป้าหมายทีจะศึกษา โดยนํา
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แบบสอบถามไปให้โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทังชีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้ทาํ แบบสอบถามอย่างอิสระ
1.3 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถาม จํานวน 392 ชุด โดยมี
แบบสอบถามทีได้กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ได้ทงหมด
ั
จํานวน 392 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอน ดังต่อไปนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพือหาค่าทีต้องการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการ ดังนี
1. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี และหาค่าร้อยละ
(Percentage) เสนอข้อมูลเป็ นตารางแสดงจํานวน และร้อยละ
2. การมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
กําหนดขอบเขตของค่าเฉลียไว้ดงั นี (บุญชม ศรี สะอาด. 2554: 121)
สําหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยรวมกําหนดดังนี
ค่าเฉลีย
4.51 – 5.00
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย
3.51 – 4.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมมาก
ค่าเฉลีย
2.51 – 3.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง
ค่าเฉลีย
1.51 – 2.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมน้อย
ค่าเฉลีย
1.00 – 1.50
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่ วมน้อยทีสุ ด
. เปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลอิสาณ จําแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้คา่ สถิติ t-test Independent
4. เปรี ยบเที ยบถึงความแตกต่างการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลอิสาณ จําแนกตามอายุและระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ F-test
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5. ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะทีเป็ นคําถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื อหา (Content
Analysis) โดยจัดคําตอบทีเข้าประเด็นเดียวกันและหาข้อสรุ ปบรรยายวิเคราะห์เป็ นความเรี ยง
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ โดยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับมากทีสุ ด ด้านทีได้คา่ เฉลียมากสุ ดทีสุ ด ด้านการคัดแยกขยะ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ ทีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ ทีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ ที มีการศึกษาต่ างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่ างกัน เมื อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการลดการเกิดขยะ มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง ด้าน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการคัดแยกขยะ และด้าน
กําจัดขยะทีปลอดภัย คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กาบ
แก้ว ปั ญญาไทย ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพืนที
เขตเทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา พบว่า ชุ มชนมีความรู ้ ความเข้าใจและมีจิตสํานึ ก
เกี ยวกับการจัดการขยะในระดับสู ง ชุ มชนสามารแยกขยะการนําขยะไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสู ง
พฤติ กรรมการกําจัดขยะภายในครั ว เรื อ นของชุ มชน พบว่ า มี การคัด แยกขยะมีการกําชับสมาชิ กใน
ครอบครัวตัดแยกขยะก่อนทิงขยะเปี ยกจะบรรจุทิงลงถังเทศบาล ขยะแห้งบางส่ วนนําไปกําจัดโดยการ
เผาขยะรี ไซเคิ ลเก็ บรวบรวมไว้เพื อขายบางส่ ว นนํา กลับมาใช้ใหม่ พฤติ กรรมการกําจัด ขยะภายใน
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ครัวเรื อนอย่างถูกต้องอยูใ่ นระดับสู ง และความรู ้ความเข้าใจของชุมชน เกียวกับปัญหาขยะกับการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการขยะ ในด้านต่าง ๆ มี ความสัมพันธ์กบั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจิตสํานึ กของชุ มชน
เกี ยวกับการจัดการปั ญหาขยะอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี การศึกษายัง พบว่า เหตุ ผลสําคัญ ที
ชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการขยะกับทางเทศบาล เพือเป็ นการทําให้ชุมชนสะอาดน่ าอยู่มีทศั นียภาพ
ทีสวยงาม เป็ นการลดปั ญหาสิ งแวดล้อมและเป็ นการเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
2.1 จากผลการวิ จยั พบว่า ด้านการลดการเกิ ด ขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที สุ ด ซึ ง
สอดคล้อ งกับการศึ กษาของ สมนึ ก เฮงวาณิ ชย์ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมู ลฝอยในเทศบาลตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลละหาน
ทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชนอยู่ในระดับมากที สุ ด ด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนแก้ไขปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชนอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและด้านการมีส่วน
ร่ วมในการติดตามประเมินผลและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ
อืนๆ เกียวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลละหานทราย
คือ เห็นควรจัดให้รถจัดเก็บขยะในชุมชนทุกวันอย่างน้อย
วันละ ครั ง ควรเพิมจํานวนถึงรองรั บขยะในชุ มชนให้มากขึนและควรประชาสัมพันธ์หรื ออบรมให้
ประชาชนทราบถึงการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ
2.2 จากผลการวิ จัย พบว่ า ด้า นการคัด แยกขยะ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที สุ ด ซึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิศิษฐ์ บรรดิ ( : บทคัดย่อ) ผลการศึ กษา พบว่า การคัดแยกขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านคู่ อําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงราย ด้านขยะมูลฝอยในที อยู่อาศัยและ
สถานประกอบการโดยภาพรวมมีขยะมู ลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง การคัดแยกขยะมู ลฝอยในแต่ ละ
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดประเภทจับแยกรวบรวมหรื อจําแนกประเภทของขยะมูลฝอย โดยภาพรวม มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยภาพรวมมีการ
ใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก การเปรี ยบเทียบการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในบ้านพักอาศัยกับ
สถานประกอบการด้านขยะมูลฝอยในทีอยู่อาศัยและสถานประกอบการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญ ด้านการจัดประเภทจับแยกรวบรวมหรื อจําแนกประเภทของขยะมูลฝอย โดยภาพรวม มี
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ความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที . ด้านการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยภาพรวมมี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .
แนวทางการส่ งเสริ มการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในทีอยูอ่ าศัยกับสถานประกอบการ
โดยภาพรวม ควรมีการส่ งเสริ มในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีการส่ งเสริ มอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีแนวทางทีค่าเฉลียมากทีสุ ด ได้แก่ เทศบาลควรมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการคัดแยก
ขยะของประชาชนในแต่ละหมู่ บา้ นอย่างต่อเนื อง โดยตลอดเทศบาลควรมีการติดตามผลการคัดแยก
ขยะมู ลฝอยของประชาชนในแต่ ละหมู่ บา้ นเพื อนํามาประเมิ นผลการปฏิ บัติแ ละหาแนวทางในการ
ดําเนิ นงานต่ อไป และเทศบาลควรมีการจัดกิจ กรรมเกียวกับการคัดแยกขยะ เช่ น การจัดการประกวด
แข่งขันการนําขยะทีมีประโยชน์มาทําเป็ นธนาคารขยะหรื อกิจกรรมขยะแลกไข่ เป็ นต้น ตามลําดับ
. ผลการวิ จัย พบว่า ด้านการกําจัด ขยะที ปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด ซึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทะนงศักดิ คุม้ ไข่นาํ ( : บทคัดย่อ) สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี ระดับการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับดี เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบ
ประเด็นสําคัญว่า ประชาชนร่ วมมื อในการกําจัดขยะมู ลฝอยในการจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในการจัดเก็บมูล
ฝอยให้กบั เจ้าหน้าที ประจําประชาชนได้รับผลประโยชน์ต่อกิจกรรมการกําจัดขยะมู ลฝอยที เทศบาล
จัดทําขึน และพฤติกรรมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวม นันมีการปฏิบตั ิมากกว่า
ไม่ปฏิบตั ิ พบว่า พฤติกรรมทียังมีการปฏิบตั ินอ้ ยกว่าร้านอืนๆ คือ ขยะประเภทแก้วแตก ขวดเเตก ท่าน
ต้องห่ อกระดาษหนาๆ และเขียนข้อความ “อันตรายของแตก” ก่อนทิงลงถัง รองลงมา คือ ถ่านไฟฉายที
หมดสภาพแล้ว ท่ า นเก็ บ รวบรวมใส่ ถุ ง พลาสติ ก ให้ เรี ยบร้ อ ยก่ อ นนํ า ไปทิ งลงถั ง จากการหา
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ า งข้อ มู ล บุ คคลกับพฤติ ก รรมของประชาชนในการกําจัด ขยะมู ลฝอย พบว่ า มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ การศึ ก ษาอาชี พ ส่ ว นการเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม และอายุไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
3. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ ทีมีเพศ อายุ การศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึงผลการวิจยั ครังนี
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ราซ๊ะ รอนิง ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเทศบาลตําบลตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัดสนราธิวาส โดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
1120

ตําบลตากใบผล การศึกษาพบว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนเกียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลตากใบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับคําเฉลียมากไปหาน้อยได้
ดังนี คือการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานการมีส่วนร่ วมในการ
ติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่ วมในการคิดและเสนอแนวทางการจัดการขยะตามลําดับประชาชนที
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพในครอบครัวแตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันส่ วนประชาชนทีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.0 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะคืออยากให้ชุมชนคัดแยกประเภทขยะเทศบาลควรจัดหาถังขยะแยกประเภทเป็ นขยะเปี ยก
และขยะแห้งเพือแจกให้ทุกครัวเรื อนและเทศบาลควรดําเนินการอย่างจริ งจังต่อเนือง ซึ งจะต้องสร้างสิ ง
กระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองจนกลายเป็ นอุปนิสัยและเป็ นทียอมรับของสังคมต่อ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 การมีส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เพือวางแผนในการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆต่อไป
. บทบาทของประชาชนในเทศบาลตําบลอิสาณถือเป็ นสิ งสําคัญในการพัฒนา การจัดการ
และวางแผนเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการกําจัดขยะมูลฝอย
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่ อไป
. ควรทําการศึกษาวิจยั ถึงปั จจัยทีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. ควรทําการศึกษาวิจยั ถึงพฤติกรรมการของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. . ควรมีการศึกษาเกียวกับการมีส่วนร่ วมของภาครัฐต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี จุดประสงค์ 1) เพือศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการดําเนิ นงาน
ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลหนองบั ว โคก อํา เภอลํา ปลายมาศ จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ 2) เพื อศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว
โคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจําแนกตามเพศ 3) เพือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งการให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ สอดคล้องกับการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตํา บลหนองบัว โคก อํา เภอลํา ปลายมาศ จัง หวัด บุ รี รัม ย์ ด้า น คื อ ด้านการศึ ก ษา ด้า นวัฒ นธรรม
ประเพณี และด้านสาธารณสุ ข ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนิ นงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุ กด้าน โดยเรี ยงจากด้านทีมีค่ามากไปหาน้อย ดังนี ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการศึ กษา และ
ด้านสาธารณสุ ขตามลําดับโดยจําแนกคุณลักษณะของประชากร คือเพศ แตกต่างกัน เพราะเพศหญิงมี
ความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย ความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะที มี จาํ นวนมากทีสุ ดคื อ อยากให้มีการ
สนับสนุ นหน่ วยแพทย์เคลือนทีออกตรวจสุ ขภาพให้ประชาชน รองลงมา อยากให้มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู ้กบั เด็กด้อยโอกาส และต้องการต้นแบบการนําภูมิปัญญาท้องถินสู่ อาชีพในชุมชน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน, การดําเนินงาน, องค์การบริ หารส่ วนตําบล
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Abstract
This research aims 1.) to study the satisfaction of the people with the performance of the
Nong Bua Khok Subdistrict Administrative Organization Lam Plai Mat District Buriram Province2.)
To compare the satisfaction of the people with the operations of the administrative organization.
Nong Bua Khok Subdistrict Lam Plai Mat District Buriram Province 3.) To study recommendations
for the development and improvement of the service to be more efficient and consistent with the
operations of the Nong Bua Khok Subdistrict Administrative Organization. Lam Plai Mat District
Buriram Province 3 aspects: education, culture and traditions And public health The research results
were found that The satisfaction of the people with the operations of the Nong Bua Khok Subdistrict
Administrative Organization. Lam Plai Mat District Buriram ProvinceThe overall picture is at a high
level in all aspects. They are ranked from the most valuable aspects to the least as follows: culture,
tradition, education and public health. Respectively by classifyingthedemographic characteristics of
different sexes. Because females are more satisfied than males There are the largest number of
comments and suggestions. He wanted to have support for the mobile medical unit to provide health
examinations for the people. And need a prototype Bringing local wisdom to a career in the
community
Keywords: the satisfaction of the people, operation, subdistrict administrative organization
บทนํา
ภายใต้รัฐธรรมนู ญ ราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้น มาบทบาท อํานาจ หน้าที และ
ความรับผิดขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถินได้เปลียนแปลงไปจากเดิมอย่างมากโดยรัฐธรรมนู ญได้ให้
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้กบั องค์การปกครองส่ วนท้องถินมีการกําหนดกรอบความคิดเป็ น
อิสระในการปกครองตนเองและกําหนดนโยบายการปกครองการบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอ าํ นาจหน้าที ของตนเองกําหนดบทบาทภารกิ จที สําคัญ ที องค์การปกครองส่ ว น
ท้องถินทุกแห่ งจะต้องมีการเตรี ยมการเพือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังจาก
หน่ วยงานส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาคตามทีกฎหมายกําหนด เพือทีจะสามารถปฏิบตั ิภารกิจตามทีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ งหมายความว่า องค์การปกครองส่ วนท้อ งถิ นจะต้อ งเร่ งกําหนด
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จุ ด มุ่ งหมายหรื อ ทิ ศ ทางการพัฒ นาตนให้ชัด เจนมี การกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาที
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบโดยครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอัน
เป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความพร้ อ มและศัก ยภาพขององค์ก ารปกครองส่ วนท้อ งถิ นที จะสามารถ
บริ หารงานในความรับผิดชอบตามทีราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคถ่ายโอนให้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 8) พ.ศ. 2553 ได้
จัดระเบี ยบการบริ หารราชการแผ่นดิ นออกเป็ น 3 ส่ วน คือการบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน การบริ หารราชการส่ วนท้องถินไทยได้กาํ หนดออกเป็ น 5 รู ปแบบ
ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล กรุ งเทพมหานคร และพัทยาเป็ น
การกระจายอํานาจการปกครอง คือ กิจการงานบางประการทีรัฐมอบหมายให้หน่ วยงานท้องถินรั บไป
บริ หารงานด้วยตนเองในลักษณะของการมอบอํานาจ ให้ประชาชนปกครองกันเอง มีความคิดริ เริ ม
หรื อ ตัด สิ น ใจแก้ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ งกับ ผลประโยชน์ ส าธารณส่ ว นรวมท้อ งถิ น (กรมการ
ปกครอง. 2550 : 3)
องค์การบริ หารหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการปกครองในรู ปแบบ
การบริ หารราชการส่ วนท้องถินตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 เป็ นผลให้อ งค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลมี อ าํ นาจหน้า ที ที ต้อ ง
ปฏิ บัติต ามภารกิ จ เช่ น รั กษาความสงบเรี ยบร้ อ ยให้กับประชาชนรั กษาความสะอาดของถนนหรื อ
ทางเดิ นในทีสาธารณะ รวมทังการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ งปฏิกูลในแหล่ งนํามีแนวทางการป้ องกัน
และระงับโรคติ ดต่ อมี การอบรมประชาชนให้มีความรู ้ ในการใช้อุปกรณ์ ในการดับเพลิ งส่ งเสริ มการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการซึ งการปฏิบตั ิหน้าทีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลต้อง
เป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี และให้คาํ นึ งถึงการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ทํา แผนพัฒ นาองค์การบริ หารส่ วนตําบลที ผ่ านมาพบว่ าองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคกยังมีปัญหาและอุปสรรคทียังไม่ได้รับการแก้ไขให้อยูใ่ นระดับทีพอใจ 3
ด้านคือ ด้านการศึ กษาด้านวัฒนธรรมประเพณี และด้านสาธารณสุ ข ซึ งปั ญหาดังกล่ าวต้องได้รับการ
แก้ไขและยังต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนมากจากส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาคเพือนํามาใช้ในการแก้ไข
และพัฒนาปั ญหาทีมีอยูใ่ ห้ดีขึน
จากความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่ าวคณะผูว้ ิจัยจึงสนใจที จะศึ กษาเรื องความพึ งพอใจ
ของประชาชนต่ อ การดําเนิ น งานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลหนองบัว โคก อํา เภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมประเพณี และด้านสาธารณสุ ข เพือทีจะทราบ ความ
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พึงพอใจและทราบความต้องการของประชาชนทีมีต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก เพือทีจะ
ได้นําผลความพึงพอใจไปใช้ในการปรั บปรุ งแก้ไขส่ งเสริ มและพัฒนาให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื อศึ กษาเปรี ยบเที ยบความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การดําเนิ น งานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจําแนกตามเพศ
3. เพื อศึ กษาข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
สอดคล้องกับการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
สมมุติฐานการวิจัย
1. ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจําแนกตามเพศมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจยั ครังนีศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนิ นงานขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลหนองบัว โคก อํา เภอลํา ปลายมาศ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ มี 3 ด้า นได้แ ก่ ด้า นการศึ ก ษา ด้ า น
วัฒนธรรมประเพณี และด้านการสาธารณสุ ข (องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก 2561 - 2565 :
17)
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ได้แก่ประชาชนในเขตตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ จํานวน 12 หมู่บา้ น จํานวนประชากร 7,336 คน
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2.2 กลุ่ มตั วอย่ าง ใช้วิธีการสุ่ ม ตามสู ต รการคํานวณของ (Taro Yamane) ได้จ าํ นวน
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 379 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
3. ตัวแปรทีจะศึกษา ตัวแปรทีศึกษามีดงั นี
3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ข้อ มู ล ทั วไปของประชาชนในเขตพื นที องค์ ก ารบริ หาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3.1.1 เพศ
3.1.1.1 ชาย
3.1.1.2 หญิง
3.1.2 อายุ
3.1.2.1 อายุ 18-30 ปี
3.1.2.2 อายุ 31-40 ปี
3.1.2.3 อายุ 41-50 ปี
3.1.2.4 อายุ 51-60 ปี
3.1.2.5 อายุ 60 ปี ขึนไป
3.1.3 การศึกษา
3.1.3.1 ประถมศึกษา
3.1.3.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1.3.3 มัธยมศึกษาตอน / ปวช
3.1.3.4 อนุปริ ญญา / หรื อเทียบเท่า
3.1.3.5 ปริ ญญาตรี
3.1.3.6 สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.1.4 อาชีพ
3.1.4.1 เกษตรกรรม
3.1.4.2 รับจ้างทัวไป
3.1.4.3 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
3.1.4.4 ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก 2561 - 2565
: 4 - 11)
3.2.1 ด้านการศึกษา
3.2.2 ด้านวัฒนธรรมประเพณี
3.2.3 ด้านสาธารณสุ ข
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
. ลักษณะเครื องมือ เครื องมื อทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม มี 2 ลักษณะ
คือ แบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
1.1 แบบสอบถามการวิจัย เกียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนิ นงาน
ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลหนองบัว โคก อํา เภอลํา ปลายมาศ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ผู ้วิ จัยได้ส ร้ า ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมู ลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึ กษา และอาชี พ มี ล ักษณะเป็ นคําถามแบบตรวจสอบรายการ ( Check List ) จะมี
คําตอบให้ทาํ เครื องหมาย  ลงใน ( )
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การ
ส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้าน
วัฒ นธรรมประเพณี และด้านสาธารณสุ ข ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า ( Rating
Scale ) ซึ งแบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ คื อ 5 4 3 2 และ 1 แล้ ว ทํ า เครื องหมาย ลงในแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามตอนที 2 ข้อคําถามมีลกั ษณะเชิงนิ มาน (ositive) มีจาํ นวนข้อทังสิ น 30 ข้อ
ตอนที 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open-ended Form) เพือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะอืนๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการดังต่อไปนี
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสอบถาม
1.1 คณะผูว้ ิจยั ขอหนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพือขอความอนุเคราะห์และส่ ง
แบบสอบถามไปยังนายกเทศมนตรี ตาํ บลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 เมือถึงกําหนด ผูว้ ิจยั ไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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. กรณี ไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในกําหนด ผูว้ ิจยั จะติดตามด้วยตนเอง เพือให้
ได้แบบสอบถามคืนทังหมด
. ผลปรากฏว่ า แบบสอบถาม จํา นวน ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ และมี ความ
สมบูรณ์ทงหมด
ั
จํานวน 379 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามในแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดําเนินการ ดังนี
4.1. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลีย (Mean) และ
ค่ า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้ า น และโดยภาพรวม
นําเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบคําอธิ บาย
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลการแปลความหมายของค่าเฉลียได้กาํ หนดขอบเขตของ
ค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2554 : 209)
ค่าเฉลีย
ความหมาย
4.51 - 5.50
มีการดําเนินงานในระดับมากทีสุ ด
3.51 - 4.50
มีการดําเนินงานในระดับมาก
2.51 - 3.50
มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50
มีการดําเนินการในระดับน้อย
1.00 - 1.50
มีการดําเนินการในระดับน้อยทีสุ ด
4.3. วิ เคราะห์ โดยการตี ค วามในรู ปของการวิ เคราะห์ เชิ งเนื อหา (Content Analysis)
หรื อตี ความสร้ างข้อสรุ ปแบบอุ ปมาน (Inductive Method) คือ พิจารณาความเหมื อนกันความต่างกัน
และความสัมพันธ์กนั มาหาข้อสรุ ปแล้วบรรยายวิเคราะห์เป็ นความเรี ยง
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การดํา เนิ น งานขององค์ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อทีมีต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว
โคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที
ได้ค่าเฉลียมากทีสุ ด ด้านวัฒนธรรมประเพณี อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของประชาชนต่อทีมี ต่อองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจําแนกตามเพศโดยภาพรวมในแต่ละด้านไม่
แตกต่ างกัน เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ด้ า นการศึ ก ษา ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 10 ด้ า น
วัฒนธรรมประเพณี ข้อ11 ข้อ12 ข้อ13 ข้อ14 และด้านสาธารณสุ ข ข้อ22 ข้อ26 ข้อ27 ข้อ28 ข้อ29
ข้อ30 มีความแตกต่างกัน
3. ข้อ เสนอแนะเกี ยวกั บ การดํา เนิ น งานขององค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหนองบั ว โคก
อําเภอลําปลายมาศ จัง หวัด บุ รีรั ม ย์ ที มี จ ํา นวนมากที สุ ด คื อ อยากให้ มี การสนับ สนุ น หน่ ว ยแพทย์
เคลื อนทีออกตรวจสุ ขภาพให้ประชาชน รองลงมา อยากให้มีการจัดกิ จ กรรมให้ความรู ้ ก ับเด็ กด้อ ย
โอกาส และ ต้องการต้นแบบการนําภูมิปัญญาท้องถินสู่ อาชีพในชุมชน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการดําเนิ นงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ทงั ด้านได้แก่ ด้านการศึกษา ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี และ ด้านสาธารณะสุ ขคณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิ จัย พบว่า จากการศึกษาความพึ งพอใจความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่อ การ
ดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ทงโดยภาพ
ั
รวมอยู่ใ นระดับมากทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การดําเนิ น งานของ
องค์การบริ หารส่ ว นตําบลหนองบัว โคก อํา เภอลํา ปลายมาศ จัง หวัดบุ รีรัมย์ ได้มีค วามเชื อมันใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก และรั บฟั งจากการประชาสัมพันธ์ได้และให้ประชาชนมีสิทธิ
ใน การแ ส ด งวาม คิ ด เห็ น ใน ด้ า น ต่ าง ๆ ซึ งส อ ด ค ล้ อ งกั บ ผ ลงาน วิ จั ย สุ นิ ส า ฮว บ ก อ ง
(2553 : บทคัดย่อ ) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน องค์การบริ หารส่ วน ตําบลหนอง
ขาม อําเภอหนองหญ้าไซ จ.สุ พรรณบุรี
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1) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มมากที สุ ด เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสิ นใจและกําหนดแนวทางการแก้ไข ปั ญหา ด้านการดํา เนิ น
กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ด้านการลงทุนและปฏิบตั ิงาน และด้านการติดตามประเมินผลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และการพัฒนา ท้องถินผลการวิจัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับการมี ส่วนร่ วมมากที สุ ด เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้ างพืนฐานและผังเมือง ด้านเศรษฐกิจและการคลัง ด้านสังคม
และการศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริ หารและ ด้านสาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมและ
ทรั พยากรมนุ ษย์อยูใ่ นระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง 2) เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญ้าไซ้จงั หวดสุ พรรณบุรี จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบวาประชาชนที มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็ นแตกต่างกนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมและทรัพยากรมนุ ษย์ และประชาชนที
มีระดับการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็ นแตกต่างอย่างน้อย ว่ามีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จํานวน
5 ด้า น คื อ ด้า นการมี ส่ ว น ร่ ว มในการตัด สิ น ใจและกํา หนดแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา ด้า นการดํา เนิ น
กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ด้านสังคมและการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริ หาร ด้าน
สาธารณสุ ขสิ งแวดล้อมสํานักหอสมุดกลาง และทรัพยากรมนุ ษย์ และประชาชนทีมีระยะเวลาทีอาศัยใน
ชุ มชนต่ างกัน มี ความคิดเห็ นแตกต่าง กันอยูอ่ ย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 จํานวน 1 ด้าน คือ
ด้านเศรษฐกิจและการคลัง และ ประชาชนทีมีอ าชี พต่างกันมีความคิดเห็ นแตกต่ างกันอยู่มีนยั สําคัญที
0.05 จํานวน 7 ด้าน คือ ด้านการตัดสิ นใจและกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา ด้านการดําเนินกิจกรรมต่าง
ๆ ของประชาชน ด้านการเมือง การบริ หารและดานสาธารณสุ ขสิ งแวดลอมและทรัพยากรมนุ ษย์ ส่ วน
ด้านอืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทังนี อาจเป็ น
เพราะความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เกิดการมี ส่วนร่ วมในด้านการศึกษา ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิภาวรรณ ทองชับวัฒน์ (2552 : บทคัดย่อ ) ศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนต่อ การให้บริ การของ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลและปั จ จัยที มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บ ริ ก ารของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างทีใช้เป็ นประชาชนในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 350 คนพบว่าระดับความพึ ง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมือ
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พิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากคะแนนเฉลี ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านการส่ งเสริ มการศึกษา
ด้านสาธารณสุ ข ด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและวัฒนธรรมด้านสังคมสงเคราะห์และลําดับสุ ดท้ายด้าน
การพัฒนาโครงสร้ างด้านพืนฐานปั จจัยที มี ผลต่ อความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ การของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
2.2 จากการวิจยั พบว่า ด้านวัฒนธรรมประเพณี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทังนี
อาจเป็ นเพราะ ประชาชนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคกเห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมซึ ง
สอดคล้องกับ อรสา พลประเสริ ฐสุ ข (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนต่ อการ
ดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาทราย อําเภอเมื อง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่ า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาทรายอําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนมโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมือจําแนกเป็ นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากจํานวน 2 ด้านเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือด้านศาสนาวัฒนธรรม ด้านการส่ งเสริ ม
การศึกษา และด้านการจัดให้มีการบํารุ งรักษาทางบกและมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางจํานวน 6
ด้านเรี ยงลําดับ ค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้อยอัน ดับแรก คื อ ด้า นการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
รองลงมา คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินทางสาธารณะ รวมทังการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ งปฏิกูล ด้านการบํารุ งรักษาศิลปะจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ นและวัฒนธรรมอันดี งามของ
ท้องถินและด้านส่ งเสริ มพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ ด้านการป้ องกันโรคระงับ
โรคติดต่อด้านการคุม้ ครองดูแลและบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2.3 จากการวิจยั พบว่า ด้านสาธารณสุ ข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทังนี เป็ นเพราะ
ประชาชนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคกเกิดการเข้าถึงสาธารณสุ ขโดยตรง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วุฒิไกล ดวงพิกุล (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลฝายแก้ว อําเภอภู เพี ยง จัง หวัด น่ า น กลุ่ มตัว อย่า งที ใช้เป็ นประชาชนทุ ก
หมู่ บา้ นในตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเวียง จังหวัด น่ าน อายุ 18 ปี ขึนไปจํานวน 400 คน พบว่าความพึ ง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้าน
การพัฒนาคนแลสังคมมีความพอใจในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านการศึกษารวมไปถึงด้าน
สาธารณสุ ข ด้านทรัพยากร และการบริ หารจัดการด้านโตรงสร้างพืนฐานความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
3. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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3.1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีต่อองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันซึ ง
ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณัฐกานต์ บุญร่ วม (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง
ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ น ตําบลคลองเปรม อําเภอฉะเชิ งเทรา
จังหวัดฉะเชิ งเทรา ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจของประชาชน ซึ งประกอบไปด้วย เพศ า เพศชายมี
ความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงในระดับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ระดับอายุอ ายุ 51 ปี มี ความพึ ง พอใจมากที สุ ดในระดับความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่ อ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ระดับการศึ กษามัธยมศึ กษาตอนปลายมี ความพึงพอใจมากที สุ ด ในระดับความพึง
พอใจของประชาชนทีมีต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบล
4. ข้อ เสนอแนะเกี ยวกั บ การดํา เนิ น งานขององค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหนองบั ว โคก
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรั บปรุ งการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับ
การดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีมาก
ทีสุ ดคือ อยากให้มีการสนับสนุ นหน่ วยแพทย์เคลือนที ออกตรวจสุ ขภาพให้ประชาชน ทังนี เป็ นเพราะ
ประชาชนส่ วนใหญ่เห็นว่า อบต. ยังมีการดําเนินงานในส่ วนของด้านสาธารณสุ ข ยังไม่มากพอต่อความ
ต้องการของประชาชน คือ ในส่ วนของการบริ การตรวจสุ ขภาพเคลือนทีซึ งผลการวิจยั สอดคล้องกับ
เอกณั ฏ ฐ์ ตระกูลรั มย์ (2554 : บทคัดย่อ ) การวิจัยครั งนี มี ความมุ่ ง หมายเพื อศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนต่อการดําเนิ นงานของเทศบาลตําบล ทุ่ งศรี ชุมพล อําเภอชุ มพลบุ รี จังหวัดสุ รินทร์ ความ
คิดเห็ นและข้อเสนอแนะ ของประชาชนต่อการดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลทุ่งศรี ชุมพลอําเภอชุ มพล
บุรี จังหวัดสุ รินทร์ ทีมีจาํ นวนมากทีสุ ด คือ อยากให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ในชุมชน ซึ งเกียวเนือง
กับด้านสาธารณสุขชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครังนี คณะผูว้ ิจัยได้สรุ ปประเด็นความคิดเห็ นของประชาชนต่ อการดําเนิ นงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพือเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ไขให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึนดังต่อไปนี
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1. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 การมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถินของประชาชน เป็ นสิ งสําคัญในการพัฒนาการทํางาน
ของบุคลากรภาครัฐ และสร้างแบบแผนการปฏิบตั ิงานเพือให้เกิดความโปร่ งใสในการพัฒนาการทํางาน
ทีจะทําให้เกิดการตรวจสอบและมีความชัดเจนในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิ
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่ อไป
2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเพือให้ได้ผลการศึกษาทีกว้างขวาง และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน
2.2 ควรศึกษาเรื องประสิ ทธิ ภาพการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ นักการเมือง
เพือจะได้ทราบระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอยูใ่ นระดับใด
2.3 ควรพัฒนาสื อประชาสัมพันธ์และช่องความรู ้เกียวกับบทบาทหน้าทีขององค์การปกครอง
ท้องถิน และบทบาทหน้าทีของประชาชนในทุก ๆ ด้านขององค์การปกครองท้องถิน
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี จุด ประสงค์ ) เพื อศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่ อ กระบวนการ
แก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์และ .) เพือเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาตําบลอิ ส าณ อําเภอเมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ด้าน คือ ด้านความรู ้ความเข้าใจด้านยาเสพติด ด้านกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด และด้านกระบวนการป้องกันยาเสพติด การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื องมือเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า แบ่งเป็ น ระดับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คน มีค่าความเชือมันเท่ากับ
. สถิติทีใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลียในกรณี ทีมีกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ค่าที (T-Test) ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็ นของประชาชนเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหา
ยาเสพติ ดของเทศบาลตําบลอิสาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับทีมีค่าเฉลี ยสู งไปหาตําดังนี ด้านความรู ้ความเข้าใจด้านยาเสพติด
ด้านกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพติด และด้านกระบวนการป้องกันยาเสพติด ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ประชาชน, ยาเสพติด
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Abstract
The purpose of this research is 1) To study people's satisfaction with drug problem solving
process of Isan Sub-district Municipality, Muang District , Buriram District. Buriram Province and 2)
to compare people's satisfaction in the process of solving The drug problem of Thababa, Isan Subdistrict, Mueang District, Buriram Province in 3 aspects: Drug The process of solving drug problems
and the process of drug prevention Data collection The rating scale question was divided into 5 levels
by collecting data from a sample of 389 people with a confidence value of 0.916. Statistics used to
analyze the data were percentage, mean, standard deviation. The average in the case of 2 groups of
samples using T-Test. the study found.
Public opinion on the people's satisfaction towards drug problem solving process of Isan
Sub-district Municipality is overall at high level. When considering each aspect, it was found that all
aspects were at a high level. In the order with high to low mean as follows Cognitive aspect of drug
addiction The process of solving drug problems and the process of drug prevention, respectively
Keywords: satisfaction, people, drug problem
บทนํา
สถานการณ์ ยาเสพติ ด ในประเทศไทยได้เผชิ ญ กับ ปั ญ หาภาวการณ์ ข ยายตัว ของการผลิ ต
ยาเสพติดในพืนทีสามเหลียมทองคําส่ งผลให้สถานการณ์การลักลอบค้ายาเสพติดรุ นแรงอย่างต่อเนื อง
ตังแต่ปี
เป็ นต้นมา ทังในด้านความถี และปริ มาณ ที ลักลอบเข้าต่อครัง เหตุ ปัจจัยสําคัญยังคงมา
จากสถานการณ์ ภายนอกประเทศเป็ นหลัก ข้อมู ลสถิ ติ การจับกุม คดี ยาเสพติ ด ของสํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ จากระบบสารสนเทศของตํารวจ ในปี งบประมาณ
สามารถจับกุมคดี ยาเสพติดทังหมด
, คดี ผูต้ อ้ งหา , คน ตรวจยึดยาเสพติดได้ดงั นี ยาบ้า ล้านเม็ดไอซ์ , . กิโลกรัม
เฮโรอี น . กิ โลกรั ม และเคตามี น . กิ โลกรั ม สถานะของไทยยัง คงถูกใช้เป็ นทางผ่านและ
ปลายทางสําคัญของขบวนการค้ายาเสพติด โดยยาบ้าเป็ นยาเสพติดทีมีการแพร่ ระบาดในไทยมากทีสุ ด
กลุ่ มผู ผ้ ลิ ต เน้น การเพิ มปริ ม าณยาเสพติ ด เข้า มาให้ ม ากที สุ ด เพื อทุ่ มตลาดให้ เกิ ด การกระตุ ้น ความ
ต้องการของผูเ้ สพให้ยงั คงอยูป่ ระกอบกับราคายาเสพติดทีถูกลง เป็ นปั จจัยเสริ มให้กลุ่มผูเ้ สพสามารถ
เข้าถึงยาเสพติดได้ทาํ ให้สถานการณ์การแพร่ ระบาดยาเสพติดยังอยูใ่ นภาวะรุ นแรง ส่ วนไอซ์ เฮโรอีน คี
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ตามีน และกัญชา ส่ วนใหญ่มกั จะถูกลําเลียงผ่านไทยเพือส่ งต่อไปยังประเทศทีสามโดยใช้เส้นทางทัง
ทางบก ทางเครื องบิ นและทางเรื อ โดยกลุ่มการค้า ยาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็ นจุ ดเตรี ยมการและซุ ก
ซ่อนอําพรางปะปนไปกับสิ นค้าต่าง ๆ เพือลําเลียงไปยังประเทศปลายทาง เช่น ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์
มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ญีปุ่ น เป็ นต้น นอกจากนี ยังมีสถานการณ์การราคายาเสพติด มีแนวโน้มลดลงใน
ทุกระดับทังขายส่ งและขายปลีกโดยยาบ้า ราคาทัวไปอยู่ทีเม็ดละ บาท แต่พบว่าในหลายพืนที ทัว
ประเทศมีราคาตํากว่า บาทต่ อ เม็ด ขณะที ราคาไอซ์ มีแนวโน้มลดลงเช่ นกัน ราคาทัวไปกรั ม ละ
, บาท ส่ งผลให้เกิดการกระตุน้ การใช้ในกลุ่มผูเ้ สพมากขึนขณะทีพฤติกรรมของกลุ่มผูเ้ สพจะมีการ
เพิมปริ มาณการเสพ ต่อครังมากขึนซึงอาจส่ งผลต่อการเกิดอาการทางจิตเวชได้
ปั จ จุ บ ัน เครื อ ข่ า ยการค้า ยาเสพติ ด แสวงประโยชน์ จ ากความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีก าร
ติ ดต่ อสื อสาร เพือติดต่อค้าขายยาเสพติดผ่านสื อสั งคมออนไลน์ เช่ น การใช้ Facebook, Line ,Twitter
เป็ นต้น ช่ องทางทีพบการค้ายาเสพติ ดมากทีสุ ด คือ Twitter รองลงมาคือ Facebook ร่ วมกับการส่ งยา
เสพติ ดทางพัสดุ ไปรษณี ย ์ การส่ งในแต่ละครังจะส่ งไปได้หลายพืนทีในคราวเดี ยวและหลายชิ นส่ งผล
ให้การค้ายาเสพติ ด ขยายวงกว้างออกไปได้มากขึน นอกจากนี การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน
การเงินของธนาคารต่าง ๆ ทําให้การโอนเงินค่ายาเสพติดทําได้สะดวกมากขึน ทังการโอนเงิ นผ่านทาง
Mobile Application ,ทางอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ สถานการณ์การแพร่ ระบาดยาเสพติด จากการเพิมปริ มาณยา
เสพติ ดจํานวนมากเข้ามาในประเทศของกลุ่มผูค้ า้ เพือทุ่ มตลาดให้เกิดการกระตุน้ ความต้องการของผู ้
เสพให้ยงั คงอยูป่ ระกอบกับราคาทีถูกลง ซึ งเป็ นปั จจัยเสริ มให้กลุ่มผูเ้ สพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย
ทําให้ส ถานการณ์ การแพร่ ระบาดยังอยู่ในภาวะรุ นแรงข้อมูลจากการประเมินสถานะหมู่บา้ น/ชุ มชน
ของกระทรวงมหาดไทย ปี งบประมาณ
พบว่าหมู่บา้ น/ชุมชนทีมีปัญหายาเสพติด , หมู่บา้ น
คิดเป็ นร้ อยละ ของหมู่บา้ น/ชุ มชนทังประเทศ กลุ่มผูเ้ สพยาเสพติดส่ วนใหญ่มีอายุ - ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ หรื อมีสัดส่ วนมากกว่า ใน ของผูเ้ สพทังหมด ส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผูม้ ี งานทําซึ งเป็ นกลุ่ม
ผูใ้ ช้แรงงานและรับจ้างมากทีสุ ด ยาเสพติดทีมีการใช้มากทีสุ ดคือยาบ้า ร้อยละ . รองลงมาคือกัญชา
ร้อยละ . และไอซ์ ร้อยละ . ยาเสพติดทีต้องมีการเฝ้าระวัง คือ ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เอ็กซ์ตาซี และ
กัญชา เมือพิจารณาเป็ นรายตัวยา พบว่า การแพร่ ระบาด ไอซ์ ผูเ้ ข้าบําบัดรั กษาไอซ์มีแนว โน้มเพิมขึน
และกลุ่มผูท้ ี มีอ ายุ - ปี ส่ วนใหญ่ เป็ นผูเ้ สพรายใหม่ มีสั ดส่ วนอยู่ทีร้ อยละ . แนวโน้มการใช้
ยาเสพติ ดเพิมขึนและมีการแพร่ ระบาดมากใน พืนที ของประเทศ คื อ ) ภาคเหนื อ ได้แก่ เชี ยงราย,
เชี ยงใหม่ ) ภาคใต้ตอนล่ าง ได้แก่ สงขลา, นราธิ วาส ) กรุ งเทพมหานครและ ) กาญจนบุรี คีตามีน
และเอ็กซ์ตาซี ทีนิยมใช้ในกลุ่มนักเทียวกลางคืนซึ งพบการแพร่ ระบาดอย่างมากในห้วงทีผ่านมาในพืนที
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กรุ งเทพมหานครและพื นทีจังหวัดทีมี สถานบันเทิ งและแหล่งท่ องเทียว โดยผูเ้ ข้าบําบัดรั กษาคีตามี น
และเอ็กซ์ต าซี มีแนวโน้มเพิมสู งขึนอย่างต่ อเนื อง ซึ งในช่ ว ง ปี ที ผ่านมา กัญชา ผูเ้ ข้าบําบัดรั กษามี
แนวโน้มเพิมขึนนอกจากนี ยังพบว่า ภายหลังจากการประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที
ั ชาและผลิตภัณฑ์
) ให้สามารถนํากัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจยั ได้พบว่ามีผูใ้ ช้กญ
จากกัญชา (นํามันกัญชา) เพิมขึน นอกจากนียังพบการนํายารักษาโรคและยาอันตรายภายใต้การควบคุม
มาใช้ในทางที ผิ ด มากขึ นโดยเฉพาะในกลุ่ ม นั ก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา เช่ น ยาแก้แ พ้ ยาแก้ป วด ยากล่ อ ม
ประสาท เป็ นต้น
ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรั ฐมนตรี ได้ประกาศอย่างชัดเจนทีจะสนับสนุ นการมี ส่วน
ร่ วมของภาคประชาสั ง คม และภาคชุ ม ชนในการแก้ไขปั ญ หาสั ง คมในด้า นต่ าง ๆ โดยสร้ างความ
เข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมและชุมชนให้เพิมมากขึน ซึ งจะเป็ นส่ วนสําคัญที จะทําให้ปัญหายาเสพติด
และปั ญหาสังคมอื น ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริ ง โดยการเสริ มปั จจัย ความเข้มแข็ง ให้กบั หมู่ บา้ น
ชุมชน โดยการ ) จัดประชุ มประชาคมหมู่บา้ น เพือสํารวจตรวจสอบ ผูม้ ีพ ฤติการณ์ดา้ นยาเสพติทงค้
ั า
และเสพ ด้วยกระบวนการประชาคมในชุ มชน เป็ นการคัด กรอง ปั ญหายาเสพติ ด ในหมู่บ้าน/ชุ มชน
ขันต้น ) เสริ มบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และกรรมการหมู่บา้ น ให้มีภารกิจในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปั ญหายาเสพติดในหมู่บา้ น/ ชุ มชน ) มอบหมายหน้าทีให้ อสม. แต่ละหมู่บา้ นสํารวจค้นหา ผูเ้ สพยา
เสพติ ด ชักชวนผูเ้ สพ/ ผูต้ ิ ดยาเข้าบําบัด และติ ด ตาม ช่ วยเหลื อ ผูผ้ ่านการบําบัด ) ฟื นฟู อ าสาสมัคร
ประชาชนในหมู่บา้ น เพือทําหน้าทีในการป้ องกันเฝ้าระวัง ค้นหาผูเ้ สพยาเสพติดในหมู่บา้ น ) ส่ งเสริ ม
บทบาทขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นให้ มี บ ทบาทสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้านยาเสพติ ด โดยให้
ความสําคัญในกิจกรรมป้ องกันปั ญหายาเสพติดการจัดกิจกรรมทางเลือกให้กบั เยาวชน ฯลฯ ) ส่ งเสริ ม
กระบวนการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายระดับชุมชน เพือขยายความร่ วมมือของหมู่บา้ นไปสู่ ระดับตําบล )
เสริ มสร้างแนวความคิดของชุมชนใช้ตาํ บล การรวมกลุ่มของชุ มชนในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดพัฒนา
ไปสู่ การเสริ มสร้ างความสมานฉันท์และเชิ ดชูสถาบันหลักของชาติ ปัญหายาเสพติ ดเป็ นปั ญหาสําคัญ
การแก้ไขปั ญหาโดยภาครั ฐฝ่ ายเดียว ไม่ สามารถขจัดปั ญหายาเสพติ ดให้ลดลงหรื อหมดสิ นไปจําเป็ น
จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายทีเกียวข้องโดยเฉพาะประชาชนทีอยูใ่ นพืนทีนัน
เทศบาลตําบลอิ สาณ อําเภอเมื องบุ รีรัมย์ จังหวัด บุ รีรัมย์ เป็ นหน่ วยงานบริ หารราชการ ส่ ว น
ท้องถิน มีจาํ นวนหมู่บา้ น หมู่บา้ น มีหน้าทีทีต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
โดยต้องเป็ นไปเพือประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริ หารกิ จการบ้านเมื องที ดี และให้คาํ นึ งถึงการมีส่ วนร่ วมของประชาชนเป็ นหลัก โดยมี แนวทางการ
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ปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาไม่ว่าจะเป็ นในด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ งแวดล้อ ม ด้านการศึ ก ษา ด้า นการท่ อ งเที ยว และด้านการบริ ห าร และในส่ วนของการมีการ
ดําเนิ นงานในด้านสังคม มีการดําเนิ นงานในด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดด้วย
ถึงแม้พืนทีเทศบาลตําบลอิสาณ จะไม่ใช่พืนทีแพร่ ระบาดหลักของยาเสพติด แต่ดว้ ย สภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบนั ทีมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยูใ่ นพืนทีเป็ นจํานวนมากก็เป็ นปั จจัยเสี ยงทีอาจจะก่อให้เกิดการ
แพร่ ระบาดของยาเสพติดเพิมขึนได้ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายในการเอาชนะยาเสพติดเป็ นวาระ
แห่ งชาติ ทีทุกภาคส่ วนในสังคมจะต้องร่ วมกันดําเนิ นการในการแก้ไข ปั ญหายาเสพติดอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื องโดยได้มีมาตรการการปฏิ บตั ิในการเสริ มสร้างพลังแผ่น ดิ น เอาชนะยาเสพติด ซึ งมุ่ งเน้นการ
ดํา เนิ น งานระดับ ชุ ม ชนและหมู่ บ้า นให้ ต ระหนั ก ถึ ง ภัย ของยาเสพติ ด ซึ งเป็ นปั ญ หาของทุ ก คนใน
ประเทศทีต้องช่ วยกันแก้ไข มีความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจ ช่วยกันสร้างชุ มชนและหมู่บา้ นของตนให้
เข้มแข็งโดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินเป็ นแกนหลักร่ วมกับกลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และองค์กรภาคประชาชนในการเฝ้าระวังตรวจตราความสงบเรี ยบร้อย และป้ องกันการนํา
ยาเสพติดเข้ามาในพืนที
จากปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดทีมีสถานการณ์การแพร่ ระบาดเพิมมากขึนซึ งผูว้ ิจยั อยู่
ในพืนทีของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึ งมีความสนใจทีจะศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนต่ อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติ ดในพืนที เทศบาลตําบลอิสาณว่าประชาชนใน
พืนทีได้มีความพึงพอใจต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง เพือนําผลทีได้จากการศึกษาไป
เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติ ดของเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
. เพื อเปรี ยบเที ย บความพึ ง พอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ปั ญ หายาเสพติ ด ของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื อเป็ นข้ อ เส นอแนะแนวทางการดํ า เนิ นงานแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด ของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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ความสําคัญของการวิจัย
. ทําให้ทราบถึ ง ความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่ อกระบวนการแก้ปั ญ หายาเสพติ ด ของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
. ทํ า ให้ ท ราบถึ ง กระบวนการแก้ ปั ญหายาเสพติ ด ที มี ใ นเขตเทศบาลตํ า บลอิ สาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และปรับปรุ งวิธีการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
ขอบเขตของการวิจัย
. ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจยั ในครังนี มีขอบเขตในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ปัญหา
ยาเสพติด ในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาตามหลักวงจรคุณภาพของ
เดมมิง (Deming) (อ้างอิ งของ โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff,
อ้างใน สมศักย์ สิ นธุ ระ
เวชญ์
: - ) ด้าน ดังนี
. . ด้านความพึงพอใจในการให้ความรู ้ ความเข้าใจ
. . ด้านความพึงพอใจในการแก้ไขปั ญหา
. . ด้านความพึงพอใจในการป้องกัน
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากร ได้แก่ ประชาชนทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขึนไป ทีอาศัยอยูใ่ นเขตพืนทีเทศบาลตําบลอิ
สาณ จํานวน หมู่บา้ น รวมประชากรทังหมด , คน
. กลุ่มตัวอย่ าง จากการสุ่ มประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Taro
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน แล้วสุ่ มตัวอย่างให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่าง ๆ ตามสัดส่ วน
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling)
. ตัวแปรทีจะศึกษาตัวแปรทีศึกษา มีดงั นี
. ตัวแปรอิสระ คือ ประชาชนทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขึนไป ทีอาศัยอยูใ่ นเขตพืนทีเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.ระดับการศึกษา
5.รายได้ต่อเดือน
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. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู ้ ความเข้าใจด้านยาเสพติด
2. ด้านกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพติด
3. ด้านกระบวนการป้องกันตนเองยาเสพติด
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการ
แก้ปัญหายาเสพติดในพืนทีเทศบาลตําบลอิสาณ ซึงประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที ข้ อ มู ล ทั วไปของผู ้ ต อบแบบสอบถามเป็ นแบบเลื อ กตอบได้ ต ามรายการ
จํานวน 5 ข้อ
ตอนที 2 ความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติ ดในพืนที เทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมื องบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ กําหนดไว้ซึง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู ้ ความ
เข้ า ใจด้ า นยาเสพติ ด ด้ า นความพึ ง พอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ ปั ญหายาเสพติ ด
ด้านพฤติ กรรมการป้ องกัน ตนเองจากยาเสพติ ด มี ข ้อคําถามจํานวน 30 ข้อ โดยกําหนดระดับ ความ
พึงพอใจ 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที 3 เป็ นการเสนอแนะเพิมเติมของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ดเพือให้
ผูต้ อบแบบสอบได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิมเติม
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขันตอน ดังนี
1. ผู ้วิ จั ย ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากประชาชนในเขตเทศบาลตํา บลอิ ส าณ อํา เภอเมื อ ง
จังหวัด บุ รีรัมย์ ซึ งเป็ นประชากรกลุ่ ม เป้ าหมายโดยลงพื นที เก็ บข้อ มู ลด้วยตนเองบางส่ ว นและแจก
แบบสอบถามให้กบั ทีมงานวิจยั 6 คน ช่วยดําเนินการเก็บข้อมูล โดยมีการชีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการ
เก็บข้อมูลตอบแบบสอบถาม และให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้ทาํ แบบสอบถามอย่างอิสระ
2. จากการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิจัยได้แ จกแบบสอบถามจํา นวน 389 ชุ ด มี แ บบสอบถาม
มีความสมบูรณ์ได้ทงหมด
ั
389 คิดเป็ นร้อยละ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอน ดังนี
1. ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทีได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
3. ผู ้วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั วไป ของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี
(Frequencies) และคํานวณค่าร้อยละ (Percentage)
4. ผู ว้ ิ จัยได้วิ เคราะห์ ข ้อมู ล ทังโดยรวม ปั จจัยที ส่ ง ผลต่ อความพึ งพอใจของประชาชนใน
กระบวนการแก้ปัญ หายาเสพติ ด ในพื นที เทศบาลตํา บลอิ ส าณ อําเภอเมื อ งบุ รีรัม ย์ จังหวัด บุ รีรัม ย์
รายด้านและเป็ นรายข้อ โดยการหาค่ าเฉลีย (Mean) และค่ าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
แล้วนําผลทีได้ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายทีได้
5. เปรี ยบเที ยบค่าเฉลียระดับความคิดเห็ นต่ อความพึ งพอใจของประชาชนในกระบวนการ
แก้ปัญหายาเสพติดในพืนทีเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็ น
ของประชาชน จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้โดยการทดสอบค่าที (Test - T)
การวิ เ คราะห์ เพื อแปลความหมายใช้ เกณฑ์ อ ั น ดั บ ความสํ า คั ญ ดั ง นี (อ้ า งในบุ ญ ชม
ศรี สะอาด. 2535 : 111 )
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง ความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุ ด
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ กระบวนการแก้ปัญ หา
ยาเสพติ ด ของเทศบาลตํา บลอิ ส าณโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า
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ทุ กด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นที ได้ ค่ า เฉลี ยมากสุ ด ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า นยาเสพติ ด
อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ กระบวนการแก้ปัญ หา
ยาเสพติดของเทศบาลตําบลอิสาณ ทีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมจากการสัมภาษณ์
3.1 ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจด้านยาเสพติ ด ความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่อ กระบวนการ
แก้ปัญหายาเสพติ ด ของเทศบาลตําบลอิ ส าณโดยทางเทศบาลได้มีการให้ความรู ้ ในด้านการป้ องกัน
ยาเสพติดได้อธิ บายว่า ยาเสพติดมีกีประเภทและให้โทษอย่างไรบ้างและได้ให้ความหมายของยาเสพติด
กับประชาชนให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดมากขึน ได้มีการรณรงค์ในการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดใน
ด้านต่างๆและทําให้ประชาชนได้ทราบถึงสาเหตุของยาเสพติดและได้มีการร่ วมมือกับประชาชนในการ
แก้ปัญหาอย่างครอบคลุมมากยิงขึน
3.2 ด้านกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพติด ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการ
แก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาลตําบลอิสาณ โดยทางเทศบาลได้มีการจัดทําโครงการให้กบั ประชาชน
ในพืนทีเพือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพือห่ างไกลยาเสพติดยาและได้มีการอบรมเกียวกับยาเสพติด
เพือให้เป็ นทางเลือกและพลังบวกในการหลีกเลียงยาเสพติดและได้ให้คาํ ปรึ กษาหรื อข้อเสนอแนะกับ
ประชาชนในด้านการแก้ไขปั ญหายาเสพติดและมีการจัดตังกลุ่มอาสาสมัครมาเพือประสานงานในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ
3.3 ด้านกระบวนการป้ อ งกัน ยาเสพติ ด ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ กระบวนการ
แก้ปัญหายาเสพติ ดของเทศบาลตําบลอิสาณ โดยทางเทศบาลได้มีการจัดตังด่ านตรวจยาเสพติดอย่าง
เคร่ งครั ดและได้จัดตังศู นย์รับแจ้งเบาะแสเกี ยวกับยาเสพติด และในเรื องการป้ องและรั กษาทรั พย์สิ น
ให้กบั ชุมชนและเทศบาลยังมีการสร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีการรณรงค์
ให้ทราบถึ งปั ญหาและภัยของยาเสพติ ดและรณรงค์ให้หลี กเลียงการดื มสุ ราและสิ งมึ นเมาและเข้าไป
ประชาสัมพันธ์ในการตรวจจับยาเสพติดในเทศบาล
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมื อง จังหวัด บุ รีรัมย์ ทัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ความเข้า ใจด้านยาเสพติ ด ด้าน
กระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพติด และด้านกระบวนการป้ องกันยาเสพติด คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั
ได้ดงั นี
1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า เทศบาลมีการให้
ความรู ้เกียวกับยาเสพติดในด้านต่างๆ เช่น ผลดีผลเสี ย ประเภทของยาเสพติด เป็ นต้น และเทศบาลยังได้
มีการป้องกันยาเสพติดภายในพืนทีโดยการจัดรณรงค์และการจัดตังด่านเพือตรวจสารเสพติดนอกจากนี
เทศบาลยงได้มีการจัดกิจกรรมเพือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีการส่ งเสริ มสถาบันครอบครั วให้
เป็ นส่ วนสําคัญในการช่ วยป้ องกันยาเสพติด ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
(2551 : บทคัด ย่อ )ได้ศึ ก ษาวิ จัย เกี ยวกับ การรั บ รู ้ ส าเหตุ แ ละการป้ อ งกัน การใช้ยาเสพติ ด การรั บ รู ้
สถานการณ์การใช้ยาเสพติดของผูน้ าํ ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
การรับรู ้สาเหตุและการป้องกันการใช้ยาเสพติดดังนี ระดับการรับรู ้มาก ร้อยละ . ระดับการรับรู ้ปาน
กลาง ร้อยละ . ระดับการรั บรู ้นอ้ ย ร้ อยละ . ส่ วนการรับรู ้สถานการณ์การใช้ยาเสพติด พบว่า ผูน้ าํ
ชุ มชนเคยเห็ นกลุ่ มวัยรุ่ นเสพยาเสพติด มากที สุ ด ร้อยละ . เคยเห็ นบุคคลแจกจ่ ายยาเสพติ ด ร้ อยละ
. เคยเห็นบุคคลมีอาการหลังจากเสพยาเสพติด ร้อยละ . และผูน้ าํ ชุ มชนร้อยละ . มีความเห็น
ว่าสถานการณ์การใช้ยาเสพติดในปั จจุบนั ลดลง
การทดสอบความสั ม พัน ธ์ พบว่ า แหล่ ง ข้อ มู ลมี ความสั ม พัน ธ์ กับ การรั บ รู ้ ส าเหตุ แ ละการ
ป้ องกันการใช้ยาเสพติด อย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ (P < .01) ส่ ว นบุ คคลที ให้ขอ้ มูลข่ าวสารบ่ อยที สุ ด
ระดับการศึกษาและระยะเวลาการเป็ นผูน้ าํ ชุมชนมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้สาเหตุและการป้ องกันการ
ใช้ ย าเสพติ ด อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P < .05) เช่ นกั น แต่ คุ ณ ลั ก ษณ ะส่ วนบุ ค คล พบว่ า
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการรับรู ้สาเหตุและการป้ องกันยาเสพติด
การศึกษาครังนี แสดงให้เห็นว่าการใช้สือต่างๆ และบุคคลทีให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับยาเสพติด
เช่ น นายอําเภอ บุคคลในครอบครั ว อาสาสมัครสาธารณสุ ข และครู /อาจารย์ ล้วนแต่มีอิทธิ พลต่อการ
รับรู ้สาเหตุและการป้ องกันการใช้ยาเสพติด ดังนันชุมชนควรร่ วมมือกับทางราชการในการควบคุมและ
ป้องกันปั ญหาการใช้ยาเสพติดของชุ มชน และส่ งเสริ มให้สถาบันครอบครั วมีความรักความอบอุ่นและ
สิงแวดล้อมในชุมชนทีดีจะทําให้ปลอดภัยจากการใช้ยาเสพติดต่อไป
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2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
2.1 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านความรู ้ ความเข้าใจด้านยาเสพติด โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก
ทังนี อาจเป็ นเพราะ ประชาชนในเทศบาลตํา บลอิ ส าณมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจด้ า นยาเสพติ ด ให้ ก ับ
ประชาชนเพือเกิ ดประโยชน์ต่อประชาชนในพื นทีซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนกฤต พลเยียม
(2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับ การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการป้ องกันปั ญหา
ยาเสพติด กรณีศึกษา บ้านกุดค้าว ตําบลกุดค้าว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ส ภ าพ ปั ญ ห าใน ก ารป้ อ งก นั ย าเส พ ติด ข อ งชุม ช น บ า้ น กุด ค า้ ว ตํ า บ ล กุด ค า้ ว
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ พบว่า ประชากรยังขาดความรู ้ความเข้าใจ และมีส่วนร่ วมในการ
ป้องกันปั ญหายาเสพติดอยู่ในระดับตํา
2. ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการป้ องกันปั ญหายา
เสพติด ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที ระดับ .01 โดยก่อ นการพัฒ นามีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับ ตํา ภายหลัง การพัฒ นามี
ความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับสู ง
3. การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการป้ องกันปั ญหายาเสพติด
ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 โดยก่อนการพัฒนามีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับตํา ภายหลังการพัฒนามีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า เทศบาลมีการสนับสนุ นสถานบันครอบครั วให้เป็ นส่ วนสําคัญทีจะช่ วยป้ องกัน
การติ ดยาเสพติดอีกทังยังให้ชุมชนเป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนา ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสาย
สุ ดา สุ ขแสงและคณะ(2560 : บทคัด ย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี ยวกับการเฝ้าระวังในการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน กรณี ศึกษา ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล และต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับ การป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.31
SD=1.37) เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที มีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ กิจกรรมการเดิ นลาดตะเวน/ตังด่ านตรวจ
รอบหมู่บา้ นทุกคืน (M=3.71, SD=4.09) รองลงมาคือ มีศูนย์รักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน/
มีชุดรักษาความสงบของหมู่บา้ น (M=3.68, SD=0.99) ข้อทีมีค่าเฉลียตําสุ ดคือ การจัดกิจกรรมให้ความรู ้
แก่เยาวชน เช่น ค่ายพุทธบุตร/การอบรม (M=2.90, SD=1.12)

1149

2. รู ปแบบการเฝ้าระวัง ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน ทีสามารถ
ป้ อ งกัน ปั ญหา และได้ผลเป็ นที พึ ง พอใจของคนในชุ มชนมี 4 รู ปแบบ คือ รู ปแบบที 1 การเดิ นลาด
ตะเวน หรื อการตังด่ านตรวจ รู ปแบบที 2 การพูดคุยทําความเข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มผูเ้ สพโดยกํานันและ
ผูใ้ หญ่บา้ น รู ปแบบที 3 การให้ ความรู ้ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และกฎหมายเกียวกับ
ยาเสพติด ให้แก่แกนนําภาคประชาชนและรู ปแบบที 4 การจัดกิจกรรมทางเลือกให้กบั กลุ่มเยาวชน
2.3 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านกระบวนการป้ องกันยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า เทศบาลได้มีการจัดตังด่านตรวจยาเสพติดอย่างเคร่ งครัดและได้จดั ตังศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสเกี ยวกับยาเสพติ ดและในเรื องการป้ องและรั กษาทรั พย์สินให้กบั ชุ มชนและเทศบาลยังมีการ
สร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีการรณรงค์ให้ทราบถึงปั ญหาและภัยของยา
เสพติดและรณรงค์ให้หลีกเลียงการดืมสุ ราและสิ งมึ นเมาและเข้าไปประชาสัมพันธ์ในการตรวจจับยา
เสพติดในเทศบาล ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ นาตยา เฮ้าประมงค์ ( 2550 : บทคัดย่อ ) สภาพการ
ปฏิบตั ิงานการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลวิจยั พบว่า
1. สภาพการปฏิ บ ัติงานการป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ในโรงเรี ยน มัธยมศึ กษา
พ บว่ า มี การปฏิ บั ติ งาน ป้ องกั น และการแก้ ไ ขปั ญ ห ายาเส พ ติ ด มาก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.7
และการปฏิ บัติ ง านป้ อ งกัน และการแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด ปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.6 และการ
ปฏิบตั ิงานป้ องกันและการแก้ไขปั ญหายาเสพติดน้อย คิดเป็ นร้อยละ 0.7
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุ ราชการ
กับสภาพการปฏิบตั ิงานการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั เพศอายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ แต่มีความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ ง ทางวิทยฐานะ
ความสอดคล้องของวิชาทีสอนกับสาขาทีสําเร็ จการศึกษาและการได้รับการฝึ กอบรม เกียวกับยาเสพติด
กับสภาพการปฏิ บ ัติง านการป้ อ งกัน และการแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงมีความสอดคล้องและเป็ นไปตามสมมติฐาน ทีตังไว้
3. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อกระบวนการแก้ปัญหา
ยาเสพติดของเทศบาลตําบลอิสาณ ทีมีเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ งผลการวิจยั ครังนี สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ สุ ริยนั ต์ เสรี เรื องยุทธ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับการศึกษากระบวนการ
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บริ หารเพือป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพืนที การศึกษาร้อ ยเอ็ด
เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึ ก ษากระบวนการบริ หารเพื อป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ า อยู่ในระดับ มากทุ กด้า น ด้า นที มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ ด้า นงบประมาณ รองลงมา คื อ ด้า นการ
อํานวยการ ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้านการจัดบุคลากร
2. ผลการเปรี ยบเที ยบการศึ กษากระบวนการบริ ห ารเพื อป้ อ งกัน ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ขันพืนฐาน สั งกัด ระดับ สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 2 จํา แนกตามสถานภาพ พบว่ า
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทาง สถิติที.05
3. ผลการเปรี ยบเที ยบการศึ กษากระบวนการบริ ห ารเพื อป้ อ งกัน ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ขันพื นฐาน สั งกัด สํานั กงานเขตพื นที การศึ กษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 2 จํา แนกตามช่ วงชัน พบว่ า โดยรวม
แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 เมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน
ด้านการจัดบุคลากร ค้านการอํานวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมี การกําหนดนโยบาย การเสริ มสร้ างสมรรถนะ การแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด ให้แ ก่
ประชาชน เช่ น ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย เพือเป็ นกลไกในการขับเคลื อนนโยบาย
ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ โดยทุ ก ภาคส่ ว นทังรั ฐ บาลกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าคและท้อ งถิน ผู น้ ํา ชุ ม ชนต้อ งให้ ก าร
สนับสนุนและร่ วมมือไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
2. ควรมีการกําหนดนโยบายทีให้ความสําคัญเกียวกับเรื องการแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดย
การบู รณาการหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิ บัติ การทํากิ จกรรมชุ ม ชน การถ่ ายทอด และ
เรี ยนรู ้ร่วมเกียวกับ ความรู ้ความเข้าใจด้านยาเสพติด ความพึงพอใจของประชาชนในกระบวนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
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2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่ อไป
1. ในการศึ กษาวิจัยครั งต่ อไป ควรขยายพื นที การวิจัยให้ครอบคลุ มพืนที ทุกตําบลในเขต
อําเภอ หรื อพืนทีเสี ยงต่อการเกิดปั ญหายาเสพติด
2. ทําการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพเพือรับทราบถึงปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
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บทคัดย่ อ
การศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการ
บริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพือเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีแปรผันตามเพศ 3) เพือเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพือนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิ
สาณ เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็ นคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 389 คน
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (TTest)
ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จํานวน
244 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.6 และเป็ นเพศชาย จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.2 อายุระหว่าง 38-47 ปี
มีจาํ นวนมากทีสุ ด 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 อาชีพรับจ้าง/ธุ รกิจส่ วนตัว มีจาํ นวนมากทีสุ ด 114 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจาํ นวนมากทีสุ ด 99 คน คิดเป็ นร้อย
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ละ 25.4 และรายได้ต่อเดือน ช่วงรายได้ 5,001-10,000 บาท มีจาํ นวนมากทีสุ ด 108 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.8
สําหรับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อการบริ หารงาน ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาการบริ การ ของเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริ หารงาน, เทศบาลตําบล
Abstract
A study of the satisfaction of the people towards the administration of the Isan Municipality.
Mueang Buriram District Buriram Province Objective 1) To study the satisfaction of the people
towards the administration of Isan Sub-District Municipality. Mueang Buriram District Buriram
Province 2) to compare people's satisfaction towards the administration of Isan Sub-District
Municipality Mueang Buriram District Buriram Province with gender-dependent 3) as a
recommendation for the implementation of the Isan Sub-District Municipality Mueang Buriram
District Buriram Province And to use the results of the study as a guideline in the administration of
the Isan Municipality The tools used for data collection were questionnaires, rating scale, divided into
5 levels, open-ended questionnaire. Data were collected from a sample of 389 people. The statistics
used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation T-Test.
The study found that Most of the respondents There are 244 more females than males,
accounting for 57.6 percent and being male with 165 people, representing 42.2 percent, aged 38-47
years, with the highest number of 120 people, or 30.8 percent. The largest number was 114 people,
representing a percentage. 37 levels of study High school / vocational certificate The highest number
was 99 people, 25.4 percent, and monthly income from 5,001-10,000 baht was the largest number
108, or 27.8 percent. For the satisfaction of the people with the administration of the Isan
Municipality Mueang Buriram District Buriram Province found that the satisfaction of the sample
group towards the management of infrastructure development Economic development And service
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development of the Isan Sub-district Municipality Mueang Buriram District Buriram Province
Overall, it is at a high level.
Keywords: satisfaction, the administration, municipality administration
บทนํา
ลักษณะการปกครองของไทยเป็ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุขและมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุ ด ซึ งยึดถือกันมาตลอด สังคมในอดีต
ประชาชนมีการอยูอ่ าศัยกันเป็ นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะมีหวั หน้าทําหน้าทีเป็ นผูป้ กครองคอยดูแลชีวติ และ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนภายในกลุ่มอย่างใกล้ชิด เมือจํานวนกลุ่มคนเริ มมีการขยายตัวเพิมมากขึน
ต่อมาจึงมีการจัดแบ่งอาณาเขตและรู ปแบบการปกครองอย่างเป็ นระเบียบมากขึน โดยมีกลุ่มคนทีอยูเ่ ป็ น
หมู่บา้ น ให้มีผใู ้ หญ่บา้ นคอยดูแลและหากมีหลายหมู่บา้ นให้กาํ หนดเป็ นตําบลและมีกาํ นันเป็ นผูด้ ูแล
แล้วขยายไปเป็ นอําเภอและจังหวัดต่อไป การทีจะดูแลบ้านเมืองให้ดีได้ตอ้ งขึนอยูก่ บั การปกครอง
บ้านเมืองทีดีดว้ ยประเทศไทย จึงมีกฎหมายว่าด้วยการบริ หารราชการแผ่นดินออกมาใช้ เพือได้
จัดรู ปแบบของการปกครองออกเป็ น 3 ส่ วน คือ การปกครองส่ วนกลาง การปกครองส่ วนภูมิภาค และ
การปกครองส่ วนท้องถิน การปกครองส่ วนท้องถินไทย ปรากฏเด่นชัดทีสุ ดในสมัยรัชกาลที 5 พระองค์
ท่านทรงจัดให้มีการปกครองส่ วนภูมิภาคและการปกครองส่วนเดิมขึน ทําให้เกิดการเปลียนแปลงการ
ปกครองของไทย เพือพัฒนาประเทศชาติตามแบบอย่างประเทศตะวันตก เป็ นการปฏิรูปสังคมและการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร. 2539 : 1) ลักษณะการเปลียนแปลงการปกครองของไทยในสมัยนัน
จัดแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ การปกครองส่ วนกลาง มีการยกเลิกตําแหน่งอัครมหาเสนาบดีและจตุสดมภ์
ในปี พ.ศ. 2435 แล้วจัดแบ่งการบริ หารการปกครองออกเป็ น “ กรม” แต่ละกรมจะมีหวั หน้ารับผิดชอบ
และกําหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจนและมีเสนาบดีเป็ นหัวหน้าปฏิบตั ิงาน ต่อมาในวันที 1 เมษายน พ.ศ.
2435 ได้มีการประกาศพระราชโองการ ยกฐานะกรมขึนเป็ น “ กระทรวง” การปกครองส่ วนภูมิภาค
เพือเป็ นการเสริ มสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ โดยการรวมศูนย์อาํ นาจ
ไว้ทีส่วนกลาง คือ เมืองหลวง “ยกเลิกระบบกินเมือง” เดิมทีเจ้าเมือง มีสิทธิ ในการเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม รวมทังการควบคุมบังคับบัญชาไพร่ ต่อมาได้เปลียนมาใช้ระบบราชการรับเงินเดือนจาก
ส่วนกลางและการปกครองส่ วนท้องถิน (จักษ์ พันธ์ชูเพชร 2545 : 62 - 63) เทศบาลเป็ นหน่วยการ
ปกครองท้องถินรู ปแบบหนึงมีฐานะเป็ นนิติบุคคล การบริ หารการปกครองแยกออกจากระเบียบการ
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บริ หารราชการส่ วนกลาง จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาจัดตังท้องถินขึนเป็ นเทศบาลไว้ 3 ประการ ดังนี ประการทีหนึ ง จํานวนขนาดของ
ประชากรหรื อราษฎรในพืนทีและการกระจายตัวเชิงพืนทีของประชากร ประการทีสอง ความเจริ ญทาง
เศรษฐกิจของท้องถิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้โดยตรงตามกฎหมายและงบประมาณรายจ่าย
ในการดําเนินกิจการของท้องถิน และประการทีสาม ความสําคัญ ทางการเมืองท้องถินโดยพิจารณา
ศักยภาพของท้องถินในการพัฒนา การปกครองระดับท้องถินในปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสิ งสําคัญของระบบ
การปกครองของไทยเพราะหากไม่มีการปกครองระดับท้องถินนัน จะทําให้เกิดช่องว่างในการดูแล
ประชาชนระดับท้องถินและท้องถินนันจะมีความสุ ข น่าอยู่ รวมไปถึงคุณภาพชีวิตทีดีกต็ อ้ งส่ งเสริ มสุ ข
ภาวะในด้านต่างๆ รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน โดยกําหนดความเป็ นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และ
ความเป็ นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอาํ นาจหน้าทีของตนเอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจึงมีบทบาทอํานาจหน้าทีอย่าง
กว้างขวาง โดยมีเพียงจะมีหน้าทีในการให้บริ การสาธารณะพืนฐานแก่ประชาชนในท้องถินแต่ยงั ขยาย
บทบาทหน้าทีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถินด้วย
และเป็ นองค์กรทีเปิ ดให้ประชาคมท้องถินมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กรส่ วนท้องถินเพิมขึน เพือให้เกิดความเป็ นอิสระจากส่ วนกลางและเป็ นองค์กรนิติบุคคลใน
การปกครองตนเองและการมีส่วนร่ วมทาง การเมืองของประชาชนในการเลือกผูแ้ ทนของตนเข้าไป
ดําเนินการบริ หาร การบริ หารจะดําเนิ นไปได้ดีเพียงใดขึนอยูก่ บั ความสนใจและความรับผิดชอบของ
ประชาชนเป็ นสําคัญ หากประชาชนไม่สนใจและไม่รับผิดชอบต่อท้องถินตนเองก็เป็ นการยากทีจะทํา
ให้การปกครองท้องถินตามหลักการกระจายอํานาจสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
เทศบาลตําบลอิสาณ ได้ยกฐานะจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลอิสาณเป็ นเทศบาลตําบลอิสาณ
เมือวันที 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 โดยทีกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพเหมาะสมควรให้จดั ตังเป็ นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พุทธศักราช 2537 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับ
ที 5) พุทธศักราช 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตังองค์การบริ หารส่ วนตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ น
เทศบาลตําบลอิสาณ ซึงเทศบาลตําบลอิสาณ มีบทบาทหน้าทีตามกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลอิสาณ
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เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทําหน้าทีดูแลประชาชนในตําบลอิสาณ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาการบริ การ ทังนี เพือความอยูด่ ีกินดีและเพือ
ประโยชน์ของประชาชนในพืนทีในส่ วนการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงการบริ หารงานจะประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้านประกอบ
เข้าด้วยกัน เช่น ความรู ้ความสามารถและประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานและผูบ้ ริ หาร อุปกรณ์
เครื องมือเครื องใช้ต่างๆ ต้องมีคุณภาพดีจึงจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สิ งสําคัญประการ
หนึ ง คือ ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ การบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ เป็ นตัวชีวัด
ความสําเร็ จและความล้มเหลวในการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ ได้เป็ นอย่างดียงิ เพราะถ้า
หากเทศบาลตําบลอิสาณบริ หารงานไม่เหมาะสมหรื อไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพืนทีทีดูแลรับผิดชอบได้กอ็ าจส่ งผลให้ประชาชนไม่พงึ พอใจในการบริ หารงานของ
เทศบาลตําบลอิสาณอาจจะก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารงานตามมานันเอง ด้วยเหตุ
ดังกล่าวมาผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพือทีจะสามารถนําผลการศึกษาทีได้ไปเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิและนําข้อมูลทีได้รับไปปรับปรุ งแก้ไขเพือช่วยส่ งเสริ มการสร้างบริ หารงานให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริ หารงาน ตลอดจนสามารถบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลอาจจะส่ งผลดีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาน ให้เป็ นทีพึงพอใจของ
ประชาชนทีมาใช้บริ การและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดีสืบไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาล ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีแปรผันตามเพศ
3. เพือเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
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ความสําคัญของการวิจัย
ผลของการศึกษาค้นคว้าวิจยั มีความสําคัญดังนี
1. ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาล ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. ทําให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาของการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
การวิจยั ในครังนี มีขอบเขตในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อบริ หารงาน ของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาเฉพาะกิจกรรม
(สุ พตั รา นามรมย์ 2552 : 3) 3 ด้าน ดังนี
1.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.3 ด้านการพัฒนาการบริ การ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตังทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล ตําบลอิสาณ อําเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 18 หมู่บา้ น รวมประชากรทังหมด 13,751 คน
2.2 ตัวอย่างได้จากการสุ่ มประชากรโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน Taro Yamane
(สิ ทธิ ธี รสรณ์, 2551) จํานวนทังสิ น 389 คน แล้วสุ่ มตัวอย่างให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่างๆ ตาม
สัดส่ วนด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
การวิจยั ในครังนี ได้กาํ หนดขอบเขตของตัวแปรทีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ไว้ 2 ตัวแปร ดังนี
3.1 ตัวแปรต้ น ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
3.2 ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาล ตําบลอิสาณ อําเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงมี 3 ด้าน คือ
3.2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
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3.2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.3. ด้านการพัฒนาการบริ การ
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ลักษณะเครื องมือ
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนี เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนเอง
แบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคําถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับเรื องความพึงพอใจของ
ประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีลกั ษณะ
เป็ นคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม มีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด (Openended Form)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเกียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม ดังนี
1. ขอหนังสื อจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถึงนายกเทศมนตรี ตาํ บลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ
ขอความอนุเคราะห์ในการให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถาม และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ในเทศบาลตําบลอิสาณ
พร้อมขอรับคืนเมือตอบแบบสอบถามเสร็ จแล้ว
3. แบบสอบถามจํานวน 389 ชุดเก็บรวบรวมมาได้จาํ นวน 389 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดกระทําข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
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3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการดังนี
1. การศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี
(Frequency) และหาร้อยละ (Percentage)
2. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ วิเคราะห์
ด้วยการหาค่าเฉลีย ( ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบความเรี ยง
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเป็ นคําถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis) โดยจัดคําตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี หาค่าร้อยละ
เสนอ
ข้อมูลเป็ นตารางประกอบคําอธิบาย
4. เปรี ยบเทียบค่าเฉลียความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตาม
เพศ โดยทดสอบค่าที (T-Test)
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลีย (Mean) ได้กาํ หนด
ขอบเขตของค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด 2556 : 111)
ค่าเฉลีย 4.51 - 5.00 ความหมาย พึงพอใจมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51 - 4.50 ความหมาย พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย 2.51 - 3.50 ความหมาย พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 - 2.50 ความหมาย พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.50 ความหมาย พึงพอใจน้อยทีสุ ด
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาล
ตําบลอิสาณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยูใ่ นระดับ
มาก ด้านทีได้คา่ เฉลียมากสุ ด ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน อยูใ่ นระดับมาก
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2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาล
ตําบลอิสาณ มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
3.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงาน
ของเทศบาลตําบลอิสาณ แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานในส่ วนของงานทีมีการก่อสร้าง/
ติดตัง ผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ ชุมชน ควรร่ วมมือกันตรวจสอบคุณภาพของวัสดุทีนํามาใช้ในการก่อสร้าง
ติดตัง และดูแลความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของงาน เทศบาลควรมีการเพิมช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรี ยน
ของประชาชนโครงการทีเป็ นความต้องการของประชาชนมาสู่ การปฏิบตั ิ แต่เนืองจากด้วยงบประมาณ
ทีจํากัดทําให้ไม่เพียงพอในการพัฒนาได้ทุกพืนที ทําให้บางพืนทียังไม่มีถนนทีปลอดภัย การขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่าง การขาดแคลนนําสําหรับอุปโภคบริ โภคในช่วงหน้าแล้ง รวมถึงปั ญหานําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน ทําให้เกิดปั ญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื อง
3.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาล
ตําบลอิสาณ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงการทีส่ งผลด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร
เช่น การส่ งเสริ มด้านอาชีพให้แก่คนในชุมชน การส่ งเสริ มด้านการเกษตร เช่น การสู บนําเพือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและเพือการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรในการจําหน่ายข้าวสารไปถึงมือผูบ้ ริ โภคโดย
ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง ฯลฯ
3.3 ด้านการพัฒนาการบริ การ ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของ
เทศบาลตําบลอิสาณ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริ การ เมือมาติดต่องานทีเทศบาล
ได้รับความสําเร็ จตรงกับความต้องการอย่างถูกต้อง และเรี ยบร้อยดี และทางเทศบาลได้จดั ทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ทําให้มีความเข้าใจขันตอนให้บริ การได้ถูกต้อง เอกสารทีเตรี ยมไว้บริ การ มีตวั อย่าง
แนะนําประเภทบริ การอย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ทีจําเป็ นให้ทราบยังไม่ทวถึ
ั ง ประชาชน
ยังรู ้ไม่ทวถึ
ั งว่าเมือปั ญหาจะแจ้งเหตุหรื อร้องเรี ยนได้ทีไหน หมายเลขโทรศัพท์อะไร และการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในช่องทางต่างๆ เช่น เสี ยงตามสาย เว็บไซต์วิทยุชุมชน ฯลฯ ยังไม่เพียงพอ
ประชาชนจึงพึงพอใจเพียงในระดับมาก
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง 3 ด้าน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาการบริ การ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะความพึงพอใจของ
ประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชน
มีความพึงพอใจในการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการจัดแผนงานหรื อโครงการลักษณะการทํางานของคณะ
ผูบ้ ริ หารมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้มีการดําเนิ นงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิน สําหรับพนักงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการปฏิบตั ิงานด้วยความรวดเร็ ว โปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้เช่นกัน ตลอดจนสามารถให้บริ การได้ตามทีประชาชนต้องการด้วยมนุ ษย
สัมพันธ์และการวางตัวทีดี ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ พตั รา นามรมย์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเขืองใน
อําเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า
1. ประชาชนตําบลเขืองในมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เขืองใน อําเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านโครงสร้างพืนฐานด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการ
ลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเทียว ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน และโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
2. ประชาชนในตําบลเขืองในทีมีเพศ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเขืองใน อําเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่ งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเทียว ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน
และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. ประชาชนในตําบลเขืองในทีมีช่วงอายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขืองใน อําเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้าน
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งานส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการ
วางแผนการส่ งเสริ มการลงทุนทําศัลยกรรมและการท่องเทียว ด้านการบริ หารจัดการ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และ การศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
และ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนในตําบลเขืองในทีมีวุฒิการศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขืองใน อําเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้าน
งานส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทียว ด้าน
การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน และโดยภาพรวมไม่แตกต่างมีเพียง การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรี ยบร้อยเท่านัน ทีประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพบความแตกต่างผูว้ ิจยั นําไป
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี LSD พบว่า มีความแตกต่างกันจํานวน 1 คู่ คือ คู่วุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษากับคู่วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ประชาชนมีความพึงพอใจในการตรวจสอบดูแลระบบนําประปาให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ เรื อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต และมีไฟฟ้าส่ องสว่างในชุมชนมีเพียงพอ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารให้
ความสําคัญในการพัฒนา โดยมีการกระจายงบประมาณไปทุกหมู่บา้ นและมีการจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี และอีกทังการดูเเลระบบนําประปาเป็ นการมองเห็นเป็ นรู ปธรรม
ประชาชนส่ วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของอัมพร ขาวทอง (2550 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบาเจาะ อําเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา
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2.1 ประชาชนทีมี เพศ สถานภาพสมรส และรายได้ครอบครัวต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ประชาชนทีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบาเจาะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านการ
ก่อสร้างถนนแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติทีระดับ. 05 ด้านการปรับปรุ งซ่ อมแซมถนน ด้าน
การพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ด้านการจัดระบบนําเพือการอุปโภคไม่แตกต่างกัน
2.3 ประชาชนทีมีระดับการศึกษา อาชีพหลัก ระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นเขตพืนทีแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบาเจาะ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านการซ่ อมแซม
ถนน ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ด้านการจัดระบบนําเพือการอุปโภคแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ด้านการก่อสร้างถนนไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ประชาชน มี
ความพึงพอใจทีทางเทศบาลมีการส่ งเสริ มการฝึ กอบรมให้ความรู ้ทางการเกษตร สนับสนุ นเงินทุน
หมุนเวียนให้กบั กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผูบ้ ริ หารเทศบาลให้ความสําคัญกับกลุ่มอาชีพเกษตรกร
มากกว่ากลุ่มอาชีพอืนๆ ทําให้กลุ่มบางอาชีพไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงและถึงแม้ผูบ้ ริ หาร จะ
จัดสรรงบประมาณให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิจแต่ส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม
อาชีพเดิมเป็ นประจําทุกปี เช่ น สนับสนุนทุนหมุนเวียนกลุ่มเกษตรกร กองทุนปุ๋ ย เป็ นต้น ส่ วนการจัด
โครงการฝึ กอบรมมักจะเป็ นอาชีพเสริ มเว้นว่างจากการทําการเกษตร ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กิ
ติศกั ดิ กูดอาแม (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ หารงานของ
นายกเทศมนตรี กรณี ศึกษาเทศบาลตําบลยะหา ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ หารงานของนายกเทศมนตรี
ในด้านต่างๆ ดังนี
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาด้านการเมืองการปกครองและด้านสิ งแวดล้อม ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริ หารงานของนายกเทศมนตรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง และเมือพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ทุกประเด็นอยูใ่ นระดับสู ง
ด้านสาธารณสุ ข ศาสนาความเชือ และสาธารณูปโภค พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริ หารงานของนายกเทศมนตรี อยูใ่ นระดับสู ง เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า บางประเด็น มีความ
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พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง กล่าวคือ ประเด็นปัญหาด้าน สุ ขภาวะน้อย การส่ งเสริ มเพือการทํานุ
บํารุ งศาสนาวัฒนธรรม การมีนาประปาเพื
ํ
อการอุปโภคบริ โภคได้อย่างเพียงพอ และความร่ วมมือใน
การจัดกิจกรรม ด้านศาสนาและวัฒนธรรมจากประชาชน
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ หารงาน
ของนายกเทศมนตรี โดยเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแปร อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา และรายได้พบว่า
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริ หารงาน ของนายกเทศมนตรี เมือจําแนกตามตัวแปร เพศอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏว่า
อยูใ่ นระดับสู ง ทุกด้านยกเว้นระดับการศึกษา ซึ งกลุ่มตัวอย่างทีมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะมีความ
พึงพอใจในทุกด้านระดับปานกลาง
จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการพัฒนาการบริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึงจะเห็นได้จาก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ของความเสมอภาค ความเอาใจใส่ ความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ ทังนีเทศบาลตําบลอิสาณ ควรปรับปรุ งระบบการติดตังการซ่อมบํารุ ง การดูแลรักษาของการ
บริ การให้เสี ยงตามสายให้ใช้การได้ดี สามารถติดต่อสื อสารได้อย่างชัดเจน ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของจารุ วรรณ พุ่มสงวน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบางขนุน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2 ส่ วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี 122 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.8 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.1 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญา 105 คนคิดเป็ นร้อยละ 29.1 ส่ วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1 ส่ วน
ใหญ่ มีรายได้ตากว่
ํ า 10,000 บาท 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8
ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง พิจารณารายด้าน ด้านนโยบายและ
การวางแผนอยูใ่ นระดับสู ง ด้านเจ้าหน้าที โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง ด้านสถานที โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
ด้านการบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง ด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
3. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึงผลการวิจยั ครังนีสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของประสิ ทธิ อุดมธนะธี ระ
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(2551: บทคัดย่อ) ซึ งได้ศึกษาเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนทีมาใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 55.00) อายุระหว่าง 30-39 ปี
(ร้อยละ 2.10) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 31.43) ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว/ เจ้าของกิจการ
(ร้อยละ 28.57) รายได้ 5,001 ถึง 10,000 บาท (ร้อยละ 32.85) หน่ วยงานทีมาใช้บริ การทีองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชาชนส่ วนใหญ่มาใช้บริ การ คือ สํานักปลัด (ร้อยละ 42.86)
2. ด้านการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการใช้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน
เรี ยงตามลําดับทีประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที
ค่าเฉลีย 4.08 ด้านกระบวนการ/ ขันตอนการให้บริ การค่าเฉลีย 3.99 และด้านสิ งอํานวยความสะดวก
ค่าเฉลีย 3.66
3. ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงาน ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับทีประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากไปหาน้อย คือ ด้าน
หลักคุณธรรม มีค่าเฉลีย 3.85 ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลีย 3.84 ด้านหลักความโปร่ งใสและด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลีย 3.79 เท่ากัน ด้านหลักความคุม้ ค่า มีค่าเฉลีย 3.67 และด้านหลักการมีส่วน
ร่ วม มีค่าเฉลีย 3.59
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ หารงานของ
เทศบาลตําบลอิสาณ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําไปใช้ ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 เทศบาลตําบลอิสาณควรมีการกําหนดนโยบายการเสริ มสร้างสมรรถนะชุมชนในมิติต่างๆ
เช่น มิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางปั ญญา และมิติทางสังคม เพือเป็ นกลไกในการขับเคลือนนโยบาย
ไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยทุกภาคส่ วนทังรัฐบาลกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิน ผูน้ าํ ชุมชนต้องให้การ
สนับสนุนและร่ วมมือไปสู่ การปฏิบตั ิงานทีแท้จริ ง
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1.2 เทศบาลตําบลอิสาณควรมีการกําหนดนโยบายทีให้ความสําคัญกับการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถินและหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน การทํากิจกรรมร่ วมกับชุมชน การถ่ายทอด
และเรี ยนรู ้ร่วมกันของสังคม
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่ อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ทีประชาชนต้องการ เพือให้ได้ขอ้ มูลทีตรงกับความต้องการของประชาชนมากทีสุ ด จะสามารถ
นําไปเป็ นแนวทางในการบริ หารงานเทศบาลต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงปั ญหาและอุปสรรคของการบริ หารงานของเทศบาล ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.3 ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
เกียวกับการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารอ้ างอิง
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การมีส่วนร่ วมการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ และการสื บสานการทอผ้าไหมของ
ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Participation in Conservation and Weaving Sai Yao Community
in Thalung Lek Subdistrict, Mueang District, Buriram Province
เกดวิพาดา บุดดา1 / ธัญลักษณ์ ตุ้ยตะคุ2 / ชลลดา ชิดรั มย์ 3 / ปาณิศา อุตมะ4 /
วิไลลักษณ์ ชิดนอก5 / สุ พตั รา เทียนจันทร์ 5
Ketwipada Budda / Thanyalak Tuitaku / Chonlada Chidram /
Panisa Uttama / Wilailak Chidnok / Supattra Thianjan
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มี จุดประสงค์ 1. เพือศึ กษารู ปแบบการมี ส่วนร่ วมในกระบวนการ การอนุ รักษ์
และสื บสานการทอผ้าซิ นตีนแดงของชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพือ
เปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมพัฒนาในการอนุ รักษ์และสื บสานการทอผ้าไหมชุ มชนสายยาว ตําบล
ถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้า
ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมืองเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ใน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ตัด สิ น ใจ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มดํา เนิ น งาน และด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลการการ
ดําเนิ นงาน กลุ่ มตัว อย่างจํานวน 307 คน โดยการสุ่ ม อย่า งง่ าย เครื องมื อการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
ปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.97 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบค่า t-Test ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน
ร่ วมในการอนุ รักษ์และสื บสานการทอผ้าของชุมชนสายยาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ดําเนิ น งาน ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานและด้า นการมี ส่ ว นร่ วมการ
ตัดสิ นใจ ตามลําดับ ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนในการอนุ รักษ์และสื บสานการทอ
ผ้าซิ นตีนแดงของชุมชนทางสายยาว จําแนกตามคุณลักษณะ เพศ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนข้อเสนอแนะของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และสื บสานการทอผ้าของชุมชนสายยาว พบว่าประชาชน
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องค์การบริ หารส่ วนตําบลและผูน้ าํ ชุมชน ควรจัดกิจกรรมโดยการประยุกต์ให้เข้ากับ กิจกรรมต่าง ๆ ใน
เทศกาล เพือเน้นความสําคัญ และการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนให้มีส่วนร่ วมกับชุมชนถือ
เป็ นโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการผลักดัน ส่ งเสริ ม และฟื นฟูภูมิปัญญาการทอผ้านีต่อไป
ความสําคัญ: การมีส่วนร่ วม, ประชาชน, การอนุรักษ์และสื บสาน
Abstract
This research has a purpose; 1. To study participation patterns in the process Conservation
and continuation of red foot sarong weaving of Sai Yao community. Thalung Lek Subdistrict,
Mueang District, Buriram Province 2. To compare the level of participation in development in the
conservation and continuation of silk weaving in Long Sai community. Thalung Lek Subdistrict,
Mueang District, Buriram Province 3. To study the suggestion of participation in conservation,
weaving in Sai Yao community, Thalung Lek Subdistrict Mueang District Buriram Province in 3
aspects: participation in decision making Participation in operations And participation in monitoring
and evaluation of the performance The sample consisted of 307 people by simple randomization. The
data collection tool was a questionnaire with 3 types: checklist form. 5-level approximation scale and
open-ended model The reliability was 0.97. The statistics used for data analysis were percentage,
mean, and standard deviation. People's opinions on participation in the conservation and continuation
of weaving of Long Sai community. The overall picture is at a high level. Operational aspects
Participation, monitoring and evaluation of the performance and participation in decision-making,
respectively, the results of comparison of opinions of the people in the conservation and continuation
of the Sai Daeng Sarong weaving of the Long Sai community. Classified by gender, there is no
difference. As for the suggestions of the people to participate in the conservation and the weaving of
Long Saiyao community. Found that the people of the Tambon Administrative Organization and
community leaders Events should be organized by applying to the various activities in the festival to
emphasize the importance. And providing opportunities for everyone, especially youth, to be
involved with the community is an opportunity for all sectors to take part in promoting, promoting
and restoring this knowledge of weaving.
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บทนํา
ภูมิปัญญาท้องถินนับเป็ นความรู ้ทีได้รับการถ่ายทอดกันมาตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ งเกิดจาก
ประสบการณ์ของชาวบ้านทีบรรพบุ รุษสังสมดู แลเก็บรั กษาความรู ้ไว้ เพือถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาให้กบั
ลูกหลานและคนในครอบครั วทีใกล้ชิด เป็ นความรู ้ ความสามารถอันเป็ นพืนฐานในการดํารงชี วิต เป็ น
องค์ความรู ้ทีเกิดจากการลงมือทํา ทดลองปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูกจนเกิดความชํานาญ รู ้ จริ ง เชียวชาญใน
เรื องนันๆ ซึ งเป็ นความรู ้ ทีฝั งแน่ น ปฏิ บ ัติจริ งและนําไปใช้ได้จริ ง และลงมือทําอย่างต่ อเนื องจนเกิด
ความรู ้ของตนเอง ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็ นรากฐานทีหล่อหลอมให้คนในชุ มชน
รู ้ สึ ก หวงแหนในภู มิปัญ ญาของตนเอง มี จิ ต สํานึ กร่ ว มกัน อนุ รั กษ์ดูแ ลรั ก ษาฟื นฟู พฒ
ั นาภู มิ ปัญ ญา
ท้อ งถิ นทําให้คนในชุ มชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ขก่ อ ให้เกิ ดสุ ขภาวะสั งคม ทีดี อยู่กันพร้ อมหน้า
พร้ อมตาทําให้ ครอบครั วได้อยู่รวมกันเป็ นครอบครั วใหญ่ รู ้ สึ กอบอุ่ นและเป็ นวิ ถีชีวิ ตของชุ มชนที
เชื อมโยงกับวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมชุ มชน และเป็ นอาชี พทีจะเสริ มสร้ างพลังความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิ จ ให้ กับ ครอบครั ว ตลอดจนสามารถที จะสร้ า งรายได้ให้ กับ ชุ ม ชน ผ้าเป็ นวัส ดุ สํ า หรั บ ทํา
เครื องนุ่ งห่ ม จึ งนับว่าเป็ นปั จจัยพืนฐาน ที จําเป็ นอย่างหนึ ง ในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ควบคู่ ไปกับ
อาหารและทีอยู่อาศัย ในอดี ตการทอผ้าใช้เองในครั วเรื อนเคยมี ความสําคัญมากในสังคมไทย ชุ มชน
น้อยใหญ่ ในหมู่บา้ น และแม้แต่ในเมืองต่างก็มีธรรมเนี ยมการทอผ้าไว้ใช้สอยเอง(วรารัตน์ วัฒนวโรบล
และคณะ บทคัดย่อ: )
ภูมิปัญญาชาวบ้านหรื อภูมิปั ญญาท้องถิน เป็ นองค์ความรู ้ ที มี อ ยู่ในท้องถินเกิ ดจาการสั งสม
ประสบการณ์ของผูค้ นในท้องถิน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ มาเป็ นระยะเวลายาวนานจนได้เป็ นข้อสรุ ป
ของความรู ้ ทียึดถื อสื บทอดต่ อๆ กันมา เพราะฉะนันภูมิปัญญาชาวบ้านจึ งมี ความสอดคล้อง กับเรื อง
ของท้อ งถิ นมากกว่ า ภู มิ ปั ญ ญาที มาจากภายนอก การนํา ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นมาใช้ใ นการพัฒ นาที
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถินนันๆ(ธนิ ศร ยืนยง,ศยาภรณ์ มีแสงแก้ว บทคัดย่อ: )
ในปั จ จุ บันนี โลกกําลังเผชิ ญกับปั ญหาวิกฤตการณ์ การเปลียนแปลงต่ างๆ ตลอดเวลา ทังทัง
ปัญหาภาวะโลกร้อนทีคนทัวโลกต้องเผชิญกับปรากฏการณ์อุณหภูมิของโลกสู งขึน ส่ งผลให้เกิดภัยทาง
ธรรมชาติ การดําเนินชีวิตของมนุ ษย์ อาจส่ งผลให้สิงมีชีวิตบนโลกสู ญพันธ์และมีการเพิมของพาหะนํา
โรคได้ ปั ญหาภาวะเศรษฐกิจตกตําทัวโลกในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ขยายตัวไปนานาประเทศรวมถึง
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วย ปั ญหาทีสําคัญอีกประการหนึ งทีประเทศไทยกําลังเผชิญอยูท่ ุกวันนี
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คือ ปั ญกาการถู กลืมทางวัฒนธรรมที เป็ นรากเหง้าของคนไทย ในเรื องวิถีชีวิตภูมิปัญญา องค์ความรู ้
ประเพณี ค่านิ ยมตลอดจนวัฒนธรรมในท้องถินที ได้รับการสื บทอดต่อกันมานัน เริ มถู กกลื นไปด้วย
วัฒนธรรมของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิงค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตกทีมีบทบาทต่อวิถีชีวิตค่านิยมของ
คนปั จจุ บนั ฉะนันคนไทยทุ กคนต้องช่ วยกันดูแล รั กษา อนุ รักษ์ ภูมิปัญญาดังเดิ มของท้องถิ น รวมถึ ง
ประเพณี ทีดี งามที ได้รับการสื บทอดมาจากครั งบรรพบุรุษให้สืบสานต่อไปและมี อยู่คู่กบั คนในสังคม
(ทรงพล ต่วนเทศ บทคัดย่อ: )
“เมืองปราสาทหิ น ถินภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” คําขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ หนึงใน
จังหวัด ของภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ที มีชือเสี ยงเรื องการทอผ้าไหมอันเป็ นเอกลักษณ์ มาช้านานซึ ง
เมือก่อนผ้าไหมทอขึนเพือใช้เอง แลกสิ งของ และใช้ในงานพิธีสาํ คัญ การทอผ้าไหมของชาวบุรีรัมย์นนั
มี การทอในหลายพื นที ของจังหวัด ซึ งเป็ นผ้าซิ นตามแบบของกลุ่ ม ชนชาติ ลาว ทอขึ นครั งแรกโดย
ช่างฝี มือทอผ้าในคุม้ ของพระยาเสนาสงคราม (เจ้าเมืองคนแรกของอผ้าซิ นตีนแดง ถือเป็ นผ้ามงคล และ
มีความเกี ยวพันกับชี วิตตังแต่ เกิ ดจนตาย นิ ยมนํามาใช้ในพิธีกรรมสําคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถินเช่ น รับขวัญเด็กแรกเกิด ยกเสาเอก ขึนบ้านใหม่ บายศรี สู่ขวัญ งานแต่ง งานบวช เป็ น
ต้น “ซิ นตีนแดงหัวแดง เป็ นผ้าทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะทอด้วยไหมทังผืน ประกอบด้วย ส่ วน
หลัก คือ หัวซิ น ตัวซิ นและตี นซิ น โดยส่ วนหัวซิ นและตีนซิ นจะทอเป็ นสี แดงสด ส่ วนตอนกลางเป็ น
ลายมัดหมี เช่น ลายโคม ลายขอ ลายหมีกระดาน ลายหมีข้อ ลายหมีคัน ซึ งจะเป็ นลวดลายโบราณ และมี
การประยุกต์มาเป็ นลวดลายใหม่ ตามจินตนาการของผูท้ อ และปั จจุบนั ผ้าซิ นตีนแดงได้ยกระดับและมี
มูลค่าเพิมเนื องจากได้ขึนทะเบียนเป็ นสิ นค้าบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ หรื อเครื องหมายจีไอ กับกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา กลุ่มทอผ้าชุมชนชุมชนทางสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นหมู่บา้ น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอกินปี พ.ศ.
ชุมชนแห่ งนี มีวิถีชีวิตทีโดดเด่ นในเรื องของ
การทอผ้าไหม เนื องจากเป็ นชุมชนทีมีการทอผ้าไหมทุกครัวเรื อนและมีกระบวนการทอผ้าไหมครบทุก
ขันตอนตังแต่ปลู กหม่ อ นเลี ยงไหมจนกระทังทอเป็ นผืนผ้าและแปรรู ปผลิ ต ภัณฑ์ และหมู่ บ้า นปลู ก
หม่ อนเลียงไหมดี เด่ นระดับประเทศในปี พ.ศ.
และเป็ นฐานปลู กหม่อ นเลี ยงไหม จนในปั จจุ บนั
ได้รับการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นท่องเทียวทางวัฒนธรรมและการท่องเทียวเชิงเกษตร(มาริ สสา อินทรเกด,
ชริ นพร งามกมล,วิชุตา อยูย่ งค์ บทคัดย่อ: )
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในกระบวนการ การอนุ รักษ์และสื บสานการทอผ้าซิ นตีน
แดงของชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมพัฒนาในการอนุรักษ์และสื บสานการทอผ้าไหมชุมชน
สายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

ลักษณะทางประชากร
1.

เพศ

2.

อายุ

3.

ระดับการศึกษา

4.

อาชีพ

การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และสื บสานการทอผ้า
ชุมชนทางสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
1 ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
2 ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนินงาน
3 ด้านการมีส่วนร่ วมติดตามและประเมินผลการการ
ดําเนินงาน

การทอผ้าไหมผ้าซิ นตีนแดง

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาเกียวกับการอนุ รักษ์การทอผ้าไหมชุมชนทางสายยาว ตําบลถลุง
เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากร ทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนชุมชนทางสายยาว จากจํานวนทังหมด ,
คนโดยมีประชากรดังนี
ประชากร ทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนชุมชนสายยาว โดยมีประชากรดังนี
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หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

หมู่บ้าน
บ้านโนนศิลา
บ้านสําราญราษฎร์
บ้านโนนเครื อ
บ้านโนนสําราญ
รวม

จํานวน
คน
คน
คน
คน
1, คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง
โดยคํานวณจากสู ตรทาโรย่มาเน Taro Yamane ทีระดับความมีนัยสําคัญ .05 และขนาดความ
คลาดเคลือนเป้ นร้ อยละ ± .5 ได้จาํ นวน 307 คน จากกลุ่ มผูท้ อผ้าไหมชุ มชนทางสายยยาว ตําบลถลุ ง
เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กลุ่มตัวอย่าง 307 คน แล้วทําการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างทีใช้การศึกษาวิจยั
ครังนี ใช้วิธีสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Random sampling) ซึ งคณะวิจยั ได้ทาํ การคํานวณตามสัดส่ วน
ของคนในชุมชุน
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ งได้สร้างตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิ ด ที กําหนดขึ น โดยแบ่ งออก ขันตอน ตอนที 1 ข้อ มู ล ลัก ษณะทัวไปของผู ต้ อบ
แบบสอบถาม 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้และระดับการศึ กษา ตอนที 2 แนวทางการ
อนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถินผ้าซิ นตีนแดง ชุมชนทางสายยาว อาทิ การปลุกจิตสํานึ ก คนในชุ มชนให้เห็ น
คุณค่าของภูมิปัญญา การส่ งเสริ มกิจกรรมร่ วมกันเพือการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน การจัดการความรู ้
และการศึกษาวิจยั เพือการพัฒนาให้ภูมิปัญญา การสื บสานสื บทอดภูมิปัญญาท้องถินผ้าซิ นตีนแดงไปสู่
คนรุ่ นต่อไปการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานทีเกียวข้องในระดับพืนทีและนอกพืนที ตอนที 3 เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลียความคิดเห็ นต่ อความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่อการบริ หารงานของเทศบาลตําบลอิ สาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของประชาชน จําแจกตาม เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึกษา และรายได้ โดยทดสอบค่าที (t-Test)

1179

. การสร้างและพัฒนาเครื องมือ
ในการสร้างเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการต่อไปนี
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. จัดทําแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที กําหนด โดยพิ จารณาเนื อหามี ความสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย และสมมติฐานในการวิจยั
3. นําแบบสอบถามทีสร้ างขึนให้ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบประเมินความสอดคล้อง เพือพิจารณา
ความเหมาะสม ความถู กต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุ มเนื อหาของการวิจัย เพือนํามาปรั บปรุ ง
แก้ไข โดยมีผเู ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ ดังนี คือ คณะผูว้ ิจยั ขอหนังสื อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ เพือขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตชุมชนทางสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอ
เมื อง จังหวัดบุ รีรัมย์ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจัยดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก
ประชาชนในเขตชุ ม ชนสายยาว ตํา บลถลุ ง เหล็ ก อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ซึ งเป็ นประชากร
กลุ่มเป้ าหมายทีจะศึกษา โดยนําแบบสอบถามไปให้โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทังชี แจงรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามได้ทาํ แบบสอบถามอย่างอิสระ จากการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถาม จํานวน ชุ ด โดยมี แบบสอบถามทีได้กลับคืนมาและมี
ความสมบูรณ์ได้ทงหมด
ั
จํานวน ชุด คิดเป็ นร้อยละ
. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์แบบสอบถามการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้า ชุมชนสายยาว ตําบลถลุง
เหล็ ก อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รีรั ม ย์ โดยผูว้ ิ จัย ได้ใช้ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวมและรายด้าน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-Test
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ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื อง การมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้า ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลการวิจยั รายละเอียดดังนี

ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
80
60
40
20
0

ภาพที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
จากภาพดังกล่าว พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่เป้ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ ร้ อยละ . มีอายุอยู่
ในระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ . ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ . มีรายได้ต่อเดือน ,001-12, บาท คิดเป็ นร้อยละ .
. การมี ส่ วนร่ วมอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้า ชุ มชนทางสายยาว ตําบลถลุ ง เหล็ก อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางที ระดับการมี ส่วนร่ วมอนุ รักษ์สื บสานการทอผ้า ชุ มชนทางสายยาว ตําบลถลุ งเหล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1181

ข้อคําถาม
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สืบสาน
.ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
.ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนินงาน
.ด้านการมี ส่ ว นในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน
รวมเฉลีย

ระดับการดําเนินงาน
S.D
ความหมาย
4.02
0.56
มาก
3.98
0.52
มาก
3.99
0.49
มาก
3.98

0.49

มาก

. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากตาราง พบว่า การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สืบสานการทอผ้าขอวชุ มชนทางสายยาว ตําบล
ถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับทีมีค่าเฉลียสู งไปหาตําได้ดงั นี ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การมี ส่ ว นร่ ว มดํา เนิ น งานและด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน
ตามลําดับ
เมือพิจารณารายได้ พบว่า
. ด้านการตัดสิ นใจ
ตารางที
ระดับการมีส่วนร่ วมด้ านการตัดสิ นใจ
ข้อคําถาม
ระดับการดําเนินงาน
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สืบสาน
S.D. ความหมาย
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
4.22
0.77
มาก
ท่านมีส่วนร่ วมในการวางแผนขันตอนในการผลิตผ้าไหม
. ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุมเพือพัฒนาการผลิตผ้าไหม
ในชุมชน
. ท่านมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพ
. ท่านมีส่วนร่ วมในการคิดและกําหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพือเกิดอุปสรรค

4.00

0.80

มาก

3.96
4.05

0.81
0.78

มาก
มาก
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. ท่านมีส่วนร่ วมในการผลิตผ้าไหมเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.03
0.86
มาก
. ท่านมีส่วนร่ วมในการกําหนดหลักการการอนุ รักษ์และสื บ 4.10
0.82
มาก
สานการทอผ้าไหม
. ท่านมีส่วนร่ วมในการวางแผนกระบวนการการผลิตที
4.00
0.87
มาก
อนุรักษ์และสื บสานภูมิปัญญาชุมชนในด้านการทอผ้าไหม
.ท่านมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตทีมี
3.98
0.92
มาก
ประสิ ทธิภาพกระบวนการอนุ รักษ์การทอผ้าไหม
.ท่านมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและเพิมศักยภาพในการผลิต
3.98
0.84
มาก
ผ้าไหม
. ท่านมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวทางการผลิตเพือพัฒนา
3.89
0.89
มาก
ผลิตภัณฑ์
รวมเฉลีย
4.02
0.57
มาก
จากตาราง พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่ วม
มาก ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ นใจ เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดั บ มาก
เช่ นเดี ยวกัน ข้อ ที มี ค่าเฉลี ยสู งสุ ดคื อข้อ . ท่ านมีส่วนร่ วมในการวางแผนขันตอนในการผลิ ตผ้าไหม
รองลงมาคือ ข้อ . ท่านมีส่วนร่ วมในการกําหนดหลักการการอนุ รักษ์และสื บสานการทอผ้าไหม และ
ข้อทีมีค่าเฉลียตําสุ ดคือข้อ . ท่านมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวทางการผลิตเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์
. ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนิ นงาน
ตารางที
ระดับการมีส่วนร่ วมด้ านการดําเนินงาน
ข้อคําถาม
ระดับการดําเนินงาน
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สืบสาน
S.D. ความหมาย
ด้ านการมีส่วนร่ วมดําเนินงาน
0.81
มาก
1.ท่ านมี ส่ ว นร่ วมในการสนับสนุ น วัสดุ อุ ป กรณ์ ในการ 4.05
ผลิตผ้าไหม
.ท่านมีส่วนร่ วมใสการสนับสนุนเงินในการผลิตผ้าไหม
3.86
0.80
มาก
. ท่านมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานตามกระบวนการการ 4.01
0.80
มาก
ทอผ้าไหมมีวางแผนไว้
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.ท่ านมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์และสื บสานกระบวนการ
การทอผ้าไหม
. ท่ านมีส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาการดําเนิ นงานเพื อ
เกิดอุปสรรค
.ท่ านได้แนะนําหรื อชักจู งเพือนบ้านให้เห็ นความสําคัญ
ของการอนุรักษ์และสื บสานการทอผ้าไหม
.ท่ านมีส่วนร่ วมในการปรั บปรุ งกระบวนการดําเนิ นงาน
ให้สะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
. ท่ า นได้ถ่ า ยทอดความรู ้ ความเชี ยวชาญในการทอผ้า
ให้กบั บุคคลทีสนใจ
9. ท่ าน ได้ แ น ะนํ า แ ละให้ คํ า ป รึ กษ าเพื อ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการดําเนินงาน
.ท่านมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการทอผ้าไหมของชุมชน
รวมเฉลีย

3.96

0.77

มาก

3.97

0.82

มาก

4.03

0.82

มาก

4.01

0.85

มาก

4.00

0.82

มาก

4.00

0.84

มาก

3.95
3.95

0.90
0.52

มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ด้านการมี ส่วนร่ วมดําเนิ นงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่ วมมาก
และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือข้อ .ท่าน
มีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิ ตผ้าไหมและข้อทีมี ค่าเฉลี ยตําสุ ดคือข้อ .ท่านมี
ส่วนร่ วมใสการสนับสนุนเงินในการผลิตผ้าไหม
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. ด้านการมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตารางที
ระดับการมีส่วนร่ วมด้ านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ข้อคําถาม
การมีส่วนร่ วมการอนุรักษ์สืบสานการทอผ้า
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
1.ท่านมีส่วนร่ วมในการสังเกตการณ์ทาํ งานของกลุ่มทอผ้าไหม

ระดับการดําเนินงาน
S.D. ความหมาย
4.04

0.81

มาก

2.ท่านมีส่วนร่ วมในการติดตามผลการปรับปรุ งการพัฒนาลายผ้า
ไหมให้มีการความทันสมัยมากยิงขึน

4.00

0.79

มาก

3. ท่ านมีส่ว นร่ วมในการติดตามผลการดําเนิ นการทอผ้าไหมที
เกียวกับการพัฒนาต่าง ๆ ในการทอผ้า
4. ท่านมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ เพือใช้ในการ
ทอผ้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. ท่านมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลด้านปั ญหาและ
อุปสรรคทีเกิดขึนจากการทอผ้า
6. ท่านมีส่วนร่ วมในการกํากับดูแลการใช้ทรัพยากรในการทอผ้า
ไหม
7. ท่านมีส่วนร่ วมในการติดตามและดําเนิ นงานเพือการอนุ รักษ์
และพัฒนาในการช่ วยผลักดันกลุ่ มทอผ้าให้มีความเจริ ญเติ บโต
มากยิงขึน
8. ท่านเป็ นคนในพืนทีทีมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์การทอผ้าไหม
. ท่านมีส่วนร่ วมในการติ ดตามผลและปรั บปรุ งคุณภาพของผ้า
ไหม
. ท่านได้รับผลประโยชน์จากการร่ วมการเป็ นสมาชิ กกลุ่มทอ
ผ้าไหม
ค่าเฉลีย

3.92

0.81

มาก

3.98

0.78

มาก

3.95

0.82

มาก

4.04

0.73

มาก

3.87

0.81

มาก

3.96
3.91

0.87
0.71

มาก
มาก

4.00

0.85

มาก

3.96

0.55

มาก
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จากตาราง พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับการมีส่วนร่ วมมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ข้อทีมี
ค่าเฉลียสู งสุ ดคือข้อ .ท่านมีส่วนร่ วมในการสังเกตการณ์ทาํ งานของกลุ่มทอผ้าไหม และ ข้อ . ท่านมี
ส่วนร่ วมในการกํากับดูแลการใช้ทรัพยากรในการทอผ้าไหม รองลงมา ข้อ .ท่านมีส่วนร่ วมในการ
ติดตามผลการปรับปรุ งการพัฒนาลายผ้าไหมให้มีการความทันสมัยมากยิงขึน และ ข้อ . ท่านได้รับ
ผลประโยชน์จากการร่ วมการเป็ นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม และข้อทีมีค่าเฉลียตําสุ ดคือข้อ . ท่านมีส่วน
ร่ วมในการติดตามและดําเนิ นงานเพือการอนุรักษ์และพัฒนาในการช่วยผลักดันกลุ่มทอผ้าให้มีความ
เจริ ญเติบโตมากยิงขึน
. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้า ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
. ประชาชนมีเพศทีต่างกัน มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สืบสานการทอผ้า ชุมชนสายยาว ตําบล
ถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สรุ ป และอภิปรายผล
การอภิปรายผล การวิจยั เรื องการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้า ชุมชนสายยาว ตําบลถลุง
เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประเด็นสําคัญควรแก่การนํามาอภิปราย ดังนี
. จากผลการวิจยั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี อาจเป็ นการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการ
ทอผ้า ชุมชนทางสายยาว พบว่า มีมรดกทางวัฒนธรรมที โดดเด่ น สะท้อนถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ชุมชนแสดงถึงทุนทางสังคม ทุนภูมิปัญญา นันคือการทอผ้า ซึ งหลัก ๆ เป็ นผ้าซิ นตีนแดง ในการพัฒนา
ท้องถินทําให้ประชาชนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และนําไปสู่ การช่ วยเหลือตนเอง พึงพาตนเองได้จากสิ งทีมี
คุณค่าภายในชุ มชนนันคือสอดคล้องกับ จรั ญดา จันทร์ แจ่ มและคณะ ( , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนว
ทางการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่ เยาวชนของชุมชนชาว
ไท-ยวน ตําบลคู บวั อําเภอเมื อ ง จังหวัด ราชบุ รี โดยผลการวิจัยพบว่า ) ภู มิปัญญาการทอผ้าจกของ
ชุ มชนชาวไท-ยวน ตาบลคู บวั มี การสื บทอดตังแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทีสะท้อน
ผ่าน ลายผ้า อัน แสดงถึ ง ความเป็ นอัต ลักษณ์ ข องชุ มชน ด้ว ยเทคนิ ค การทอผ้า เฉพาะตัว คื อ การจก
เส้นด้ายลงบนผ้าทอด้วยขนเม่น และมีความสําคัญทังทางด้านวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจ ) ระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่ เยาวชนของชุมชนชาวไท-ยวน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย
( = 2.22, S.D.= . ) การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้า
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จกสู่ เยาวชนต่อสถานภาพปั จจุบนั พบว่า เพศ และสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที ระดับ . ส่ วนการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนระดับ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่ เยาวชนต่ อสถานภาพปั จจุ บนั พบว่า การศึกษา อายุ และอาชี พ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ . และ ) แนวทางการเสริ มสร้างการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการถ่ า ยทอดภู มิปั ญ ญาผ้าจกสู่ เยาวชน พบว่ า มี แนวทาง ดังนี ) เพิ มช่ อ ง
ทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านภูมิปัญญาการทอผ้าจกให้กบั ประชาชนภายใน
ชุ มชน ) เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีมีความพร้อมในชุ มชน เข้ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาผ้าจกสู่ เยาวชน ) สร้ างเครื อข่ายกลุ่มผูท้ อผ้าจกเครื อข่ายภูมิปัญญาการทอผ้าจก และเครื อข่าย
เยาวชนภายในชุ ม ชน ) การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การถ่ า ยทอดภู มิ ปัญ ญาการทอผ้า จกสู่ เยาวชน )
องค์การบริ หารส่ วนตาบล กลุ่มทอผ้า และโรงเรี ยนร่ วมจัดสรรงบประมาณ )สร้างครู ภูมิปัญญารุ่ นใหม่
และ ) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งกลุ่มผูน้ าสตรี
. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
. จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก
ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้า ชุ มชนทางสายยาว ต้องมีการใช้การมี
ส่ วนร่ วมของทุกส่ วนมาเป็ นแรงผลักดันในการวางแผน จัดการกระบวนการต่าง ๆ ในการอนุ รักษ์การ
ทอผ้า อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเพื อถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมให้ ค งอยู่ อ ย่ า งยังยื น เข้า กั บ ยุ ค สมั ย แห่ ง การ
เปลียนแปลง เท่าทันคนรุ่ นใหม่ ประชาชนในชุมชนควรจะมีการช่วยในการผลักดันศักยภาพและควรให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาการผลิตผ้าไหมให้ทนั สมัย เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ ทังในด้านการสนับสนุ นทุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทีแปลกใหม่เพือดึ งดูดความทันสมัยออกมาใน
ทันความเปลียนแปลงและเข้าถึงได้ในทุกวัยโดยอาศัยแนวความคิดจากคนรุ่ นเก่าผสมผสานกับคนรุ่ น
ใหม่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มาริ สสา อินทรเกิดและคณะ ได้ศึกษา การอนุ รักษ์และสื บสานการ
ทอผ้าไหมมัดหมีซิ นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า
การถ่ ายทอดภู มิปั ญญาของการทอผ้า ไหมมัดหมีซิ นตี นแดงของชุ ม ชน บ้านหัวสะพาน ใช้ห ลายวิ ธี
ร่ วมกันทังการบอกเล่า การบันทึ กลงในกระดาษลายเส้นกราฟ การสาธิ ตและลงมือปฏิบตั ิ การพูดคุย
แลกเปลี ยนความรู ้ ร่ วมกัน การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บสานของ ผ้า ไหมมัด หมี ซิ นตี น แดงของชุ ม ชนมี
ความสามารถในการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ มีผทู ้ ีมีความรู ้และ ฝี มือในการทอผ้าเพือสื บทอดรุ่ นต่อรุ่ น
. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ทังนี อาจ
เป็ นเพราะว่าการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้าของชุมชนทางสายยาว มีความต้องการในส่ วนของ
1187

การร่ วมกันมีการวางแผนการชักจู งเพือนบ้านหรื อแม้กระทังคนในครอบครัวเองทีได้รับผลกระทบจาก
ความเปลียนแปลงของโลกอย่างฉับพลันโดยอิทธิ พลต่าง ๆ จากต่างชาติหรื อจากโลกภายนอกรวมไปถึง
โลกออนไลน์เข้ามเปลียนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่ นใหม่ การชักจูงคนเข้ามามีส่วนร่ วมในด้านการทอ
ผ้าถือเป็ นการร่ วมเข้ามามีบทบาทในด้านการอนุ รักษ์ซึงบุ คคลทีจะนําความรู ้ มาถ่ ายทอดได้ดีทีสุ ดคือ
บุคคลที เชี ยวชาญเก่ าแก่ทีเรี ยกได้ว่าเป็ นครู ชาวบ้าน มาถ่ ายทอด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรี ดา
เจษฎาวรางกูล ( ,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการมีส่วนร่ วมของกรรรม
การชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่ วมของกรรมการชุ มชน จํานวน ชุมชน จํานวน คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการ
เก็ บข้อมูลเชิ งพรรณา โดยนําข้อ มู ล ที ได้ม าประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ SPSS ในการ
วิเคราะห์ โดยใช้สถิติอา้ งอิง คือ Chi-Spuare เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของกรรมการชุมชนในการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาชุ มชนอยู่
ในระดับสู งโดยกรรมการชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนระดับสู งสุ ดในด้านการมีส่วนร่ วมลงทุน
และปฏิบตั ิงานและด้านการมีส่วนร่ วมค้นปั ญกาและสาเหตุของการพัฒนาชุมชนรองลงมาคือด้านการมี
ส่วนร่ วมในการติดตามและการประเมินผลและด้านการร่ วมวางแผนดําเนิ นกิจกรรมตามลําดับ ปั จจัยทีมี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ได้แก่
ระดับการศึ กษาซึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานสําหรับปั จจัยที ไม่ มีความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ อายุ การเป็ น
สมาชิ กกลุ่ มทางสั งคม การได้รับ ข่ า วสารข้อ มู ลเกี ยวกับการพัฒนา และความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ
บทบาทและหน้าที ของกรรมการชุ มชน ซึ งไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานในส่ วนคนรุ่ นหลังที มีความคิด
แปลกใหม่เข้ามามี ส่ว นในด้านการช่ วยพัฒนาลวดลายไหมให้มีความทันสมัย แปลกตา แต่ คงความ
งดงามด้านวัฒนธรรม การร่ วมกันพัฒนาในการดําเนิ นงานย่อมมีส่วนสําคัญยิงในการผลิตและเป็ นการ
ร่ วมกันอนุรักษ์นาํ ไปสู่ การสื บสานวัฒนธรรมจากความรู ้ทีสังสมฝังลึกในจิตใจทีได้ถ่ายทอดกันมาอย่าง
ช้านานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคงอยู่สืบทอดแก่ชนรุ่ นต่อไปอย่างยังยืน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
ทรงพล ต่วนเทศ.(
: บทคัดย่อ) การศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าพืนเมืองของคนไทยเชือสายลาวครั ง
ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ชัยนาท และอุทยั ธานี โดยผลการวิจยั พบว่า การอนุรักษ์ผา้ ไหมของใน จังหวัดที
ยังคงมี การอนุ รักษ์และสื บทอดกันมารุ่ นต่ อรุ่ น มี คนไทยที สื บทอดเชื อสายลาวครั งอยู่ในชุ มชน และ
ยังคงมีการมีการทอผ้าพืนเมืองแบบดังเดิมอยู่ คงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองทีสื บทอดมา
ช้านาน
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. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน โดย
ภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้าของชุมชนทางสาย
ยาว การมีส่วนร่ วมของชุมชนนันควรมีการใส่ ใจในด้านกระบวนการทีจะทําให้ชุมชนปรับเปลียนไปสู่
แนวทางทีเกิดประโยชน์สูงสุ ดให้แก่คนในชุมชน ไม่เพียงแค่บทบาทของผูน้ าํ ชุมชนเท่านัน ประชาชนก็
มีส่วนสําคัญยิงในแรงผลักดันความเจริ ญเติ บโตในการพัฒนา ในด้านของการทอผ้านันอาศัยทังความ
ร่ วมมือ แรงปั จจัยต่าง ๆ ทีจะช่วยให้เนื อผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดรายได้สู่คนในชุมชน
การจะทําอย่างไรให้คนรุ่ นใหม่ เข้ามาสนใจหรื อกระตุน้ ให้การทอผ้าซึ งเป็ นวัฒนธรรมของไทยมาช้า
นานเป็ นสิ งทีบุคคลภายนอกได้รู้จกั สิ นค้าหรื อวัฒนธรรมในชุ มชนมากยิงขึน นับเป็ นสิ งสําคัญยิงทีจะ
นําเอาเทคโนโลยีในการท่องโลกออนไลน์ นําเอาคงามเป็ นเอกลักษณ์ทีงดงามของชุ นให้เป็ นทีรู ้จกั มาก
ยิงขึน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจรัญดา จันทร์ แจ่มและคณะ ( ,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการ
เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่ เยาวชนของชุมชนชาวไท-ยวน
ตําบลคูบวั อําเภอเมื อง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า ) ภูมิปัญญาการทอผ้าจกของชุมชนชาวไทยวน ตาบลคูบวั มีการสื บทอดตังแต่อดี ตจนถึงปั จจุ บนั มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทีสะท้อนผ่าน ลายผ้า อัน
แสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของชุ มชน ด้วยเทคนิ คการทอผ้าเฉพาะตัว คือการจกเส้นด้ายลงบนผ้าทอ
ด้วยขนเม่ น และมีความสําคัญทังทางด้านวัฒนธรรมสั งคม เศรษฐกิ จ ) ระดับการมีส่วนร่ วมในการ
ถ่ ายทอดภู มิปัญ ญาผ้าจกสู่ เยาวชนของชุ ม ชนชาวไท-ยวน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย ( = 2.22,
S.D.= . ) การเปรี ยบเที ยบระดับ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการถ่ ายทอดภูมิ ปั ญ ญาผ้าจกสู่
เยาวชนต่อสถานภาพปั จจุบนั พบว่า เพศ และสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที ระดับ . ส่ ว นการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่ เยาวชนต่ อสถานภาพปั จจุ บนั พบว่า การศึกษา อายุ และอาชี พ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ . และ ) แนวทางการเสริ มสร้างการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการถ่ า ยทอดภู มิปั ญ ญาผ้าจกสู่ เยาวชน พบว่ า มี แนวทาง ดังนี ) เพิ มช่ อ ง
ทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านภูมิปัญญาการทอผ้าจกให้กบั ประชาชนภายใน
ชุ มชน ) เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีมีความพร้อมในชุ มชน เข้ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาผ้าจกสู่ เยาวชน ) สร้ างเครื อข่ายกลุ่มผูท้ อผ้าจกเครื อข่ายภูมิปัญญาการทอผ้าจก และเครื อข่าย
เยาวชนภายในชุ ม ชน ) การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การถ่ า ยทอดภู มิ ปัญ ญาการทอผ้า จกสู่ เยาวชน )
องค์การบริ หารส่ วนตาบล กลุ่มทอผ้า และโรงเรี ยนร่ วมจัดสรรงบประมาณ )สร้างครู ภูมิปัญญารุ่ นใหม่
และ ) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งกลุ่มผูน้ าสตรี
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. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้า ชุ มชนสายยาว ตําบล
ถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึ ง พอใจการมี ส่ วนร่ ว มอนุ รักษ์สื บสานการทอผ้า
ชุ ม ชนสายยาว ตํา บลถลุ ง เหล็ ก อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ที มี เพศ โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โตภาณุ รักษ์กุล เอือมพร( ,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การมีส่วนร่ วมใน
การอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงดํา ผลการวิจยั พบว่า . ไทยทรงดําหรื อไทดําเป็ นคํา
เรี ยกขานกลุ่ มชาติ พนั ธุ์กลุ่มหนึ งที มีตน้ กําเนิ ดและถิ นอาศัยในดิ นแดนสิ บสองจุ ไทประเทศเวียดนาม
เหนื อ ชุ มชนไทยทรงดําในตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็ นต้นกําเนิ ดแหล่งแรก
ของการตังชุมชนไทยทรงดําในประเทศไทย สิ งทียึดโยงความเป็ นไทยทรงดําคือพิธีกรรมและความเชือ
การนับถือผี ซึ งเปรี ยบเสมือนรากแก้วทางวัฒนธรรมทําให้ผา้ ทอไทยทรงดํา ดํารงอยู่ ผ้าทอไทยทรงดํามี
ประเภทคือ ) ผ้าที ใช้ในชี วิ ตประจําวัน ) ผ้าที ใช้ในงานพิ ธีกรรมประเพณี ) ผ้าเบ็ด เตล็ด อื น ๆ
ลักษณะลวดลายผ้าทอไทยทรงดําแบ่งได้ ประเภทคือ ) ลายพันธุ์พฤกษา ) ลายสัตว์ในจิ นตนาการ
) ลายผสมอื น ๆ การเปลี ยนแปลงที มี ผลต่ อ การอนุ รัก ษ์แ ละสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาผ้า ทอไทยทรงดํา
ประกอบด้ว ยด้านสัง คมและเศรษฐกิ จ ด้า นการศึ ก ษาและการประกอบอาชี พ และความเจริ ญ ด้า น
คมนาคมและเทคโนโลยี . วิธีการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศโดยศึกษาพืนทีกรณี ตวั อย่าง แห่ งคือ ) กลุ่มสตรี
ทอผ้าบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ) ศูนย์วฒั นธรรมไทยทรงดําเขาย้อย ) ศูนย์ทอผ้าจก
ไท-ยวน (จิ ปาถะภัณฑ์ส ถานบ้าน คูบวั ) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ) ศู นย์ผา้ ทอพืนเมืองลายโบราณ
บ้านผาทัง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี โดยการนําเสนอข้อมูล ส่ วนคือ ข้อมูลและบริ บทของพืนที
และการวิเคราะห์ วิธีการปฏิ บตั ิ ทีเป็ นเลิ ศ ปั จ จัยความสําเร็ จได้แ ก่ ) ภาวะผูน้ าํ ) การมีส่ว นร่ วม )
วัฒนธรรมองค์กร ) สํานึ กชาติพนั ธุ์ ) การสร้ างแรงจู งใจในการสื บทอด ) สร้ างองค์ความรู ้ ) ศูนย์
เรี ยนรู ้ ในชุ มชน ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคคือเรื องงบประมาณและการสนับสนุ นจากองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน . กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาผ้า
ทอไทยทรงดําพบว่าชุมชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการจัดท าแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
และอาศัยความร่ วมมือขององค์กร หน่ วยงานต่างๆ ซึ งมีแนวทางดังนี ) การสร้ างองค์ความรู ้ ) การ
จัดตังพิพิธภัณฑ์ ) ปราชญ์ชาวบ้าน ) กระบวนการสื บทอดและหลักสู ตร ) กิจกรรมงานประเพณี )
การสร้ างเครื อข่ าย ) การจัดตังกลุ่ มทอผ้า ) การสื อสารประชาสั มพันธ์ และมี ยุทธศาสตร์ การสร้ าง
แนวทางเชิงพืนทีมีดังนี ) การระดมความร่ วมมือ ) การกระตุน้ ผูน้ าํ ) การสร้ างแรงจู งใจในการสื บ
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ทอด ปั จ จัยและเงื อนไขสู่ ความสําเร็ จคือปั จจัยภายในประกอบด้วย ) สํานึ กทางชาติ พ นั ธุ์ ) ทุนทาง
วัฒนธรรม ) สมาชิกในชุมชน ) ผูน้ าํ ชุมชน และปั จจัยภายนอกประกอบด้วย
) ภาครัฐ ) ภาคเอกชน )
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่ อชุ มชน
. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการร่ วมกันกําหนดนโยบายกิจกรรมทีจะจัดขึน
ร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลถลุงเหล็กโดยเน้นให้ประชาชน และกลุ่มเยาวชนทีมีความสนใจได้มี
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ ม ได้ตระหนักถึงปั ญหาทีเกิดขึน เพือร่ วมกันสร้ างจิตสํานึ กทีดีต่อตนเองและ
ลูกหลาน ในการร่ วมอนุ รักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า
. องค์การบริ หารส่ วนตําบลและผูน้ าํ ชุมชน ควรจัดกิจกรรมเพิมขึน โดยการประยุกต์ให้เข้ากับ
กิจกรรมต่างๆในเทศกาล เพือเน้นความสําคัญ และการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนให้มีส่วน
ร่ วมกับชุมชนถือเป็ นโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการผลักดัน ส่ งเสริ ม และฟื นฟูภูมิปัญญาการ
ทอผ้า
. เพิ มช่ อ งทางการประชาสั ม พัน ธ์ ต ามสื อต่ า งๆ ในเขตจัง หวัด บุ รี รัม ย์ เช่ น วารสาร หรื อ
โปสเตอร์ ซึงในโลกปั จจุ บนั ได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ นในด้านอิ นเตอร์ เน็ ตที ใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย ไม่ว่ าจะเป็ น เว็บไซต์ Facebook เป็ นต้นโดยใช้กระบวนการสื อสารให้เหมาะสมกับกลุ่ ม
ประชาชน
4. หน่ วยงานราชการทีเกียวข้องต้องคอยให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ ม จัดสรรงบประมาณในการ
จัดสร้ างโรงทอผ้า สาธารณะประโยชน์ เพิ มเติ มสํ าหรั บ เยาวชน และจัด จ้างครู ส อนการทอผ้า หรื อ
วิทยากรทีใช้สอนในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ หรื อเวลาเย็นหลังเลิกเรี ยน หรื อในแต่ละชุมชนมีผูท้ ีเชียวชาญ
ด้านต่างๆ มาช่วยกันจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะในแต่ละด้าน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
เพือให้การศึกษาเรื องการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สืบสานการทอผ้าของชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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ผู้วจิ ัยขอเสนอแนะให้ มีการศึกษาในประเด็นต่ างๆดังนี
1. ศึ กษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนชุ มชนสายยาว ตําบลถลุ งเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัด
บุ รีรัมย์ เพื อศึ กษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เยาวชน หรื อ ประเด็ นใดควรได้รับการพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนืองเพือให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจกได้รับการสื บสานต่อไป
2. จัดการศึกษาวิจยั ในเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการขับเคลือนเรื องการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าสู่ เยาวชน เพือนําไปสู่ การพัฒนาทียังยืน
3. ศึ กษาปั จจัยที เกียวข้องกับการมีส่ วนร่ วมของประชนชนในชุมชนทางสายยาวสู่ เยาวชนและ
บุ ค คลภายนอกได้เห็ นความสําคัญ ของการทอผ้าซิ นตี น แดง เพื อที จะได้ขอ้ มู ล ไปสร้ างแผนในการ
พัฒนาท้องถินด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยูส่ ื บไป
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้าชุ มชนสายยาว ตําบลถลุ งเหล็ก อําเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบการมี ส่ วนร่ ว มอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีได้ค่าเฉลียมากสุ ด ด้านการมี
ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้าชุ มชนสายยาว ทีมีเพศ
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมจากการแจกแบบสอบถาม
. ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตผ้า ไหม วางแผน กระบวนการ ทังการดูแลในด้านทรัพยากรสนับสนุ นในด้านวัสดุ อุปกรณ์ใน
การทอผ้าอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น องค์การบริ หารส่ วนตําบลเข้ามามีบ ทบาทในการเข้ามาช่ วยเป็ น
กลไกในการขัยเคลือนในด้านการพัฒนาศักยภาพสู่ ชุมชน ประสานงานไปทางผูน้ าํ ชุมชนให้ประชาชน
ช่ วยกัน ผลักดันและร่ ว มมื อ กันวางแผน วางแนวทางกระบวนการ การผลิ ต และร่ วมกัน รั ก ษา และ
อนุรักษ์สืบสานแก่ชนรุ่ นหลังให้มีการพัฒนาและคงอยูอ่ ย่างยังยืน
. ด้านการมีส่วนร่ วมดําเนิ นงาน การชักจูงคนเข้ามามีส่วนร่ วมในด้านการทอผ้าถือเป็ นการ
ร่ ว มเข้า มามี บ ทบาทในด้า นการอนุ รั ก ษ์ ซึ งบุ ค คลที จะนํา ความรู ้ ม าถ่ า ยทอดได้ดี ที สุ ด คื อ บุ ค คลที
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เชียวชาญเก่าแก่ทีเรี ยกได้ว่าเป็ นครู ชาวบ้าน มาถ่ายทอด ในส่ วนคนรุ่ นหลังทีมีความคิดแปลกใหม่เข้ามา
มีส่วนในด้านการช่วยพัฒนาลวดลายไหมให้มีความทันสมัย แปลกตา แต่คงความงดงามด้านวัฒนธรรม
การร่ วมกันพัฒนาในการดําเนิ นงานย่อมมีส่วนสําคัญยิงในการสร้างความงดงามให้เกิดแก่ความอนุ รักษ์
มรดก
. ด้านการมีส่วนในการติดตามและประเมิ นผลการดําเนิ นงาน โดยต้องมีการนําเอาความ
เปลียนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ในโลกแห่ งยุคของการท่องอินเตอร์ เน้ตเข้า
มามีส่วนช่ วยในการเผยแพร่ กระจายวัฒนธรรม ความสวยงามของการทอผ้า ให้แก่บุคคลภายนอกได้
รู ้จกั กับวัฒนธรรม ประเพณี การทอผ้า การออกแบบลวดลายผ้าไหมของชุ มชน เพือดึ งดูดให้เกิดความ
น่ าสนใจ ทันโลกแห่ งความเปลียนแปลงทีฉับพลัน และทําให้ประชาชนในชุ มชนได้เกิดรายได้ การใช้
เวลาว่างรวมถึ งอาชี พ ที เกิ ดจากความคิด สร้ างสรรค์ของแต่ละบุ คคล นํามาแบ่ งปั นสู่ ชนรุ่ นหลัง และ
เพือให้เกิดการพัฒนาต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
เพือให้การศึ กษาเรื องการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์สืบสานการทอผ้าของชุ มชนสายยาว ตําบลถลุ ง
เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะให้มีการศึกษาในประเด็นต่างๆดังนี
. ศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัด
บุ รีรัมย์ เพื อศึ กษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เยาวชน หรื อ ประเด็ นใดควรได้รับการพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนืองเพือให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจกได้รับการสื บสานต่อไป
. จัด การศึ กษาวิ จัยในเชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่ว นร่ ว มในการขับเคลือนเรื องการถ่ ายทอดภู มิ
ปัญญาการทอผ้าสู่ เยาวชน เพือนําไปสู่ การพัฒนาทียังยืน
. ศึกษาปั จจัยทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่ วมของประชนชนในชุมชนทางสายยาวสู่ เยาวชนและ
บุ ค คลภายนอกได้เห็ นความสําคัญ ของการทอผ้าซิ นตี น แดง เพื อที จะได้ขอ้ มู ล ไปสร้ างแผนในการ
พัฒนาท้องถินด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยูส่ ื บไป
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ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต่อการใช้ บริการศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Satisfaction of Students from the Department of Public Administration
towards Using Food Court Services of Buriram Rajabhat University
คุณากร ชินพาษ1 / กันตยาภรณ์ บุญกู่2 / จุฑาวรรณ บุญกล้า3
ชลดา ประสิ ทธินอก4 / ณัฐฐิ ตา โกเมน5 / เยาวลักษณ์ พากเพียร6
1-6

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั งนี ศึ กษา ความพึ งพอใจของนักศึ กษาสาขาวิชารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ต่อ การใช้
บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์ 1.เพือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.เพือศึกษา
การใช้ บ ริ ก ารศู น ย์อ าหารภายในมหาวิ ท ยาลัยราชภัฎ บุ รี รั ม ย์ 3.เพื อศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเกียวกับใช้บริ การศูนย์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทีจําแนก
ตาม เพศ ชันปี จํานวนครั งต่อการใช้งาน และเพือนํา ผลการศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการใช้บริ การ
ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็ นคําถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ งเป็ น 5 ระดับ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง 199 คน สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากทีสุ ด จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.8 และเป็ นเพศชาย จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ซึ งเนืองจากผูว้ ิจยั ได้เก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบบังเอิญ จึงทําให้เพศมีกลุ่มประชากรเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายตามก
ลุ่มประชากร พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ด้านคุณภาพ ด้านการให้บริ การ และด้านสถานทีและ
สิงแวดล้อม ของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
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คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การใช้บริ การ, ศูนย์อาหาร
Abstract
This study studies satisfaction of students from the Department of Public Administration
towards using food court services of Buriram Rajabhat University. The purposes were: 1.to study the
level of satisfaction in using the food court service within the university of students in the department
of public administration 2. to study the use of food court services within Buriram Rajabhat University
3 . to study problems, obstacles and suggestions. Related to the use of food court services among
students in public administration by gender, year, and number of times per use and to use the results
of the study as a guideline in the use of food court services of Buriram Rajabhat University The tools
used for data collection were questionnaires, rating scales, divided into five levels, open-ended
questionnaires. Data were collected from a sample of 199 people. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation.
The study found that The respondents were the most female, 107 people, 53.8 percent and 92
males, accounting for 4 6 .2 percent. Therefore, the gender has a population group of females than
males. According to the demographic, it was found that the satisfaction of the students in the
Department of Public Administration towards the use of food court services of Buriram Rajabhat
University for the quality of service And location and environment of Food Center Buriram Rajabhat
University Overall, it is at the highest level.
Keywords: satisfaction, use of service, food court
บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เริ มก่อตังเป็ น “วิทยาลัยครู บุรีรัมย์” ด้วยความต้องการของทาง
ราชการและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ นําโดยผูว้ ่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายสุ รวุฒิ บุญญานุ สาสน์)
และสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของจังหวัดบุรีรัมย์ ทังนี เพือสนองความต้องการของประเทศทีกําลังขาด
แคลนครู อย่างหนัก จึ งต้องเร่ งรัดการผลิตครู ให้เพียงพอแก่ความต้องการ วิทยาลัยครู ได้เริ มก่ อตังเมือ
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เดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2514 โดยได้รับงบประมาณ (ปี งบประมาณ 2515) จํานวน 9 ล้านบาท เพือก่ อสร้ าง
อาคารเรี ยน 1 หลัง ตลอดจนโครงสร้างพืนฐานด้านถนน ไฟฟ้า ประปาและศูนย์อาหาร เป็ นต้น
การก่ อสร้ างได้เริ มขึนเมื อ 6 ตุ ลาคม 2514 คณะผูร้ ่ วมดําเนิ นการระยะแรกคืออาจารย์วิชชาอัต ศาสตร์
(ต่อมาได้เป็ นอาจารย์ใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการ และเป็ นอธิ การคนแรกของวิทยาลัยครู บุรีรัมย์) อาจารย์ดร.พล
คาปั งค์ อาจารย์ณรงค์ วิชาเทพ และ อาจารย์เจนวิทย์ ผาสุ ก วิทยาลัยครู บุรีรัมย์ ได้เปิ ดรับนักศึกษาครั ง
แรกในปี การศึกษา 2515 โดยเปิ ดสอนนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และในปี
การศึ กษา 2516 วิทยาลัยได้เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาการศึกษาชันสู ง(ป.กศ.ชันสู ง) ทังภาค
ปกติและภาคคํา
ปี พ.ศ. 2519 วิ ท ยาลัยครู บุรีรั มย์ ได้รับการยกฐานะให้ เป็ นวิ ทยาลัยครู ต ามพระราชบัญ ญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ งเป็ นผลให้เปลี ยนชื อตําแหน่ งผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เป็ น “อธิ การ” เปลียนรู ปแบบ
องค์กรทางวิ ชาการจากหมวดวิช าเป็ นคณะวิช า ภาควิ ชา และสํานักงานอธิ การ มี การเปิ ดสอนตาม
หลักสู ตรใหม่ของสภาการฝึ กหัดครู ซึงเปลียนระบบ 3 ภาคเรี ยน มาเป็ น 2 ภาคเรี ยน
ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ ง พ.ร.บ. ใหม่นี ทําให้วิทยาลัยครู
สามารถเปิ ดสอนวิชาเอกอืนนอกจากสายครุ ศาสตร์ ได้ ทังในระดับอนุ ปริ ญญา และปริ ญญาตรี ในหลาย
สาขาวิชา เช่ น สัต วบาล เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ พัฒนาชุ มชน เป็ นต้น และเมือผูเ้ รี ยนจบการศึกษาใน
ระดับปริ ญ ญาตรี จะได้รับปริ ญญาใน 3 หลักสู ต ร คือ ครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต (ค.บ.) ศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
(ศศ.บ.) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วันที 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู ทวประเทศ
ั
และ
ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อญั เชิญตราพระราชลัญจกรมาเป็ นตราของสถาบัน
ในปี พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ นํามาใช้แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงได้เปลียน
ชื อวิทยาลัยครู บุรีรัมย์ เป็ น“สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์” ตําแหน่ งอธิ การเปลียนเป็ น “อธิ การบดี ” คณะวิชา
เป็ น “คณะ” หัวหน้าคณะวิ ชาเป็ น “คณบดี ” สามารถเปิ ดสอนได้ถึง ระดับปริ ญญาเอก โดยยึด หลัก
ปรัชญาว่า “เป็ นสถาบันการศึกษาเพือพัฒนาท้องถิน” สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ขยายฐานการศึกษาโดย
เปิ ดโปรแกรมต่ าง ๆ ซึ งเป็ นที ต้อ งการและจํา เป็ นต่ อ การพัฒ นาท้อ งถิ น และได้เปิ ดสอนในระดับ
ปริ ญญาโท ในสาขาวิชาบริ หารการศึกษา ในปี การศึกษา 2541 ในปี การศึกษา 2542 ได้เปิ ดสอนเพิมอีก
หนึ งสาขา คือ สังคมศาสตร์ เพือการพัฒนา ปี การศึกษาต่อมาได้เปิ ดอีกหลายสาขา ได้แก่ สาขาหลักสู ตร
และการสอน สาขาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิจยั และการพัฒนาท้องถิน และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี
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จุ ดมุ่ งหมายเพือกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ ทอ้ งถิ นตามปรั ชญาของมหาวิทยาลัยบริ เวณรอบๆ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รัม ย์ มี ร้ า นอาหารมากมายให้ นั กศึ กษาสามารถเลื อ กรั บ ประทานได้ต าม ความชอบ มีร้านอาหารให้บริ การมากมาย และมีอีกหลายทางเลือก
นอกจากนี สถาบัน การศึ ก ษาก็ เป็ นปั จ จัยหนึ งที ช่ ว ยให้ พ ฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ถูกต้องตามโภชนาการ ตลอดจนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาหารด้วย
และศู น ย์อ าหารภายในมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏบุ รีรั ม ย์ก็ส่ ง ผลต่ อ การบริ โ ภคอาหารเช่ น กัน เช่ น ถ้า ผู ้
ประกอบอาหารในโรงอาหารใส่ ใจในการบริ โภคของนัก ศึ ก ษาอาหารที ได้ก็ จ ะสะอาด อร่ อ ย ถู ก
สุขลักษณะ และมีคุณค่า ก็จะทําให้ นักศึกษามองว่าอาหารภายในโรงอาหารมีคุภาพทีดีได้ คณะผูว้ ิจยั ได้
ตระหนักถึงความสนใจและ ห่วงใยต่อการบริ โภคอาหารของนักศึกษาภายในศูนย์อาหาร
จึงนําการศึกษาวิจยั เรื อง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษาว่าใส่ ใจ
ในการใช้บริ การศูนย์อาหารมากน้อยเพียงใด เพือคํานึงถึงคุณค่าทางโภคชนาการ ความสะอาด ประหยัด
และทราบถึงราคาของอาหารในปั จจุบนั มีราคาสู งขึนจะมีผลทําให้นกั ศึกษาส่ วนใหญ่หนั มารับประทาน
อาหารภายในศูนย์อาหารมากขึน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพือเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง พัฒนางานบริ การโภชนาการให้ดี ยิงขึนต่อไป
วัตถุประสงค์ ทีศึกษา
1. เพื อศึ ก ษาถึ งระดับ ความพึ ง พอใจของนักศึ กษาสาขาวิชารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ต่ อ การใช้
บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพือศึกษาการใช้บริ การศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. เพื อศึ กษาถึ งปั ญหา อุ ปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที เกี ยวกับใช้บริ การศู นย์อาหารของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากรเพือการศึกษาวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ งจํานวนนักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ทงหมดจํ
ั
านวน 395 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างเพือการศึกษาวิจัย
กลุ่ มตัว อย่างเพื อการศึ กษาวิ จัยครั งนี เป็ นนัก ศึ กษาสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ต่ อ การใช้
บริ การศู น ย์อ าหารของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รีรั ม ย์ กํา หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งตาม สั ด ส่ ว นของ
ประชากรโดยใช้สูตรคํานวณของ Taro Yamane (สิ ทธิ ธี รสรณ์ , 2551) ที ระดับความเชื อมัน 95% ได้
กลุ่มตัวอย่าง
3. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปร ทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี แบ่งเป็ น
3.1ตัวแปรอิสระ ได้แก่
3.1.1 เพศ
3.1.2 ระดับชันปี
3.1.3 จํานวนวันในการเข้าใช้บริ การศูนย์อาหารต่อสัปดาห์
3.2 ตัวแปรตาม คือนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์อาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี
ด้านที 1 คุณภาพ
ด้านที 2 ผูใ้ ห้บริ การ
ด้านที 3 สถานทีและสิ งแวดล้อม
สมมุติฐานของการศึกษา
1. นักศึ กษาทีมี เพศต่ างกัน มี ความพึงพอใจในการใช้บริ การศู นย์อ าหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
2. นักศึกษาชันปี ที 1-4 มีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
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3. นักศึกษาทีมีจาํ นวนวันทีเข้าใช้บริ การศูนย์อาหารต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้รับทราบถึ งระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาสาขาวิชารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ต่ อการใช้
บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. ได้รับทราบเกียวกับปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การศู นย์อาหารนักศึ กษาสาขาวิชารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. ผูท้ ีเกียวข้องสามารถนําข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูใ้ ช้บริ การไปปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงขึ
ิ น
4. ร้านค้าต่างๆ สามรถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ตรงตามเป้าหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชนปี
ั ที 1-4 จํานวน 395 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง ได้จากการสุ่ มจากประชากรโดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสู ตรของ
ตาราง ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
ทีระดับความเชือมัน 95.5% และความคลาด เคลือน
±5% (ประสิ ทธิ สุ วรรณรักษ์. 2542:146) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 199 คน แล้วทําการเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental Sanipling)
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
. ลักษณะเครื องมือ
เครื องมือทีใช้ในการลงมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น ตอน คือ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การศูนย์อาหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมานค่า (Rating Scale) ระดับ ซึงกําหนดความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีเกณฑ์ให้นาหนั
ํ กคะแนนดังนี
หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุ ด
หมายถึง ความพึงพอใจมาก
หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
หมายถึง ความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
ตอนที เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด(Open-ended Foam) เกียวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน ๆ
. ขันตอนการสร้ างเครื องมือ
ในการสร้างแบบสอบถามงานวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการดังนี
. ศึกษาข้อมูลเกียวกับเรื องทีจะทําการศึกษาวิจยั โดยการศึกษาจากเอกสาร ผลงานการวิจยั
ทีเกียวข้อง เพือใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบเนือหาของ แบบสอบถาม
. จัดทําแบบสอบถามทีประกอบด้วยคําถามและคําตอบทีต้องการเพือตอบ วัตถุประสงค์ที
ต้องการ นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษา เพือพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง
นํามาปรับปรุ งแก้ไข
. นําแบบสอบถามทีได้รับคําแนะนําแก้ไข จากอาจารย์ทีปรึ กษาว่าถูกต้องตาม เนือหา แล้ว
นําไปให้ผเู ้ ชียวชาญ จํานวน ท่าน ตรวจพิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)
ผูเ้ ชียวชาญประกอบด้วย
. . ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชยั รัมย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
. . อาจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.3.3 อาจารย์รชต อุบลเลิศ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.4 นําแบบสอบถามกลับไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครังแล้วนําไปแก้ไข
ให้ดียงขึ
ิ น
2.5 นําแบบสอบถามทีได้รับการแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุ ขชุมชน จํานวน 30 คนโดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาและมีผเู ้ ชียวชาญให้คาํ แนะนําในการ
พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการวิจยั แล้วเพือทดสอบความเชือมันของแบบสอบถาม
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2.6 นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชือมัน (Reliability) โดยใช้สัมประสิ ทธิ อัลฟา
(Alpha Coeficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือมันแบบสอบถามทังฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.77
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูท้ าํ การวิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอน ดังนี
1. ผูว้ ิจยั ได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ขอออกหนังสื อเพือแนะนําตัวผูว้ ิจยั เพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั ผูร้ ับบริ การทีมาใช้บริ การของศูนย์อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง เพือนํากลับมาตรวจสอบ หาความ
สมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
4. แบบสอบถามจํานวน 199 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 199 ฉบับ คิดเป็ น ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดทําข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. ลงรหัสแบบสอบถาม
3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูลดําเนินการดังนี
1. ข้อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถามวิ เคราะห์ ด้ ว ยการแจกแจงความถี หาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) แล้วนําเสนอเป็ นตารางแสดงจํานวนและร้อยละ
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การหาค่าเฉลีย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ความคิดเห็ นและข้อ เสนอแนะที เป็ นคําถามปลายเปิ ดนํามาวิเคราะห์ เชิ งเนื อหา (Content
Analysis) โดยจัด คําตอบเข้า ประเด็ น เดี ย วกัน แจกแจงความถี หาค่ า ร้ อ ยละเสนอข้อ มู ล เป็ นตาราง
ประกอบคําบรรยาย
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4. เกณฑ์ ก ารแปลความหมายข้อ มู ล การแปลความหมายของค่ าเฉลี ย ได้กาํ หนด ขอบเขต
ค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2535 : 111)
ค่ าเฉลีย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 - 1.80

ความหมาย
มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ด

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ
การใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านทีได้ค่าเฉลียมากทีสุ ดด้านผูใ้ ห้บริ การ อยู่
ในระดับมากทีสุ ด
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ
การใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
3.1 ด้านคุณภาพความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยสิ นค้าและลักษณะสําคัญทีเป็ นไปตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น ควรมีการปรับราคาและปริ มาณอาหารทีเพิมขึน ควรเพิมปริ มาณอาหาร ควรปรับราคาอาหาร
ให้ลดลงอีกหน่อย ควรเพิมร้านค้าให้มีอาหารหลากหลายกว่านี
3.2 ด้านผูใ้ ห้บริ การความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การ
ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยต้องเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพดีแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยมีกิริยา
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วาจาสุ ภาพไม่หยาบคายมีสุขภาพแข็งแรงมีความกระตือรื อร้น เช่น แม่คา้ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ แม่คา้ ให้บริ การสะดวกไม่ยงุ่ ยาก แม่คา้ มีความกระตือรื อร้นต่อการให้บริ การ
3.3 ด้านสถานทีและสิ งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ
การใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการทํางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น โต้ะ เก้าอี สําหรับรับประทานอาหารมีความสะอาด ควรเพิมพัดลมและโต๊ะ
ให้เพียงพอ ควรเพิมสถานทีจอดรถ
อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทัง ด้าน ด้านคุณภาพ ด้านผูใ้ ห้บริ การ และด้านสถานที และ
บริ การ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1.จากผลการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทังนี อาจเป็ นเพราะความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วิจิต รา ยวดยิง (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การบริ หารจัดการพื นที
อาคารโรงอาหาร (ส่ วนรับประทานอาหาร) ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม
บางเขน โดยการสังเกตพบว่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน ควรใช้ชุดโต๊ะ เก้าอี เพือการ
รับประทานอาหารแบบมีนาหนั
ํ กเบา เพือการจัดเก็บได้ง่าย ประหยัดพืนทีสามารถใช้พนที
ื จัดเก็บทางตัง
ได้ทาํ ความสะอาดง่าย เมือมีการเคลือนย้ายก็สามารถนํามาจัดไว้ตามเดิมได้ง่าย ให้ความรู ้สึก โปร่ งโล่ง
และดูเป็ นระเบียบ รวมทังวิธีการจัดอย่างการตีช่องนันมีประโยชน์ คือ จัดระเบียบโต๊ะได้ง่าย ได้จาํ นวน
ทีนังเพิมขึนและมีช่องทางเดินระหว่างแถวกว้างขึน
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
2.1 จากผลการวิ จัย พบว่ า ด้า นคุ ณ ภาพ โดยภาพรวม อยู่ร ะดั บ มากที สุ ด ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่านักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศู นย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ต้องเป็ นมาตรฐานของอาหารและเครื องดื ม ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร หม้อนําร้ อน
สําหรั บ ล้างช้อ น-ส้ อม ความใหม่ ความร้ อนของ อาหารอยู่ในอันดับมากที สุ ด และมี ความพอใจใน
รสชาติ ของอาหารและเครื องดื มความหลากหลายของอาหาร ความสะอาดของอาหารและเครื องดื ม
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธี ราลักขณ์ ยุทธศักดิเดโช (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ไฟฟ้าในด้านคุณภาพการบริ การของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
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พอใจของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าต่ อคุณภาพบริ การอยูใ่ นระดับมากโดยมีความพึงพอใจในด้านคุ ณภาพและความ
เชือถือได้ขององค์กรมากทีสุ ดรองลงมา ได้แก่ ด้านความปลอดภัยด้านความไว้วางใจด้านความสามารถ
ของบุ คลากรด้านความมี นาใจของบุ
ํ
คลากรด้านการเข้าใจและรู ้ จกั ลูกค้าด้านการตอบสนองลูกค้าด้าน
การติดต่อสื อสารด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าและด้านการเข้าถึงลูกค้าตามลําดับสําหรับปั จจัยทีมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ไฟฟ้าได้แก่อายุมีผลต่อความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยระดับการศึกษามี
ผลต่อความพึงพอใจในด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าค้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้าด้านความปลอดภัย
และภาพรวมอาชี พ มี ผลต่ อความพึ งพอใจในด้านความสามารถของบุคลากรค้านการให้บริ การอย่าง
ก้าวหน้าค้านการเข้าใจและรู ้ จักลู กค้าด้านคุ ณภาพและความเชื อถือได้ขององค์กรด้านความปลอดภัย
และภาพรวมรายได้มีผลต่อความพึงพอใจในด้านการตอบสนองลูกค้าค้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
และด้านการเข้าใจและรู ้ จกั ลู กค้าประเภทของผูใ้ ช้ไฟฟ้ ามีผลต่อความพึงพอใจในด้านการเข้าถึงลู กค้า
ด้านการติดต่อสื อสารด้านการตอบสนองลูกค้าค้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าค้านคุณภาพและความ
เชือถือได้ขององค์กรและภาพรวมและสถานทีตังของผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีผลต่อความพึงพอใจในด้านการเข้าถึง
ลูกค้าด้านการติดต่อสื อสารด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าด้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้าและด้านความ
มีนาใจของบุ
ํ
คลากร
2.2 จากผลการวิ จัย พบว่ า ด้านผูใ้ ห้บริ การ โดยภาพรวม อยู่ระดับมากที สุ ด ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่านักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศู นย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีความพึงพอใจใน การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ทีดี ใช้วาจา สุ ภาพ มีความเอาใจใส่ ต่อลูกค้า ให้บริ การ
ด้วยความเต็มใจของพ่อ ค้า–แม่คา้ และมี ความพึงพอใจในการแต่ งกายสะอาด และสุ ภาพของพ่ อค้าแม่คา้ ผูใ้ ห้บริ การ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ หิ รัญญา กลางนุรักษ์ (2562:บทคัดย่อ)ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยในภาพรวมมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโต๊ะจี นของสมาคมโต๊ะจี นจังหวัดนครปฐม ใน
ระดับมากมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.91 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโต๊ะจี นของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐมเป็ นลําดับแรกมีค่าเฉลียสู งสุ ดการ
ทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาด้านผูใ้ ห้บริ การด้านกระบวนการบริ การการส่ งเสริ ม
การตลาดและด้านมาตรฐานการสุ ขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโต๊ะจีน
ของสมาคมโต๊ ะจี นจังหวัดนครปฐม (Sig (2-tailed) <0.05 และสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกัน (r> 0) นัน
หมายความว่ายิงผูใ้ ช้บริ การโต๊ะจีนได้รับการกระตุน้ หรื อส่ งเสริ มด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาด้าน
ผูใ้ ห้บริ การด้านกระบวนการบริ การการส่ งเสริ มการตลาดและด้านมาตรฐานการสุ ขาภิบาลอาหารมาก
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เท่ าไหร่ จะยิงทําให้มีโอกาสตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโต๊ะจี นของสมาคมโต๊ะจี นจังหวัดนครปฐมมาก
ยิงขึนซึงผูป้ ระกอบการโต๊ะจีนควรให้ความสําคัญคําสําคัญ: โต๊ะจีน, สมาคมโต๊ะจีน, การบริ การโต๊ะจีน
2.3 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านสถานทีและสิ งแวดล้อม โดยภาพรวม อยูร่ ะดับมากทีสุ ด ทังนี
อาจเป็ นเพราะว่านักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุ รีรัมย์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิ โต่ ย พมมะนี วง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิ จัยเรื อง
การศึ กษาสิ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ตามแนวคอนสตรั คติวิสต์ ในแขวงเซกอง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนทังในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนักเรี ยนทีเรี ยนชันเรี ยนทีต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าโรงเรี ยนมีสิงแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้เกียวกับสิ งแวดล้อมภายนอก
โรงเรี ยน อยูใ่ นระดับบางครังมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลีย 2.93 - 3.21ค่าเบียงเบนมาดฐาน 0.66 - 0.47
2. นักเรี ยนทังในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนักเรี ยนทีเรี ยนชันเรี ยนทีต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าโรงเรี ยนมีสิงแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้เกียวกับวิทยาศาสตร์ อยูใ่ น
ระดับบางครังมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลีย 2.75 - 3.43 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.41- 0.69
3. นักเรี ยนทังในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนักเรี ยนทีเรี ยนชันเรี ยนทีต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าโรงเรี ยนมีสิงแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้เพือการแสดงความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับบางครังโดยมีคา่ เฉลีย 2.79 -3.40 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.57 - 0.66
4. นักเรี ยนทังในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนักเรี ยนทีเรี ยนชันเรี ยนทีต่างกัน มีความ
คิ ด เห็ น ว่ าโรงเรี ยนมี สิ งแวดล้อ มในการเรี ยนรู ้ ที ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้ เพื อที จะเรี ย น อยู่ในระดับ
บางครังมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลียอยู่ 2.55-3.09 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.67 - 0.85
5. นักเรี ยนทังในและนอกเขตเทศบาลแขวงและนักเรี ยนทีเรี ยนชันเรี ยนทีต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าโรงเรี ยนมีสิงแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้เพือการติดต่อสื อสาร
อยูใ่ นระดับบางครังมากทีสุ ด โดยมีคา่ เฉลีย 2.93-3.41 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.55 - 0.71
3. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3.1 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ต่ อการใช้บริ การศูนย์อ าหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ทีมีเพศ โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน ซึ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เกษร สุ ขสมโสตร์ (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
และความเป็ นไปได้ในการลงทุ น ธุ รกิ จศู นย์อ าหารในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ผลการวิ จัยพบว่ า
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ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ รั บ ประทานอาหารที ศู น ย์อ าหารในห้ า งสรรพสิ น ค้า ประเภทอาหารตามสั ง
รับประทานอาหารช่วงกลางวันค่าใช้จ่ายต่อครัง - บาทความถีในการใช้บริ การมากกว่า ครังต่อ
สัปดาห์และความต้องการในการใช้บริ การครังต่อไปเพิมขึน ครังปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
อาหารในศูนย์อาหารด้านผลิตภัณฑ์และบริ การด้านราคาด้านการส่ งเสริ มการขายและด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ ายมีผลต่ อการตัดสิ นใจมากทีสุ ดผูบ้ ริ โภคที มีขอ้ มู ลส่ วนบุคคลต่ างกันมีการตัดสิ นใจบริ โภค
อาหารในศู น ย์อ าหารไม่ แ ตกต่ า งกัน ผู บ้ ริ โภคที มี พ ฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคศู น ย์อ าหารต่ างกันมี การ
ตัดสิ นใจบริ โภคอาหารในศูนย์อาหารไม่แตกต่างกันสถานภาพสมรสของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั
พฤติ กรรมการใช้บริ การศู นย์อ าหารของประชาชนความเป็ นไปได้ในการลงทุ นธุ รกิ จศูนย์อาหารใน
จังหวัด พระนครศรี อ ยุธยาพบว่ ามี ความเป็ นไปได้ในการลงทุ น ทางด้า นการเงิ นวงเงิ นที ลงทุ นอยู่ที
1,500,000 2,000, บาทระยะเวลาคืนทุนมีค่าเท่ากับ ปี เดือน วันมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิทีอัตราคิดลด
ร้ อ ยละ มี ค่า เท่ ากับ . , บาทอัต ราผลตอบแทนจากโครงการมี ค่ าเท่ ากับร้ อ ยละ ซึ งมี ค่า
มากกว่า อัต ราดอกเบี ยเงิ นกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์ทีร้ อ ยละ และอัตราผลตอบแทนต่ อค่ าใช้จ่ ายมี ค่า
เท่ากับ . เท่า
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ต่อการใช้บริ การศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า การใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําไปใช้ ดังนี
. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อเสนอเชิ งคุ ณภาพต่อ การแก้ไขปั ญหาและแนวทางการปรั บปรุ ง เป็ นสิ งที สําคัญในการพัฒนาศูนย์
อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถือเป็ นหัวใจของนักศึกษาและเป็ นสิ งทีจําเป็ นทีมีความจําเป็ นใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
. ภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้อง
ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายต่ อ การแก้ไขปั ญ หาและแนวทางการปรั บ ปรุ ง และเป็ นสิ งที สํา คัญ การจัด การ
แก้ปัญหาต้อ งยึด ถึ งด้านคุ ณ ภาพ ด้านผูใ้ ห้บริ การและด้านสถานที และสิ งแวดล้อ ม เพือให้นักศึ กษา
เข้าถึง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการบริ หารจัดการศูนย์อาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

1212

. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
. ควรศึกษาแนวทางการใช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ ที นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตอ้ งการเพือให้ได้ขอ้ มูลทีตรงกับความต้องการของนักศึ กษามากทีสุ ดจะ
สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการเข้าใช้บริ การศูนย์อาหารต่อไป
. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปั ญหาและอุปสรรคของการบริ การทีเกียวกับใช้บริ การศูนย์อาหาร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
. ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเกียวกับการใช้
บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งนี มี จุ ด ประสงค์ 1) เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ก ารของ
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ จังหวัด บุ รีรัมย์ 2) เพื อเปรี ยบเทียบความพึ ง พอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ จําแนกตามเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การให้การบริ การของเทศบาลทีแตกต่างกัน และ 3) เพือเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการให้บริ การของ
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ แบ่งเป็ น ด้าน คือ ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุ มชนสังคม ด้านการรั กษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื องมือเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งเป็ น ระดับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คน มีค่าความเชือมันเท่ากับ .
สถิ ติ ที ใช้วิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลีย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่ า เฉลี ยในกรณี ที มี กลุ่ ม
ตัวอย่าง กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ค่าที (T-Test)
ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การ
ของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับที มี ค่าเฉลียสู งไปหาตําดังนี ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย และด้านด้านส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริ การ, เทศบาลตําบล
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Abstract
The purpose of this research is 1) to study the people's satisfaction with the services of the
Lam Plai Mat Municipality. Buriram Province 2) to compare the satisfaction of the people of the
municipality of Lam Plai Mat, classified by gender, with opinions on the people's dependence on the
service of the municipalities and ) As a suggestion for the service policy of the Tambon Lam Plai Mat
Municipality, divided into 4 areas: infrastructure development; Quality of life
promotion Organization of social community In keeping order In arts, culture, traditions and local
wisdom Data collection The (Rating scale) question was divided into 5 levels by collecting data from
a sample of 257 people with a confidence value of 0.77. Statistics used to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation. Mean value in the case of 2 groups of samples using T-Test.
The results of the study found that the public opinion on the people's satisfaction towards the
service of the municipality of Tambon Lam Plai Mat. Lam Plai Mat District Buriram Province The
overall picture is at a high level. When considered individually, it was found that All aspects are at a
high level. In the order with high to low mean as follows In arts, culture, traditions and local wisdom
Infrastructure development Organizing the community, society and maintaining peace And in terms
of promoting quality of life, respectively
Keywords: satisfaction, service, district municipality
บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที ฉบับที ฉบับที ฉบับที และฉบับที
มีแนวนโยบายทีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจและการบริ หารจัดการภาครั ฐและเอกชน ซึ งสอดคล้อง กับ
กฎหมายรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักไทย พ.ศ.
มาตรา รั ฐ พึ งจัด ให้มียุท ธศาสตร์ ชาติ เป็ น
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพือใช้เป็ นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือให้เกิดเป็ น พลังผลักดันร่ วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าวการจัดทํา การ
กําหนดเป้ าหมาย ระยะเวลาที จะบรรลุเป้ าหมาย และสาระที พึงมี ในยุทธศาสตร์ ชาติ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายบัญญัติ ทังนี กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกียวกับ การมีส่วนร่ วม
และการรั บฟั งความคิดเห็ นของประชาชนทุกภาคส่ วนอย่างทัวถึงด้วยยุทธศาสตร์ ชาติ เมือได้ประกาศ
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ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
) และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน พ.ศ.
ได้กาํ หนดให้
ท้องถินสามารถปฏิบตั ิภารกิจในการจัดการ ให้บริ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที อาศัย
อยูใ่ นท้องถินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ ตรงตามเป้ าหมาย ซึ งสอดคล้องกับแนวทางการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย อันเป็ นการ ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพือประชาชน โดยต้องการ
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามา มีสิทธิ มี เสี ยงในการปกครองตนเอง หรื อเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทางการเมือง (สํานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา
) ปัจจุบนั การดําเนิ นงาน ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐบาล
หรื อเอกชน เน้นความสําคัญในด้านการ ให้บริ การ ถ้าบริ ษทั ใดมีระบบการให้บริ การลูกค้าทีดี ก็จะเป็ น
ทีถูกใจของลูกค้า ได้รับการยกย่อง และทําให้ลูกค้าพอใจทีจะมารับการบริ การในครังต่อ ๆไปอย่างเต็ม
ใจ เช่น ร้านสะดวกซื อ ทีมี บริ การรับชําระค่าบริ การต่าง ๆ ในจุดเดียว ซึ งลูกค้าทีมารั บบริ การสามารถ
ชําระค่าบริ การต่ าง ๆ เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่านํา ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิ ต เป็ นต้น สามารถชําระได้ในทีเดี ยว
สะดวกทุ กเวลาทีต้องการ ใช้บริ การ ซึ งได้รับการบริ การที ดี และรวดเร็ ว เพียงเข้าไปใช้บริ การที ร้ าน
สะดวกซื อแห่ งนัน เทศบาลเป็ นหน่ วยงานหนึง ทีมีหน้าทีดูแลความเป็ นอยูข่ องประชาชน ทีอาศัยอยูใ่ น
พืนทีของเขตเทศบาล ให้มีความเป็ นอยู่ทีดี และความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน รวมทังยังต้องดูแล เรื อง
สาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อมให้กบั ชุมชน และต้องส่ งเสริ ม บํารุ ง สิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง
ด้านการคมนาคม ด้านการรักษาความสะอาด ด้านสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ ให้มี เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน และด้านการบริ การในด้านต่าง ๆ ภายในพืนทีเขตเทศบาล
และแนวทางในการพัฒนา เพือให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของประชาชน ซึ งทาง
เทศบาลตําบลเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีนโยบายในการ พัฒนา
ชุมชน เพือให้สามารถแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ ว และทันต่อ
ความต้อ งการ โดยได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ล าํ ปลายมาศ พบว่า ประชาชนเกิ ด ปั ญ หา ด้านโครงสร้ า ง
พื นฐาน และระบบบริ ก าร เนื องจากในปั จ จุ บัน เทศบาลตําบลลําปลายมาศ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจต่อนข้างมาก มีการเพิมจํานวนประชากร และการขยายตัวของ ครัวเรื อนเพิมมากขึนเป็ นลําดับ
ประกอบกับระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการค่อนข้างจะดําเนิ นการเต็มพืนที แต่ก็มีบางพืนทีที
ทางระบายนําและถนนทีเกิดการชํารุ ดเสี ยหาย และปั ญหาสุ ดท้ายทีเห็ นได้เด่ นชัดทีสุ ดก็คือปั ญหาด้าน
ความแออัด ของตลาดสด รวมทังควันไฟที พ่ อ ค้า แม่ คา้ ขายของจําพวก ปิ ง ย่าง ได้ส่ งกลิ นรบกวน
ประชาชนและร้านค้าที อาศัยอยู่บริ เวณรอบ ๆ ก่ อให้เกิ ด ความรําคาญ และเจ็บป่ วยขึนได้ ( เทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ. 2550)เทศบาลตําบลลําปลายมาศ จึ งจําเป็ นต้องมีการบริ การให้กบั ประชาชน ตาม
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หลักการของการบริ การให้กบั ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตเทศบาล ด้วยความเสมอภาค และต้องมีความ
ต่อเนืองในการให้บริ การ ซึ งต้องมีการปรับปรุ งเปลียนแปลงเพือให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา และตามความ
ต้องการของประชาชน ดังนันเทศบาลตําบลลําปลายมาศจึงต้องมี ภารกิจในหลายๆด้าน ทีต้องบริ การ
และอํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในเขตพืนทีทีรับผิดชอบ ซึ งประชาชนจะต้องได้รับการบริ การ
จากทางเทศบาลเป็ นอย่างดี
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว ในการสร้ างความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ การของ เทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ ถือว่า มี ความสําคัญอย่างยิง ที จะทําให้การบริ หารงานของเทศบาลตําบล ลําปลาย
มาศ ประสบความสําเร็ จ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ โดยจะต้องให้บริ การอย่างทัวถึง และเสมอ
ภาค อย่างเป็ นธรรม ดังนันผูว้ ิ จัยจึ ง มี ความสนใจที จะศึ กษาถึ งความพึง พอใจของประชาชน ต่ อ การ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพือเป็ น ข้อมูล
ในการจัดการบริ หารงานด้านการบริ การประชาชนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื อศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บ ริ ก ารของเทศบาลตําบลลํา ปลายมาศ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ จําแนกตาม
เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้การบริ การของเทศบาลตําบลลํา
ปลายมาศ แตกต่างกัน
3. เพือเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ
ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน ทีมีต่อการให้บริ การของเทศบาล ตําบลลําปลาย
มาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2. ทําให้ทราบถึ งความพึง พอใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมี ความแตกต่ างในปั จจัยด้านเพศ ต่างกันมี ความคิดเห็ นต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนทีมีต่อการให้การบริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ แตกต่างกัน
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3. ทําให้ทราบถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการให้บริ การ ของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุ รีรัมย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก
ยิงขึน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
การวิจยั ในครังนี มีขอบเขตในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ทีมีต่อการให้บริ การของ
เทศบาลตํา บลลํา ปลายมาศ อํา เภอลํา ปลายมาศ จัง หวัด บุ รี รัม ย์ โดยศึ ก ษาเฉพาะ กิ จ กรรม ด้า น(
(จิรฐา ทิศกระโทก. 2551.)
1.1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1.2 ด้านส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
1.4 ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10 ชุ มชน ซึ งมีประชากร จํานวน , คน (เทศบาลตําบล
ลําปลายมาศ. 2563 )
2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ จ ากการสุ่ มประชากรโดยใช้ สู ตรของ ทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) จํานวนทังสิ น คน แล้วใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random Sampling)
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
การวิจยั ในครังนี ได้กาํ หนดขอบเขตของตัวแปรทีใช้ในการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชน
ทีมี ต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด บุ รีรัมย์ ไว้ 2 ตัวแปร
ดังนี
3.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย เพศ อาชีพ และรายได้
3.2 ตัว แปรตาม คื อ ความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่อ การให้บริ การของเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงมี ด้าน คือ
3.2.1ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
3.2.2 ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
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3.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
3.2.4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถาม ทีผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามที เกี ยวกับ สถานภาพของผู ต้ อบแบบสอบถาม มี ลัก ษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีขอ้ คําถามในประเด็นต่อไปนีคือ
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้
5. ระดับการศึกษา
ตอนที 2 เป็ นคําถามเกี ยวกับระดับความพึ ง พอใจต่ อบริ การทีได้รับ จากการดําเนิ นงานของ
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ ทัง ด้าน ซึ งผูว้ ิจยั สร้ างขึนเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าของ ลิเคอร์ ต
(Likert Scale) ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มาก
ทีสุ ด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยทีสุ ด
ตอนที เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open End Form) เกียวกับข้อเสนอแนะเพิมเติมเพือให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามได้เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานความต้องการอืนๆ เพิมเติมนอกเหนื อจากคําถามใน
ตอนที 2
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื องจากการศึกษาในครังนี มีวตั ถุประสงค์ทีต้องการค้นหาคําตอบด้านความพึงพอใจ ซึ งเป็ น
การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) ดั ง นั น การรวบรวมข้ อ มู ล จึ ง ใช้ แ บบสอบถาม โดยนํ า
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ฉบับ แล้วไปขอรั บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
เก็บรวบรวมมาได้ จํานวน257 ฉบับ คิดเป็ น ร้อยละ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดกระทําข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการได้ดาํ เนินการดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
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3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูลดําเนินการดังนี
1. การศึ ก ษาสถานภาพของกลุ่ ม ตัว อย่ า งวิ เคราะห์ ด้ว ยการแจกแจงความถี หาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
2. การศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บ ริ ก ารของเทศบาลตําบลลํา ปลายมาศ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลีย ( ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้านและโดยภาพรวม นําเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบการบรรยายเกณฑ์ใน
การแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลียได้กาํ หนดขอบเขตของค่าเฉลียดังนี (บุญชม
ศรี สะอาด.
: 209)
แสดงระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
อยูท่ ีสุ ดไม่เห็นด้วยอย่างยิง
=
1
คะแนน
สําหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยรวมกําหนดดังนี
ค่าคะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากทีสุ ด
ค่าคะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าคะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าคะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุ ด
4. การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลาย
มาศ จําแนกตามเพศ วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่า Samples t-test กําหนดค่าสถิติทีระดับ . เพือเปรี ยบเทียบ
ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การให้ บริ การของเทศบาลตํา บลลําปลายมาศ อํา เภอลํา ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
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5. เมือพบความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่ละด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที . จะเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างรายคูต่ ามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บริ การของเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ น ระดับมาก
ด้านทีได้ค่าเฉลียมากสุ ด ด้านโครงสร้ างพืนฐาน ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน และด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
อยูใ่ นระดับมาก
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บริ การของเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ ทีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บริ การของเทศบาล
ตํา บลลํา ปลายมาศ ที มี เพศต่ า งกัน โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน เมื อพิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า น
โครงสร้างพืนฐาน ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บริ การของเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ ที มี เพศต่ างกัน โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกัน เมือพิจารณารายด้านพบว่ า ด้านงาน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บริ การของเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ ทีมี เพศต่ างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่ างกัน เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บริ การของเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ ทีมี เพศต่ า งกัน โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน เมื อพิ จารณารายด้านพบว่ า ด้านจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้ างพืนฐาน ด้านงานส่ งเสริ มคุ ณภาพ
ชีวิต ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน และด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าการบริ การของ
เทศบาลตํา บลลํา ปลายมาศประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ นโยบายและการทํา งานของเทศบาล ซึ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ประณม ขําโนนงิว (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การของสํานักทะเบี ยนอําเภอในจังวัดเชี ยงราย ผลการวิจัย พบว่า 1. ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสํานักทะเบียนอําเภอ ในจังหวัด เชียงราย ในภาพรวม และราย
ด้านแต่ละด้าน อยู่ในระดับพึ งพอใจมาก เรี ยงค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริ การ ด้าน
เจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ และด้านอาคารสถานที 2. ประชาชนทีมีระดับการศึ กษาแตกต่ างกัน มี ความพึ ง
พอใจต่อการให้บริ การของสํานัก ทะเบียนอําเภอ ในจังหวัดเชี ยงราย ในด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ และ
ด้านอาคารสถานที แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่ วนด้านการให้บริ การประชาชน
ทีมีอาชีพต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของสํานักทะเบียนอําเภอในจังหวัดเชียงราย แตกต่าง
กันอย่างไม่มี นัยสําคัญทางสถิติ และประชาชนทีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
สํานัก ทะเบี ยนอําเภอในจังหวัด เชี ยงราย ในด้านเจ้าหน้าที ผู ใ้ ห้บริ การ ด้านการให้บริ ก าร และด้า น
อาคาร สถานที แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 3. ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะทัวไปของ
ประชาชนทีมารับบริ การของสํานักทะเบียน อําเภอในจังหวัดเชียงราย แยกเป็ น 3 ด้าน ดังนี
3.1 ด้านเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การ เจ้าหน้าที ไม่ ควรพู ดจากหยอกล้อกันในเวลาปฏิ บตั ิ ง าน หรื อ
พูดจาไม่สุภาพ ควรให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าทีไม่ควรแสดงกริ ยาท่าทางไม่ค่อยเต็ม ใจใน
การให้คาํ ปรึ กษา ควรใส่ ใจประชาชนผูม้ ารับบริ การให้มากกว่านี
3.2 ด้านการให้บริ การ ควรให้บริ การทีเหมาะสมกับประชาชนผูม้ ารับบริ การให้มากกว่า นี และ
ควรมีมุมกาแฟไว้สาํ หรับบริ การประชาชนผูม้ ารับบริ การ
. ด้านอาคารสถานที ควรจัดสถานทีให้ดูกว้างขวางไม่ คบั แคบ ควรจัดระเบียบของ สถานที
จอดรถให้มีเพิ มมากขึ น หรื อ ออกแบบสถานที ให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ทุ กอํา เภอควรเพิม จํานวน
ห้องนําให้มากขึน และจัดเจ้าหน้าทีทําความสะอาดให้บ่อยขึน
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
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. จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
อาจเป็ นเพราะว่า ในบทบาทการบริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศชุ มชนได้รับพัฒนาโครงสร้ าง
อย่า งทัวถึ ง ประชาชนได้รับ การตอบสนองความต้อ งการของประชาชนอย่า งดี ซึ ง สอดคล้อ งกับ
ผลงานวิ จัย ของ ศัก ดิ ดา ประเทศเสนา (
: บทคัด ย่อ ) ได้ ศึ ก ษาวิ จัยเรื องการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาด้านโครงสร้ างพื นฐานขององค์การบริ การส่ ว นตําบลบ้านขาว อําเภอเมือ ง
จังหวัด อุ ดรธานี ผลการวิ จัย พบว่า . ประชาชนเพศชายและเพศหญิ งมีส่ วนร่ ว มในการพัฒนาด้าน
โครงสร้ างพืนฐานอยู่ ในระดับปานกลาง ทังโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน และประชาชนทังสอง
เพศมี ส่ ว นร่ ว มใน การพัฒ นาด้า นโครงสร้ า งพื นฐาน แตกต่ า งกัน ทังโดยภาพรวมและรายด้า น .
ประชาชนทุกกลุ่ มอายุมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านโครงสร้ างพืนฐาน อยู่ในระดับ ปานกลาง ทังโดย
ภาพรวมและรายด้านทุ กด้าน และประชาชนจําแนกตามอายุมีส่ วนร่ วมในการ พัฒนาด้านโครงสร้ าง
พืนฐาน แตกต่ างกันทังโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน โดยประชาชนทีมีอายุระหว่าง - ปี อายุ
ระหว่าง - ปี และอายุระหว่าง - ปี มีส่ วนร่ วมในการพัฒนา ด้านโครงสร้ างพื นฐานมากกว่า
ประชาชนผูท้ ีมีอายุระหว่าง - ปี
. จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี อาจ
เป็ นเพราะว่า ในบทบาทการบริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศชุมชนได้รับพัฒนาโครงสร้ างอย่าง
ทัวถึงประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดี ซึ ง สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ อัจฉริ ยะ สิ ริทวีวฒั น์ (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื องคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานการประปานครหลวงมีระดับคุณภาพชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมพบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก มี คุณภาพชี วิต ในการทํางานโดยภาพรวม พบว่าอยู่ระดับ มาก โดยคุ ณภาพชี วิต ตามแนว
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง และคุ ณ ภาพชี วิตในการ ทํางาน มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ สหสั ม พัน ธ์เท่ า กับ 0.451 ซึ งมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทาง สถิติทีระดับ 0.05 สําหรับปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ และอายุ ไม่มี
ผลต่ อคุ ณภาพชี วิตตามแนว เศรษฐกิ จพอเพี ยง ขณะที ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษา สถานภาพการ
สมรส และรายได้ ต่อเดือน มีผลต่อคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน
อายุ การศึกษา และสถานภาพการสมรสไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน แต่ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้าน
เพศ และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน
. จากการผลการวิ จัย พบว่ า ด้า นการจัด ระเบี ย บชุ ม ชนสั งคม และการรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้อยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า ในบทบาทการบริ การของเทศบาลตําบลลํา
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ปลายมาศชุ มชนได้รับพัฒนาโครงสร้ างอย่างทัวถึ งประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างดี ซึ ง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณัฐชัย บุตรสําราญ (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั
เรื องความต้องการด้านการพัฒนาชุมชนของประชาชน ในเขตพืนทีตําบลกระเบืองนอก อําเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสี มาผลการวิจัย พบว่า . ระดับความต้องการด้านการพัฒนาชุมชนของประชาชนใน
เขตพืนทีตําบล กระเบืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสี มา ภายใต้ภารกิจหลักในการให้บริ การ
สาธารณะ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกระเบืองนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื อจําแนกเป็ น
รายด้าน พบว่าทุ กด้านอยู่ในระดับมากเช่ นกัน . ข้อเสนอแนะอืนๆ เกี ยวกับความต้องการด้านการ
พัฒ นาชุ มชนของประชาชนใน เขตพื นที ตําบลกระเบื องนอก อํา เภอเมื อ งยาง จังหวัด นครราชสี มา
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย “คือ ประชาชนต้องการให้ปรั บปรุ งแหล่งนําเพือใช้ในการทําการเกษตร
และผลิตนําประปาที สะอาด ต้องการให้ปรั บปรุ งถนนที ใช้ในการสัญจรให้เป็ นไปด้วยความสะควก
สบายปราศจากการเป็ นหลุม เป็ นบ่ อ ต้อ งการให้ฝึกอบรบและส่ งเสริ มอาชี พหลังฤดู เก็บเกี ยวพร้ อม
จัดหาตลาดรองรับผลผลิต และต้องการให้ติดตังระบบไฟฟ้าส่ องสว่างตามถนน
. จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ในบทบาทการบริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ
ชุ มชนได้รับพัฒนาโครงสร้ างอย่างทัวถึ งประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างดี ซึ ง สอดคล้อ งกับผลงานวิจ ัยของ วทัญ ู พุ ทธคุ ณ (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิ จัยเรื องการ
ให้บริ การสาธารณะภายใต้ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิต ขององค์การบริ หารส่ ว น
จังหวัดอุด รธานี ผลการวิจัยพบว่า . สภาพการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ ว นจังหวัด
อุบลราชธานี โดย ภาพรวมมีการบริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้านทัง ด้าน พบว่า
ด้านที มี ค่าเฉลี ยสู งทีสุ ด คือ ด้านการพัฒนาสาธารณสุ ขและสวัสดิ การสั งคม รองลงมา คือ ด้านการ
บริ หาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ด้านอนุรักษ์ฟืนฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น ด้านส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาคและสิ ท ธิ เสรี ภาพของ
ประชาชน และ ด้านพัฒนาและส่ งเสริ มกีฬา ตามลําดับ . แนวทางการพัฒนาการให้บริ การสาธารณะ
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
พัฒ นาและส่ ง เสริ มกี ฬ า ควรส่ งเสริ มให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการประจํา จัง หวัด
ประชาสัมพันธ์เมื อมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะต่ าง ๆ สนับสนุ นให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดกิ จกรรมเกียวกับการพัฒนาและ ส่ งเสริ มกี ฬาประจําจังหวัด ส่ งเสริ มสนับสนุ นการเล่น
กีฬาของประชาชนเพือสุ ขภาพและอนามัยที ดีใน ทุกระดับ ด้านการพัฒนาสาธารณสุ ขและสวัสดิ การ
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สังคม ควรมีการจัดตังศูนย์บริ การด้านสาธารณสุ ข และสวัสดิ การสังคม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ได้ตระหนักถึ งการดู แ ลสุ ขภาพก่ อนการรั กษา สุ ขภาพ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ ด้านส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาคและสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของประชาชน ควรจัดให้มีรายการเสี ยง ตามสายทีให้ขอ้ มูลความรู ้ เกี ยวกับประชาธิ ปไตย และสร้ าง
ความเสมอภาคและสิ ทธิ เสรี ภาพของ ประชาชน ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชน
รณรงค์และการเผยแพร่ ความรู ้ ความ เข้าใจ ข้อมู ลข่าวสารเกี ยวกับการเมื องการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย และการเลื อ กตัง ผ่า น สื อรณรงค์ และกิ จ กรรมรู ปแบบต่ าง ๆ ด้านการบริ หารจัด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ ม ควรมี ก ารสํ า รวจหาแหล่ ง ทรั พ ยากรใหม่ รณรงค์ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ สร้ างจิ ตสํานึ กให้ประชาชนในการ อนุ รักษ์สิ งแวดล้อมในจังหวัด จัดให้การพัฒนา
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในท้องถิน รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหน
สภาพแวดล้อมในท้องถิน ด้านอนุ รักษ์ฟืนฟูและ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน ควรมีการจัดโครงการเกียวกับการให้ ความรู ้แก่ประชาชนในท้องถินเกียวกับ การป้ องกัน ฟื นฟู
ป่ าชุ มชน เป็ นการปลู กจิ ต สํานึ กรั ก ใน ท้อ งถิ นของตนส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มการพัฒ นา
วัฒนธรรม ประเพณี ประจําจังหวัด ส่ งเสริ ม การบูรณาการวัฒนธรรมทีหลากหลาย จัดกิจกรรมเกียวกับ
การอนุรักษ์ฟืนฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน
3. เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของพระครู อดุ ลสี ลาจาร (จันทร์ ทิพย์ มะโน) (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื องความ
พึงพอใจของประชาชน ต่ อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัด
เชี ยงราย) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากทีสุ ด ทีมี อายุระหว่าง 51 60 ปี ซึ งประกอบอาชี พเป็ นเจ้าของกิจการ/ธุ รกิจส่ วนตัวเป็ นส่ วนมาก ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง รายการที มี ค่า เฉลี ยมากกว่ า รายการอื น คื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ กลุ่ ม อาชี พ
รองลงมา คือ การสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชี พต่างๆ ตามลําดับ ซึ งใน ด้านสาธารณสุ ข
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการทีมี ค่าเฉลี ยมากกว่ารายการอื น คือ สนับสนุ นโครงการ
อาหารเสริ ม (นม) ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก รองลงมา คือ สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์เด็ก
เล็ก ตามลําดับ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง รายการที มี
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ค่ าเฉลี ยมากกว่า รายการอื น คื อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมและทํา นุ บาํ รุ ง ทางศาสนา รองลงมา คื อ ส่ ง เสริ ม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ น ตามลําดับ ด้านโครงสร้ างพืนฐาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง รายการทีมีค่าเฉลียมากกว่ารายการอืน คือ สร้ างถนนภายใน หมู่บา้ น รองลงมา คือ การซ่ อมแซม
ถนนภายในหมู่บา้ นทีชํารุ ดเสี ยหายให้ใช้การได้ ตามลําดับ ซึ ง ในด้านแหล่งนําา พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง รายการทีมี ค่าเฉลียมากกว่ารายการอืน คือ มี การขุดลอกลําเหมืองส่ งนําาเข้าพืนทีทํา
การเกษตร รองลงมาคื อ มี ก ารขุ ด ลอกขยายคู ค ลอง เพื อ ป้ องกั น นํ าาท่ ว ม ตามลํ า ดั บ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม นันพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง รายการทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ช่ วยกันดู แลรั กษา สิ งแวดล้อมให้สะอาดร่ มรื นสวยงามอยู่เสมอ
รองลงมาคือ มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในชุมชนให้ สะอาด ร่ มรื น น่าอยู่ ตามลําดับ
ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลียระดับความพึงพอใจของประชาชน ที มีต่อ การ
บริ การงานด้านต่ าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลแม่ สาย พบว่า เมื อจําแนกตามเพศ ไม่ มี ความ
แตกต่าง จําแนกตามอายุ มีความแตกต่างกันทีด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
และจําแนกตามอาชีพ มีความแตกต่างกันทีด้านสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน และด้านแหล่งนํา
ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิในความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริ การงานใน
ด้า นต่ า ง ๆ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลแม่ ส าย ได้แ ก่ ควรจ้า งประชาชนในท้อ งถิ น ทํา งานใน
โครงการทังหมดเพือช่ วยลดปั ญหาการว่างงานและเพิมรายได้, ควรช่ วยเหลือสนับสนุ นเกษตรกร ใน
ด้านการตลาด, ควรมี การส่ งเสริ มการจัดตังโครงการช่ วยเหลื อผูด้ อ้ ยโอกาสนัน ให้มีความสุ ขใน การ
ดํา รงชี วิ ต , ควรสนับ สนุ น ให้ มี ค วามเพี ยงพอหรื อ ความพร้ อ มของแพทย์แ ละอุ ป กรณ์ รัก ษาในทุ ก
หมู่ บ้า นเมื อต้อ งการ ควรสนับ สนุ น ให้ มี ค อมพิ ว เตอร์ ในห้ อ งสมุ ด ประชาชนในตํา บล ควรก่ อ ตัง
โครงการบริ จ าคอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนสํ า หรั บ เด็ กยากจนควรสนั บ สนุ น ให้ มี โทรศัพ ท์ ส าธารณะอย่า ง
เพียงพอในหมู่บา้ น ในเหตุการณ์ฉุกเฉิ น ควรก่อสร้ างและซ่ อมแซมสะพานในหมู่บา้ น, ควรเจาะขุด นํา
บาดาลเพือให้มีนาไว้
ํ ใช้ตลอดปี ควรมีการปรั บปรุ งและมี การเพิ มเมนประปาในหมู่ บ้าน ควรมี การ
สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ในการลดการใช้ส ารเคมี ในอาชี พ การเกษตรทุ ก ชนิ ด และควรจัด กิ จ กรรม
รณรงค์การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
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ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
. ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ การของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บทบาทการให้บ ริ ก ารต่ อประชาชนของเทศบาลตํา บลลําปลายมาศ เป็ นสิ งที สําคัญ ในการ
พัฒนาท้องถินทีปกครองได้รับการบริ การทีดี ตรงต่อความต้องการของประชาชน และในการพัฒนา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) ปัจจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน ทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสารทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณีศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การ
วิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ตําบลหิ นโคน
อําเภอลําปลายมาศ จํานวน 170 คน เครื องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์เพือ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์คา่ ถดถอย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้าน
ความรู ้และทักษะการทํางาน และปั จจัยด้านการติดต่อสื อสาร ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนยั สําคัญทางสถิติในระดับ 0.01
คําสําคัญ: ปั จจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน, ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสาร, ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน
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Abstract
This research aimed to study 1 ) factors of knowledge and working skills affecting the
performance of the village health volunteers case Study of Hin Khon Subdistrict, Lam Plai Mat
District Buriram Province 2) Communication factor affecting performance of village health
volunteers case study of Hin Khon Subdistrict, Lam Plai Mat District, Buriram Province. This
research is a quantitative research. The sample group was 170 community health volunteers of Hin
Khon Subdistrict, Lam Plai Mat District. The research tool was a questionnaire using descriptive
statistics to analyze percentage, mean, standard deviation, and the regression analysis.
The research results were found that factors of knowledge and work skills and communication factors
affecting the performance of the village health volunteers case study of Hin Khon Subdistrict Lam
Plai Mat District, Buriram Province with statistical significance at the level of 0.01.
Keywords: knowledge and work skill, communication, performance of public health
บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 12 ของประเทศไทยได้มุ่งเน้นนํานวัตกรรมมา
และส่ งเสริ มให้นาํ นวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลือนการพัฒนาทุกมิติเพือยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในทุ ก ๆ ด้า น โดยเฉพาะอย่า งยิงการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ มี ค วามเหลื อมลําน้ อ ยลงและให้
ประชาชนในประเทศมี คุณ ภาพชี วิต ที ดี โดยเฉพาะอย่างยิงด้านสาธารณสุ ข เพราะสุ ขภาพร่ างกายที
แข็งแรงของประชาชนทุกช่ วงวัยจะนํามาสู่ พืนฐานในการพัฒนาด้านการศึกษาด้านการประกอบอาชี พ
ซึงเป้ าหมายของด้านสาธารณสุ ขนันครอบคลุมเกียวกับสุ ขภาวะของคนไทยมีแนวโน้มดี ขึน เช่น อัตรา
การตายจากอุ บตั ิ เหตุทางถนนลดน้อยลง อัตราการฆ่าตัวตายน้อยลง การตังครรภ์ก่อน 15-19 ปี ลดลง
รายจ่ า ยเกี ยวกับ ด้า นสุ ข ภาพลดลง และผู ้สู งอายุที อาศัย อยู่ ใ นบ้ า นมี ส ภาพแวดล้อ มที เหมาะสม
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. 2560).
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นมาได้มีการเกิดการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด
19 ไปทัวโรค และแหล่งแพร่ กาํ เนิ ดและการแพร่ เชื อโรคดังกล่าวมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จี น และต่อมาในช่ ว งเดื อนมีนาคม พ.ศ. 2563 รั ฐบาลประเทศไทยได้มีน โยบายระดับประเทศ สู่ การ
ปฏิ บัติในระดับภูมิภาคและระดับ จังหวัดรวมถึ งระดับชุ มชน หน่ วยงานที เข้ามาร่ วมกิ จกรรมในการ
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ป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในระดับชุมชมได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
บุ คลากรด้านสาธารณสุ ขซึ งปฏิ บัติงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เป็ นต้น ในบริ บทของ
จังหวัดบุรีรัมย์ซึงมีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดนครราชสี มาซึ งเป็ นศูนย์กลางจังหวัดทีเป็ นเส้นทางเข้า
สู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออีกจังหวัดหนึ ง ทําให้ความเสี ยงในการกระจายของเชือไวรัสโควิด 19 ในเขต
รอยต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสี มามีโอกาสเกิดการแพร่ เชือโรคดังกล่าวสู ง ดังนัน
ภารกิ จ ของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจําหมู่ บ้า นถื อ เป็ นบุ คลากรที จะช่ ว ยให้ การดําเนิ นงานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ระดับ ชุ มชนมีการขับ เคลือนเพื อป้ อ งกันการระบาดของเชื อไวรั ส โควิด 19 มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นันในปั จจุบนั จะต้องมีการอบรมและให้ความรู ้แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นโดยทีองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล หน่ วยงานด้านสาธารณสุ ขระดับอําเภอ และระดับจังหวัดได้มีการจัดกิ จกรรมให้
ความรู ้ การฝึ กทักษะด้านการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดบุรีรัมย์, 2563)
นักวิชาการด้านการจัดการได้กล่าวว่าการบริ หารจัดการเพือให้เกิดการกําจัดบริ เวณการแพร่ เชือ
ไวรัสโควิด 19 นอกจากการใช้หลักการด้านวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์แล้ว เทคโนโลยีนวัตกรรมที
จะมาสนับ สนุ น ในการดํา เนิ น งานของบุ คลากรที เกี ยวข้อ งกับ การปฏิ บัติ ง านด้า นสาธารณสุ ขให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพนันนวัตกรรมทีเกียวข้องกับการสื อสารเป็ นสิ งที สําคัญ และจากการทีได้ศึกษาด้านการ
บริ หารจัดการเกียวกับการป้ องกันไวรัสโควิด 19 จะพบว่าเขตพืนที ตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัด บุ รีรัมย์ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นพื นที ที มี การปฏิ บัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นทีมีประสิ ทธิภาพและเป็ นต้นแบบทีดี ให้แก่ตาํ บลใกล้เคียง ดังนันในการวิจยั ครั งนี เพือได้ทราบ
แนวทางการปฏิบตั ิงานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตพืนทีหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุ รีรัมย์เพือทําให้เกิ ดองค์ความรู ้ ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อพืนทีอื น จึ งนํามาสู่ การวิจยั ครังนี โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) ปัจจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณีศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2) ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสารทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมซึ งพบว่าประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรจะมี
ประสิ ทธิ ภาพนัน สมาชิ กในองค์กรจะต้องมี คุณสมบัติ เป็ นผูท้ ี มีพ ฤติ กรรมการเป็ นพลเมื อ งทีดี ของ
องค์กร นันก็คือ แนวคิดพฤติกรรมการเป็ นพลเมื องทีดี ขององค์กร ประกอบด้วย การให้ความร่ วมมือ
การสํานึ กในหน้าที การให้ความช่ วยเหลื อ การมีนาใจและการมี
ํ
ความอ่อนน้อม (Organ,1991) ดังนัน
หาก บุคลากรในองค์กรเป็ นบุคคลทีมีพฤติกรรมดังกล่าวก็จะทําให้ผลลัพธ์ของงานออกมาเป็ นเชิงบวก
ดังนันในการศึกษานีผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดเกียวกับการพฤติกรรมการเป็ นบุคลากรทีดีมาใช้เป็ นแนวทาง
ส่ งเสริ มการวิจยั ในครังนีและได้นาํ กรอบแนวคิดของนักวิจยั ทีได้เคยศึกษามาก่อนโดยได้กล่าวว่าบุคคล
จะปฏิ บัติ งานได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั นจะต้อ งมี ทัศ นคติ ทีดี ต่ อ งาน มี ความภู มิ ใจในงานที ปฏิ บัติ
นอกจากนันจะมี ความตระหนักเสมอว่าตนเป็ นทรัพยากรทีมี คุณค่าขององค์กรจะต้องให้ความสําคัญ
และประโยชน์ ข ององค์ก รมาก่ อ นซึ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั นเมื อได้
บุ คลากรเข้ามาปฏิ บตั ิ งานแล้วจะต้องให้ขอ้ มูลที เกี ยวข้องกับการทํางานและประโยชน์ ที ได้จากการ
ทํางานให้กบั พนักงาน และการทีจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะต้องมีการติดต่อสื อสารข้อมูล
ซึ งในปั จจุ บนั นวัต กรรม เทคโนโลยีการสื อสารเป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อการประสานงานที ดี ทาํ ให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ
จากทีกล่าวมาจึงนํามาสู่ กรอบแนวคิดการวิจยั เรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษา ตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
และสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. ปัจจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน คือ ระดับความรู ้ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น ทีมีความตระหนักต่อการหาความรู ้เกียวกับงานด้านการให้บริ การสาธารณสุ ขแก่สมาชิก
ในชุ มชน และเข้ารั บ การอบรมตามหลักสู ต รของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้มี น โยบายให้เข้ารั บการ
ฝึ กอบรมซึ งได้แก่ ความรู ้ ดา้ นการปฐมพยาบาลเบืองต้น การให้ความรู ้เกียวกับการดู แลสุ ขภาพอนามัย
สภาพแวดล้อ มในชุ มชน การป้ องกัน โรคต่ างๆ ที มากับพาหนะเช่ น ไข้เลื อ ดออกมาจากยุงลาย การ
ป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้า การป้ องกันไวรัส โควิด 19 เป็ นต้น รวมถึงทักษะความชํานาญในการส่ งเสริ ม
สุขภาพของผูอ้ ายุในชุมชน
2. ปัจจัยด้านการติดต่อสื อสาร คือระดับทักษะการสื อสารข้อมูลระหว่างกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตพืนทีตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีการสื อสาร
ข้อมูลผ่านสารสนเทศ เช่น แอฟพิเคชันไลน์ เฟสบุ๊ค เพือประสานงานเกียวกับการอบรม ข้อมูลความรู ้
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เกียวกับงานสาธารณสุ ข และแนวทางการปฏิบตั ิงานของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ทีจะต้องติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น คือ ระดับ
ความสามารถในการปฏิ บ ัติงานที แสดงผลลัพ ธ์จากสภาพแวดล้อมของชุ ม ชนมีความเหมาะสม ถูก
สุ ขอนามัย สมาชิกในชุ มชนได้รับการความรู ้ เกียวกับการปฏิบัติเพือให้สุขภาวะดี อัตราการเจ็บป่ วย
เกียวกับไข้เลือดออก โรคเบาหวาน การขาดสารอาหารในเด็ก น้อยลง ผูส้ ู งอายุในชุมชนมีการออกกําลัง
กายตามกิจกรรมทีอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นแนะนํา สมาชิกในชุ มชนมี ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ดังนัน จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง สรุ ปตัวแปรได้จาํ นวน 3 ตัว คือ ( ) ปั จจัยด้าน
ความรู ้และทักษะการทํางาน ( ) ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสาร 3) ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ฉะนัน จึงเป็ นทีมาของสมมุติฐานในการวิจยั ดังนําเสนอกรอบ
แนวคิดและสมมุติฐานการวิจยั ตามภาพที 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยด้านความรู ้และ
ทักษะการทํางาน

ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื อสาร

ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น

ภาพที กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั :
สมมติฐานที 1 : ปัจจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางานทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณีศึกษา ตําบลหิ นโคน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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สมมติฐานที 2 : ปัจจัยด้านการติดต่อสื อสารทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณีศึกษา ตําบลหิ นโคน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษา ตําบลหิ นโคน จํานวน 170
คน ซึงในการศึกษาครังนีได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทังหมด 170 คนมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ (3 พฤษภาคม 2563) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ใช้กลุ่มประชากร จํานวน 170 คน
2. เครื องมือวิจัย
การวิจยั นีใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึงมี เครื องมือวิจยั ทีใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถาม
และแบ่งออกเป็ นทังหมด 3 ตอน
ตอนที 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
และระดับการศึกษา
ตอนที 2 เป็ นเครื องมือมาตรวัดตัวแปรจํานวน 3 ด้าน คือ (1) ปั จจัยด้านความรู ้ และทักษะการ
ทํางาน ประกอบด้วยข้อ คําถามเกี ยวกับความรู ้ และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจําหมู่ บา้ น
เกี ยวกับ งานด้า นการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ขแก่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชน (2) ปั จ จัยด้า นการติ ด ต่ อ สื อสาร
ประกอบด้วยข้อ คําถามเกี ยวกับทักษะการสื อสารข้อ มูลระหว่างกลุ่ มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นในเขตพืนทีตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (3) ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน
ของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจํา หมู่ บ้า น ประกอบด้ว ยข้อ คํา ถามเกี ยวกับ ความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิ งานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นที แสดงผลลัพธ์จากสภาพแวดล้อมของชุมชนมี
ความเหมาะสม ถูกสุ ขอนามัย สมาชิกในชุมชนได้รับการความรู ้เกียวกับการปฏิบตั ิเพือให้สุขภาวะดี
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอื นๆ เกี ยวกับปั จ จัยด้านความรู ้ และทักษะการทํางาน ปั จ จัยด้านการ
ติดต่อสื อสาร และประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
การตรวจสอบเครื องมื อ เพื อหาความเที ยงตรง แบบสอบถามได้ทาํ การส่ ง ให้ ผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 3 คน ได้ตรวจสอบและมี ค่า IOCโดยรวมทังฉบับ = 0.82 นอกจากนี แบบสอบถาม จํานวน 30
ชุ ดได้ทาํ การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอื นที มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ สมาชิ กอาสาสมัครสาธารณสุ ข
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ประจําหมู่บา้ นตําบลสวายจี ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ค่าความเชื อมันโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ของครอนบาค ค่าอยูร่ ะหว่าง .766-0.819 และค่าความเทียงตรง ดูค่านําหนักปั จจัย ระหว่าง
ระหว่าง .566-756 (Nunnally, J. C. & Bernstein, I.H. : 1994)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีมีการรวบรวม
เอาไว้แล้ว อาทิหนังสื อวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื อสิงพิมพ์
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีเข้าร่ วมประชุมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ซึงจัดโดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลหิ นโคน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที 2 มิถุนายน 2563
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาเพือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุ มาน วิเคราะห์สมการถดถอย
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
ก่อนทีจะดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงพบว่าค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษาเป็ นดังนี ความรู ้และ
ทักษะการทํางาน มีค่าสหสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น เท่ากับ ( r = .226, p<0.01), การติดต่อสื อสาร มีค่าสหสัมพันธ์กบั ความรู ้และทักษะการทํางาน
เท่ากับ ( r = .166, p<0.01), การติดต่อสื อสาร มีค่าสหสัมพันธ์กบั ระสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น เท่ากับ ( r = .175, p<0.01) ดังนันจะเห็นได้ว่าตัวแปรทังหมดใน
การศึกษามีความสัมพันธ์กนั ในระดับทีอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ กําหนดหรื อตํากว่า . (Nunnally, J. C. and
Bernstein,I. H: 1994).) ไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหา (muliticollinearity)
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ตารางที 1
การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ การถดถอย (Multiple Regression Analysis
Model

Standardized Unstandardized
Cofficients
Cofficients
Beta
Std. Error
Constant
1.760
ความรู ้และทักษะ .553***
.036
การทํางาน
(.075)
การติดต่อสื อสาร

.091***
(.068)

.024

Sig

Adjusted R
Square

VIF

.201

1.771

.457
.000

.000

ตัวแปรตาม ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
***p < .01 , a Beta coefficients with standard errors in parenthesis

ผลการวิจัย
ก่อนทีจะทําการวิเคราะห์การถดถอยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของหน่วยวิเคราะห์ คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น จําแนกเป็ น เพศชาย มี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเพศหญิง มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ .9%
อายุ - ปี มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอายุ - ปี มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
และอายุ - ปี มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอายุ - ปี มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . และอายุ - ปี มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอายุ - ปี มีจาํ นวนคน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และอายุ ปี ขึนไป มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ส่วนระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม นัน มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวนคน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ
17.1 และระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ . และระดับ
การศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ . และระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี
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จํานวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ . และระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ
4.7 และระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีจาํ นวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ .
จากตารางที 1 จะอธิ บายได้ว่าตัวแปรทีนํามาศึกษาในครังนีรวมกันทุกตัวแปรสามารถ
พยากรณ์การเปลียนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 20.1 และการวิจยั ครังนีตอบวัตถุประสงค์ การวิจยั
ดังนี ดังนี
ผลการวิจยั ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 ปั จจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน ทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน ทีส่งผลเชิงบวก
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณีศึกษาตําบลหิ นโคน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนยั สําคัญทางสถิติ (b1 =.553, p < 0. 01) ผลการวิจยั สนับสนุน
สมมติฐานข้อที 1
ผลการวิจยั ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสารทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อสื อสารทีส่ งผลเชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีนยั สําคัญทางสถิติ (b2 =.091, p < 0. 01) ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้อที 2
อภิปรายผล
การวิเคราะห์อิทธิ พลความสัมพันธ์ของตัวแปรทีได้จากการตังสมมติฐานมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
สมมติฐานข้อที ปั จจัยด้านความรู ้และทักษะการทํางาน ทีส่ งผลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ นันการศึกษาทีผ่านมาได้มีนกั วิชาการกล่าวว่าการทีอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นจะมีผลการปฏิบตั ิงานทีดีมีประสิ ทธิ ภาพนันอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นเหล่านี
จะต้องมีเจตคติทีดีต่องาน มีความมุ่งมันทีจะแสวงหาความรู ้ และมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และ
เข้ารับการฝึ กอบรมทักษะด้านสาธารณสุ ข การปฐมพยาบาลเบืองต้น ก็จะทําให้มีผลการปฏิบตั ิงานทีดี
นอกจากนีการวิจยั ของยุทธนา แยบคาย (2561 : 153) ได้ทาํ การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานงานสาธารณสุ ขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น จังหวัดสุ โขทัย ซึง
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การศึกษาพบว่าการรับรู ้บทบาทหน้าทีของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น และมีความฝึ กอบรม
ฟื นฟูความรู ้ความสามารถให้ได้มาตรฐานงานสาธารณสุ ขมูลฐาน 8 องค์ประกอบก็จะทําให้การ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนันอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นหากได้รับการสนับสนุ นทางสังคม รวมทังได้รับแรงจูงใจก็จะทําให้การ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมมติฐานข้อที ปั จจัยด้านการติดต่อสื อสารทีส่ งผลเชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น กรณี ศึกษาตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สอดคล้องกับการวิจยั ของคณิ ต หนู พลอย (2553) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นจังหวัดพัทลุง ซึ งพบว่าการติดต่อสื อสารการสร้าง
ความสัมพันธ์ทาํ ให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นมีแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน การให้
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นได้มีส่วนร่ วมในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ สื อสารข้อมูลซึ งกันและ
กันก็จะทําให้เกิดองค์ความรู ้และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น และในทํานองเดียวกันการวิจยั ของ เอกริ นทร์ โปตะเวช และคณะ (2551) ได้
ทําการศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานตามบทบาทหน้าทีของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ในอําเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และพบว่าการทีมีการ
สร้างความสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ การสื อสารข้อมูลเพือทําให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น ได้มีทศั นคติทีดีต่อหน้าทีรวมทังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือช่วยในการสื อสารข้อมูลกับ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นก็จะทําให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าทีและปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตามงานวิจยั นีสนับสนุ นสมมติฐานทัง 2 ข้อ และการวิจยั นี ได้นาํ แนวคิดเกียวกับ
แนวคิ ด พฤติ ก รรมการเป็ นพลเมื อ งที ดี ข ององค์ก ร (Organ, 1991) ซึ งอธิ บ ายได้ว่ า หากอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจําหมู่ บา้ นเป็ นผูท้ ี มีความเสี ยสละ ช่ วยเหลื อ และตระหนักในหน้าที และบทบาทการ
เป็ นอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจํา หมู่ บ้า น ก็จ ะมี ความรั บ ผิ ด ชอบในการเข้า รั บ การฝึ กอบรมตาม
กิ จ กรรมและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข การตะหนั ก ต่ อ การพัฒ นาความรู ้ แ ละการพัฒ นา
ความสามารถในด้านสาธารณสุ ข ก็จะทําให้ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานได้มาตรฐาน และ
นอกจากนี การปฏิบตั ิ งานเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึนการติ ดต่ อสื อสารถือว่าเป็ นปั จจัยทีสําคัญ
โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั การติดต่อสื อทีเกิดความรวดเร็ วและส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องตาม
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สถานการณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่ นแอพพิ เคชันไลน์ และเฟสบุ๊คถือ ว่ าเป็ นช่ องทางที ทําให้การ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นมีประสิ ทธิภาพมากขึน
สรุ ป
สรุ ปได้ว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น กรณี ศึกษา ตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทําให้ทราบว่าประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานนันจะต้องเกิดจากการมีความรู ้และการมีทกั ษะ นอกจากนันการติดต่อสื อสารถือว่าเป็ นปั จจัย
ทีสําคัญ การศึกษานี มีแนวคิดพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองทีดีขององค์กร (Organ,1991) อธิ บายกรอบ
แนวคิดในการศึกษานี จะเห็นได้ว่าหากองค์กรใด หรื อหน่ วยงานใดทีมีบุคลากรทีมีความมุ่งมันในการ
ปฏิบตั ิงานและมีความรู ้ในการทํางานแล้วก็จะทําให้ผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรออกมาตามเป้าหมาย
และมีประสิ ทธิ ภาพการวิจยั นีเป็ นเพียงการวิจยั เฉพาะพืนทีตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ งานวิจยั นีจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุ ขเพือนําความรู ้ไปพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริ การงานสาธารณสุ ขในพืนทีอืน การวิจยั ในอนาคตควรศึกษาตัวแปรอืนๆ เช่น
ขันตอนการทํางาน วิธีการทํางาน และควรศึกษาในบริ บทอืน
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
อย่างไรก็ตามการวิจยั นี เป็ นเพียงการวิจยั เฉพาะพืนทีตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ งานวิจยั นี จะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุ ขเพือนําความรู ้ ไปพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริ การงานสาธารณสุ ขในพื นที อื น การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัว แปรอื นๆ เช่ น
ขันตอนการทํางานและควรศึกษาในบริ บทอืนๆ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครังนีสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ผวู ้ ิจยั ใคร่ ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น ตําบลหิ นโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ทีปรึ กษาการวิจยั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ
พงษ์อินทร์ วงศ์ ทีให้คาํ แนะนําในการทําวิจยั ในครังนี
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ความคิดเห็นของประชาชนต่ อการบริหารจัดการบ้ านเมืองทีดี
ของเทศบาลตําบลบ้ านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
People's Opinions on the Good Governance of Ban Bua Sub-District Municipality,
Mueang District, Buriram Province
รัฐพงษ์ คําแพง1 / ปวีณา หมากชมภู2 / พรพิมล ริ วงศ์ 3 / วจีพรรณ นนทะศรี4 /
วันวิสา ปานใจนาม5 / เหมือนฝัน ตุ๊ดกัน6
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1-6

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์ ) เพือศึ กษาความคิด เห็ นของประชาชนต่อ การบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที ดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว ) เพือเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของประชาชนต่อการบริ หาร
จัด การบ้า นเมื อ งที ดี ข องเทศบาลตํา บลบ้า นบัว จํา แนกตามเพศ อายุ การศึ ก ษา และอาชี พ เพื อให้
ประชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการแสดงความคิดเห็ น สามารถนําความคิ ดเห็ นของประชาชนมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดครอบคลุมทุกด้าน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
การบริ ห ารจัด การบ้า นเมื อ งที ดี ทัง ด้า น คื อ ด้านเพื อให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ขของประชาชน ด้า นมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจของรั ฐ และด้านมีการปรั บปรุ งภารกิจของส่ วนราชการ
ให้ทันต่ อสถานการณ์ กลุ่ มตัวอย่างจํานวน คน ใช้วิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยการสุ่ มอย่างง่ าย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว (F-test) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่ อการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที ดี ของเทศบาลตําบลบ้านบัว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ดทุ กด้าน ผลการเปรี ยบเที ยบ
ความคิด เห็ นของประชาชนต่อ การบริ หารจัดการบ้านเมื องทีดี ของเทศบาลตําบลบ้านบัวจําแนกตาม
คุ ณ ลักษณะของประชากร คื อ เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ ไม่ แ ตกต่ างกัน ส่ ว นข้อ เสนอแนะ พบว่ า
เทศบาลควรมีการพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงาน ด้านการให้บริ การแก่ ประชาชนและพัฒนาสนามกี ฬา
เพือให้ประชาชนทํากิจกรรมร่ วมกัน
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี, เทศบาลตําบลบ้านบัว
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Abstract
This research aims 1) to study people's opinions on the good governance of Ban Bua Subdistrict
Municipality. 2) To compare opinions of the people on the good governance of Ban Bua Sub-District
Municipality. Classified by gender, age, education and occupation to allow people to participate in expressing
opinions. Able to utilize public opinion for maximum benefit covering all aspects By allowing people to
participate in expressing opinions about good governance in all 3 aspects. Is the aspect for the benefit of the
people's happiness Efficiency and value in the mission of the state and the task of improving government
agencies to keep up with the situation The sample consisted of 385 people. Using a simple random sample
selection method. The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation. And comparison By t-test and analysis of one-way variance (ftest). The results showed that People's opinions on the good governance of Ban Bua Subdistrict Municipality
Overall, it is at the highest level in all aspects. The results of comparing people's opinions on the good
governance of Ban Bua Sub-district Municipality, classified Ie gender, age, education, occupation is no
different. As for the recommendations, it was found that the municipality should develop personnel in the
agency. Providing services to the public and developing the sports stadium for people to do activities together
Keywords: opinions, good governance, Ban Bua municipality
บทนํา
ในปั จจุบนั สถานการณ์ต่างๆ ทังภายในและต่างประเทศเปลียนไปมาก สังคมข่าวสารได้เข้า
มามีอิทธิ พลต่อชี วิตความเป็ นอยูข่ องสังคมไทยช่ วยให้ภาคเอกชนเติบโตขึน ขณะเดี ยวกันก็ส่งผลให้
ปัญหาต่าง ๆ ของชาติมีความสลับซับซ้อนมากขึน ด้วยเหตุนีจึ งมีความจําเป็ นอย่างยิงทีองค์กรต่างๆ ทัง
ภาครั ฐและเอกชนจะต้องปรั บแนวทางการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปด้วย
การร่ วมกันสร้ างความเป็ นเอกภาพและความสามัคคีในสังคม เพือให้การบริ หารจัดการองค์กรเป็ นไป
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขณะเดี ยวกันก็ต ้อ งปรั บเปลี ยนระบบการทํางานโดยเน้น ความสําคัญ กับ การ
ให้บริ การประชาชน รวมทังต้องปรั บทัศนคติในการทํางานโดยยึดมันในหลักจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
มี คุ ณ ธรรม ปฏิ บัติ หน้าที ในองค์กรด้ว ยความเสี ยสละซื อสั ต ย์สุ จ ริ ตและจริ ง จังจึ งจะช่ วยให้อ งค์กร
ประสบความสําเร็ จและส่ งผลทีดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี เป็ นหลักการที มีมานานในต่ างประเทศ ซึ งประเทศไทย
ตังแต่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมได้ให้ความสนใจและเห็ นความจําเป็ นเร่ งด่ วนทีทุ กองค์กรจะต้อง
ดําเนิ นการอย่างจริ งจังและเร่ งด่วน ซึ งหลายองค์กรในสังคมได้เริ มดําเนิ นการแล้ว เช่ น ภาคราชการได้
เริ มดําเนินการสร้าง “การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี” กล่าวคือ ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที ดี พ.ศ.
(แก้ไขเพิมเติ มฉบับที พ.ศ.
) ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา เมือวันที วันที ตุลาคม พ.ศ.
พระราชกฤษฎีกานี มีผลใช้บงั คับกับหน่วยงานของรั ฐ
ตังแต่ วนั ที 10 ตุ ลาคม พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา โดยพระราชกฤษฎี กานี กําหนดให้ทุกหน่ วยงานของรั ฐ
ดําเนินการบริ หารโดยยึดหลักการ 7 ด้าน ได้แก่ ) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ) เกิดผลสัมฤทธิ ต่อ
ภารกิจของรัฐ ) มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ) ไม่มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงาน
เกินความจําเป็ น ) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ ) ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ ) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
อย่างสมําเสมอ
อย่างไรก็ตาม การทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน จะดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2562) และ
ส่ ง เสริ ม สนับสนุ น การเสริ มสร้ างธรรมาภิ บาลให้ประสบผลสําเร็ จ จึ งมี ความจําเป็ นต้อ งให้คนใน
องค์กรทังผูบ้ ริ หารซึ งเป็ นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ซึ งเป็ นฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติเป็ นผูแ้ ทนจาก
ประชาชน และข้าราชการหรื อ พนักงาน ลู กจ้างประจํา และพนักงานจ้างให้ได้รับความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของ ธรรมาภิบาล โดยทุกฝ่ ายต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที ดี และเสริ มสร้ างให้ทุกคนนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิ บตั ิ เพือประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิน
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษา
ความคิด เห็ นของประชาชนต่อ การบริ หารจัดการบ้านเมืองที ดี ของเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจและมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นเพือร่ วม
พัฒนาและจัดระเบียบสังคมในการบริ หารจัดการบ้านเมือง สามารถนําความคิดเห็ นของประชาชน มา
ใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุ ด ครอบคลุ มทุกด้าน และนําผลของการวิจยั ไปใช้ในการปรั บปรุ งแก้ไขการ
บริ หารจัดการบ้านเมื องให้ดีขึน โดยให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นเกี ยวกับ
การบริ หารจัดการบ้านเมือง และสามารถปรั บใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการของเทศบาล
ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาล
ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. เพือเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของ
เทศบาลตําบลบ้านบัว จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
ประโยชน์ ของการวิจัย
. ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของ
เทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. เพือเป็ นแนวทางในการนําไปปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารงานของเทศบาลตําบลบ้านบัว
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้พฒั นายิง ๆ ขึนไป
ขอบข่ ายการวิจัย
การวิจยั ครังนีคณะผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาถึงการแสดงความคิดเห็นเกียวกับการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมือง
ทีดี ทัง 3 ด้าน ดังนี
ด้านที 1 ด้านเพือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ด้านที 2 ด้านมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ด้านที 3 ด้านมีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จํานวน 10,120 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ มจากประชากรทีอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ งมีจาํ นวนประชากรทังสิ น , คน จาก โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับ ความเชือมัน 95.5 % และความคาดเคลือน ± 5 %
(Taro Yamane ; ประสิ ทธิ สุ วรรณรักษ์. 2555: 146) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน แล้วทํา
การสุ่ มแบบชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามจํานวนประชากรในพืนทีให้กระจายไปตาม
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หมู่บา้ นต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง บุรีรัมย์ตามสัดส่ วน โดยวิธีสุ่ มอย่างง่าย
(accidental sampling) แบบบังเอิญในการรวบรวมข้อมูล ดังแสดงในตาราง .
ตาราง
ตารางแสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3. ตัวแปรทีจะศึกษา มีดงั นี
หมู่ที
ชื อหมู่บ้าน
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที 3
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที
หมู่ที

บ้านบัว
บ้านบุมะค่า
บ้านชาด
บ้านตะโกราย
บ้านหนองไม้แดง
บ้านบุ
บ้านม่วงใต้
บ้านผึงต้น
บ้านดอนใหญ่
บ้านหนองค่าย
บ้านหัววัว
บ้านโคระกา
บ้านปลัดชุมแสง
บ้านปรุ
บ้านดอนแฝก
บ้านโคกเพชร
บ้านห้วยจระเข้มาก
บ้านบัว
รวม

จํานวนประชากร
462
525
684
823
300
496
588
523
529
1,269
369
770
651
494
191
288
578
530
10,120

จํานวน
กลุ่มตัวอย่ าง
18
20
26
31
12
19
23
20
20
48
14
30
25
19
7
11
22
20
385
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3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. . เพศ
. . . ชาย
. . . หญิง
. . อายุ
3.1.2.1 18-27 ปี
. . . - ปี
3. . . - ปี
. . . - ปี
. . . ปี ขึนไป
. . ระดับการศึกษา
. . . ประถมศึกษา
. . . มัธยมศึกษาตอนต้น
. . . มัธยมศึกษาตอนปลาย
. . . อนุปริ ญญา/ปวช
. . . ปริ ญญาตรี
. . . สู งกว่าปริ ญญาตรี
. . อาชีพ
3.1.4. นักเรี ยน/นักศึกษา
. . . ข้าราชการ
. . . ค้าขาย
. . . รับจ้าง
. . . เกษตรกร
. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
3.2.1. ด้านเกิดประโยชน์สุขของประชาชน
3.2.2. ด้านมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3.2.3. ด้านมีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
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เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
1. ลักษณะเครื องมือ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเอง
แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว 3 ด้าน ดังนี ด้านเพือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ด้านมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และด้านมีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการ
ให้ทนั ต่อสถานการณ์ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด จํานวน ข้อ
ตอนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอืน ๆ มีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open – ended Form) เพือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี
1. คณะผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่ งถึงนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบล
บ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือขอความอนุเคราะห์ในการให้ประชาชนในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลบ้านบัว ได้ตอบแบบสอบถาม
2. คณะผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามและขอคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง
3. คณะผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยตนเอง จํานวน ฉบับ เก็บคืนมาได้ ฉบับ
และคิดเป็ นร้อยละ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการดังนี
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1. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอข้อมูลเป็ นตารางแสดงจํานวนร้อยละ
2. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาล
ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยใช้วธิ ี การหาค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็ นรายข้อรายด้านและโดยภาพรวม นําเสนอข้อมูลเป็ นตาราง
ประกอบคําอธิ บาย
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลีย (Mean) ได้กาํ หนด
ขอบเขตค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2554 : 53)
ค่ าเฉลีย
ความหมาย
4.51 - 5.00
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.51 - 4.50
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
. เปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างถึงความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดี จําแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test Independent
4. เปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างถึงความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดี จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์โดยใช้ F-test
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเป็ นคําถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื อหา (Content
Analysis) โดยจัดคําตอบทีเข้าประเด็นเดียวกันแล้วหาข้อสรุ ปบรรยายวิเคราะห์เป็ นความเรี ยง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านทีได้
ค่าเฉลียมากทีสุ ด คือ ด้านเกิดประโยชน์สุขของประชาชน
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. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว ทีมี
เพศต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน ด้านมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจรัฐ และด้านมีการปรับปรุ งภารกิจของ
ส่วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ มีความแตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว ทีมี
อายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน และด้านมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจรัฐ มีความแตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว ทีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน และด้านมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจรัฐ มีความแตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว ทีมี
อาชีพต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน และด้านมีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ มีความแตกต่างกัน
. ข้อเสนอแนะเพิมเติม
. ด้านเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมเพือให้
ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน
. ด้านมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจรัฐ เทศบาลควรมีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน ด้านการให้บริ การแก่ประชาชน
. ด้านมีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ เทศบาลควรมี
การซ่ อมแซมถนนสายเล็กๆภายในหมู่บา้ น เพือให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก เทศบาล
ควรเพิมถังขยะตามจุดต่างๆภายในหมู่บา้ น เพือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เทศบาลควร
มีการพัฒนาสนามกีฬาเพือให้ประชาชนได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน
การอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ทัง ด้าน คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า การบริ หาร
จัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาล มีการให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในขันตอนต่างๆของเทศบาล
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เพือให้เกิดการมีส่วนร่ วมและตรวจสอบ ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธเนศ เธี ยรนันทน์
( 2556 : บทคัดย่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองท่าช้าง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก เมือ
พิจารณาในรายละเอียดสรุ ปได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองท่าช้าง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักนิ ติธรรม อยูใ่ นระดับดีมากทีสุ ด
โดยมีความคิดเห็นเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้านหลัก ความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับดีมาก ด้านหลัก
คุณธรรมอยูใ่ นระดับดีมาก ด้านหลักความโปร่ งใสอยูใ่ นระดับดีมาก ด้านหลักความคุม้ ค่าอยูใ่ นระดับดี
มาก ตามลําดับ และด้านหลักการมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับดีมาก แต่มีความคิดเห็น เป็ นอันดับสุ ดท้าย
. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านเกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุ ด ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว เป็ นการ
ปฏิบตั ิงาน เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทศพล ปรี ชาศิลป์
(2559 : บทคัดย่อ ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารงานเทศบาลตําบลสามชุกตามหลักการ
บริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.71 S.D. = 0.64)โดย
ประชาชนทีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ทีต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริ หารงาน
เทศบาลตําบลสามชุก ตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั และมีแนว ทางการพัฒนาการบริ หารงานเทศบาลตําบลสามชุก ตามหลักการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดี ได้แก่ ใช้หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที ดีในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามระเบียบของ
กฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการรับฟังการชีแจง การใช้จ่าย
งบประมาณด้านการเงิน ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการบริ หารจัดการ มีคุณธรรม
จริ ยธรรมเพือความ ถูกต้องโปร่ งใสในองค์กรเพือให้องค์กรอยูไ่ ด้อย่างยังยืน และชุมชนมีความ
เจริ ญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน และเน้นในเรื องความ สํานึ กรับผิดชอบต่อหน้าที และการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วนและประยุกต์หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีมาใช้อย่างถูกต้อง และ ปฏิบตั ิ
ตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีโดยความเทียงธรรมนําทุกหลักการไปประยุกต์ใช้กบั การ
ทํางาน
2.2 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจรัฐ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า การปฏิบตั ิงานต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนได้
เข้าไปมีส่วนร่ วม ทําให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าสู งสุ ด ซึ งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจยั ของ วรานิษฐ์ ลําใย ( : บทคัดย่อ) การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการทีดีขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล เพือพัฒนาพืนทีชุมชนภาคตะวันตก ผลการวิจยั พบว่า 1. องค์การ บริ หารส่ วนตําบล
ในพืนทีภาคตะวันตกมีการจัดทําโครงการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน และดําเนินงานโดย
ใช้หลักการบริ หารจัดการทีดี มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเพือเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนเป็ นสําคัญ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาตําบลสามปี มีกิจกรรม/ โครงสร้าง
เพือให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน สนับสนุ นการพัฒนาทักษะความรู ้ของผูน้ าํ ชุมชน
และท้องถิน มุ่งเน้นความต้องการและความพึงพอใจของคนในชุมชนผูร้ ับบริ การเป็ นหลัก ทังยังมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 2. วิธีปฏิบตั ิทีเป็ น
เลิศในการบริ หารจัดการทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในพืนทีภาคตะวันตก คือ แนวทางในการ
บริ หารจัดการและการดําเนินงานตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี ซึงประกอบไปด้วย 1) การ
บริ หารงานเพือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) การบริ หารงานเพือให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ )
การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจ 4) การลดขันตอนการปฏิบตั ิงาน 5)
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เงือนไขความสําเร็ จในการบริ หารจัดการทีดีขององค์การบริ หารส่วนตําบลเพือพัฒนาชุมชนได้แก่ วันนี
ผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี การมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน มีการวางแผนการดําเนินงานทีดี มีการสื อสารร่ วมกัน
รวมทังมีกิจกรรม/โครงการทีส่ งเสริ มในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนและต่อเนื อง 3. รู ปแบบการบริ หาร
จัดการทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเพือพัฒนาชุมชน ใช้ชือว่า “WEST BENEFIT Model”
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ 1) ผูน้ าํ นักบริ หารทีรอบรู ้ 2) ความพึงพอใจโปร่ งใสเปิ ดเผย 3)
ผูส้ นับสนุ นทีเป็ นเลิศ 4) การศึกษาเรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิ 5) เครื อข่ายการสื อสารทีมีประสิ ทธิ ผล 6) การมีส่วน
ร่ วมของคนในชุมชน 7) การนําไปปฏิบตั ิและความรับผิดชอบ และผ่านการรับรองโดยผูเ้ ชียวชาญ ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริ หารจัดการทีดีขององค์การบริ หารส่วนตําบล ในกลุ่มพืนที ทดลองดําเนิ นงานมี
ระดับความเห็นของการใช้รูปแบบก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญทีระดับ .055
. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านมีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทังนีอาจเป็ นเพราะ เทศบาลได้ตรวจสอบกระบวนการทํางานอย่าง
สมําเสมอ ทําให้ปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนได้เป็ นอย่างดี ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
อนันต์ โพธิกุล ( : บดคัดย่อ) การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามทีต่างกันได้แก่
เพศ อายุระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานหรื อตามค าสังทีได้รับ
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มอบหมาย มีความ คิดเห็นต่อการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ท่าทราย
อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาครไม่แตกต่างกัน ส่ วนตําแหน่งงานทีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองทีดีของ องค์การบริ หารส่วนตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน
4 คู่ และการบริ หารกิจการ บ้านเมืองทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ทัง 7 ด้านมีความสัมพันธ์ กันทุกด้าน โดยค่า สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) อยูร่ ะหว่าง 0.793
ถึง 0.396 ระดับความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง ถึงระดับตํา และมีทิศทางของความสัมพันธ์เป็ นทิศทาง
เดียวกัน
. เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของเทศบาลตําบลบ้านบัว ที
มี เพศ อายุ และอาชีพ ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน ซึ งการวิจยั ครังนีสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ อรทัย ทวีระวงษ์ ( : บทคัดย่อ) การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินในเขตอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรภายใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นเพศ ชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ส่ วนมากมีตาํ แหน่งเป็ น พนักงาน และมีรายได้ระหว่าง
10,001-20,000 บาท ทัศนคติเกียวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถินใน เขตอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเมือพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
หลัก ประสิ ทธิ ผล หลักการตอบสนอง หลักการมีส่วนร่ วม และหลักความเสมอภาค อยูใ่ นระดับมาก
ทีสุ ด ส่ วนหลักประสิ ทธิ ภาพ หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส่ หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติ
ธรรม และหลักมุ่งฉันทามติ อยูใ่ นระดับมากและผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรภายใน
องค์กรทีมีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่าง ส่ วนบุคลากรภายใน
องค์กรทีมีอายุ ตําแหน่ง และรายได้ต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่ามีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี เป็ นสิ งสําคัญในการพัฒนาการทํางานของบุคลากรภาครัฐ และ
สร้างแบบแผนการปฏิบตั ิงานเพือให้เกิดความโปร่ งใสในการพัฒนาการทํางานทีจะทําให้เกิดการ
ตรวจสอบและมีความชัดเจนในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิ
. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
. ควรมีการวิจยั เกียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในพืนทีอืน ๆ
2.2 ควรมีการวิจยั เกียวกับปั ญหา และอุปสรรคของประชาชนต่อการบริ หารจัดการบ้านเมือง
ทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในพืนทีอืน ๆ
. ควรมีการวิจยั ความคิดเห็นของพนักงานส่ วนตําบลต่อการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี ความมุ่งหมายเพือศึ กษา ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการ
ป้องกันในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด19 หมู่บา้ นโคกใหญ่
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด้าน คือ ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ ระราดของ
เชื อไวรั ส ด้านเทคโนโลยีและด้านผลกระทบ ทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส กลุ่ มตัวอย่างได้
จากการสุ่ มจากผูป้ กครองของนักเรี ยนโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน แล้วทําการสุ่ มให้กระจายไปตามบ้านต่ าง ๆ
ตามสัดส่ วนโดยวิธีสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า และแบบปลายเปิ ด
สถิติพนฐานที
ื
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ น
ระดับดี ทีสุ ดเท่ากัน โดยเรี ยงลําดับจากด้านทีมี ค่าเฉลี ยสู งไปหาตํา ได้ดังนี ด้านมาตรการป้ องกันการ
แพร่ ร ะ -ราดของเชื อไวรั ส ด้า นเทคโนโลยีแ ละด้า นผลกระทบ ตามลํา ดับ ส่ ว นความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีมีจาํ นวนมากทีสุ ด คือ การเรี ยนออนไลน์ผปู ้ กครองบางท่านไม่สามรถอยูค่ วบคุม
บุตรหลานได้ จึ งทําให้บุตรหลานใช้เทคโนโลยีนอกเหลือจากการเรี ยนมากเกิ นไป รองลงมาคือ บุตร
หลานไม่เข้าใจในเนือหาผ่านการเรี ยนออนไลน์ ตามลําดับ
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คําสําคัญ: ความพึงพอใจ มาตรการการป้องกัน ความเข้าใจในการสอนด้านเทคโนโลยี ผลกระทบ
Abstract
This research aims to study The satisfaction of the parents with the preventive measures in
the management of schools in the COVID 19 era. Khok Yai village, Samed sub-district, Muang
district, Buriram province in 3 aspects as Measures to prevent the spread of the virus Technology and
impact Caused by the spread of virus The sample was randomly sampled from the students' parents
by determining the sample size according to the Taro Yamane table. The sample size of 250 people
was then randomly distributed among the houses proportionately by a simple sampling method. There
are 3 types of questionnaire tools used to collect data: Checklist form Estimate scale model And openended The basic statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation. The
research study found that Overall, it is at the highest level. When considering each aspect, it was
found that all aspects were at the same level. In order from the side with the mean high to low as
follows Measures to prevent the spread of the virus The largest number of other opinions and
suggestions is online learning. Not all parents. Three cars to control their children Thus causing
children to use technology outside of their learning too much, followed by their children do not
understand content through online learning respectively
Keywords: satisfaction, preventive measures, understanding of teaching impact technology
บทนํา
ปัจจุบนั เป็ นโลกแห่ งการติดต่อสื อสารหรื อเรี ยกว่ายุคโลกาภิวฒั น์ และมีการแข่งขันทีสู งขึนเป็ น
อย่างมาก ซึ งได้มีการแบ่ งประเทศออกตามการพัฒนา ได้แก่ประเทศทีพัฒนาแล้วประเทศที กําลัง
พัฒนาและประเทศที ด้อยพัฒนา ซึ งการทีประเทศต่าง ๆ เหล่านี มีการพัฒนาหรื อมีความเจริ ญแตกต่าง
กัน การศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ประเทศมีการพัฒนาได้ ดังนันทุกประเทศจึงให้ความสําคัญ
เกียวกับการศึกษาโดยมีความเชือว่ามนุ ษย์มีศกั ยภาพทีจะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต นอกจาก
จะให้ ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพโดยตรงแล้ว ยังจําเป็ นต้องคํานึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมที
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จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มทีเพือเตรี ยมคนให้มีคุณลักษณะรู ้จกั คิดวิเคราะห์
รู ้จกั แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ สามารถเผชิญกับ สถานการณ์ทีเกิดขึนและทีเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ วได้ นันคือจะต้องให้ผเู ้ รี ยนได้รับการศึกษา ทีมีคุณภาพเป็ นอย่างมากมาก
ประเทศไทยนันการระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ส่ งผลต่อระบบการศึกษาไทยเป็ นอย่างมาก
ตังแต่เชือไวรั สเริ มระบาดในประเทศจีนปลายปี ทีแล้วจนถึงปัจจุบนั UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191
ประเทศทัวโลก ประกาศปิ ดสถานศึกษาทังประเทศ มีผเู ้ รี ยนได้รับผลกระทบกว่า
1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผูเ้ รี ยนทังหมด) สําหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาด
เกิดขึนในช่วงสถานศึกษาขันพืนฐานปิ ดภาคเรี ยน โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็นชอบให้เลือนวันเปิ ดเทอมภาคเรี ยนที 1 มิถุนายน 2563 ไปเป็ นวันที 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึ ง มี
โอกาสทบทวนบทเรี ยนจากต่า งประเทศเพือเตรี ยมตัวให้พ ร้ อ มในการจัด การเรี ยนการสอนรู ปแบบ
ใหม่ทีสอดรับกับมาตรการป้ องกันการระบาด พร้อมกับเตรี ยมมาตรการต่าง ๆ เพือป้องกันไม่ให้ผูเ้ รี ยน
ได้รับผลกระทบจากรู ปแบบการเรี ยนทีเปลียนไป รัฐบาลไทยได้มีการประชาสัมพันธ์ทีจะพยายามในกร
ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ความรู ้และแนะนําวิธีป้องกันการติดเชือเป็ นในทางปฎิบตั ิ
ซึงสามารนําไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการสวมหน้ากากอานามัยสําหรับ
ประเทศไทย ความท้าทายในการเปลียนครังนี ไม่ใช่แค่การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด19 เท่านัน แต่ควรเป็ นการ “เปลียนวิกฤติให้เป็ นโอกาส”
ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนันมาตรการการเรี ยนรู ้ของไทยจึงไม่
ควรปรับแค่กระบวนการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน แต่ตอ้ งปรับใหม่ทงระบบการเรี
ั
ยนรู ้ทีต้องสอดคล้องกัน
และเชือมโยงกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก ในช่วงของการเปิ ดเทอมใหญ่ปี 2563 นี จะเป็ นช่วงลําบากของ
ผูป้ กครองทีมีบุตรหลานในวัยเรี ยนอันเนื องจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในมุมด้านการใช้
จ่ า ยเพื อการศึ ก ษาผู ้ป กครองมี ค วามกัง วลต่ อ สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ที จะนํา มาใช้จ่ า ยเพื อ
การศึ ก ษาในช่ ว งเปิ ดเทอมใหญ่ปี 2563 จากหลายสาเหตุ อาทิ เงินออมไม่เพียงพอเนืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการทีกิจการต้องปิ ดให้บริ การชัวคราวมีผลต่อรายได้และผูป้ กครองบางรายถูกเลิกจ้าง
ชัวคราว โดยกลุ่มผูป้ กครองทีไม่มีความพร้อมมีสาเหตุจาก ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ไม่พร้อมในอุปกรณ์การ
เรี ยนอย่างคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (เครื องมือสื อสารในการเรี ยน) และอินเทอร์ เน็ต นอกจากนีผูป้ กครอง
มองว่ารู ปแบบการเรี ยนดังกล่าวไม่เหมาะสมกับเด็ก เนืองจากมองว่าเด็กมีสมาธิ
ไม่เพียงพอ กังวลว่าเด็กจะไม่เข้าใจบทเรี ยนและไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
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ในส่ วนของการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการ
เรี ยนการสอน ของโรงเรี ย นในยุค โควิ ด -19 ของหมู่ บ้า นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อํา เภอเมื อง จัง หวัด
บุรีรัมย์ จากสถานการณ์ในการแพร่ ระบาดดังกล่าว ความพึงพอใจต่อการจัดมาตรการการเรี ยนการสอน
สถาบันการศึ กษา มี มาตรการในการป้ องกันเชื อไวรั ส โควิด-19 อย่างเข้ม งวดต่อ เนื อง อาทิ การคัด
กรอง / ตรวจวัดไข้เด็กก่อนเข้าเรี ยน มีจุดให้บริ การเจลล้างมือ การให้นกั เรี ยน
ใส่หน้ากากอนามัย การบริ หารจัดการพืนทีส่ วนกลางของโรงเรี ยนไม่ให้มีความหนาแน่น
การจัดระบบภายในห้องเรี ยนให้มีระยะห่ างระหว่างกัน มีการทําความสะอาดอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
การปรับ/ลดกิจกรรมกีฬาทีมีการสัมผัสใกล้ชิด และ อาจจะมีการสลับเวลาเรี ยนระหว่าง
ชันเรี ยนเพือลดความแออัดในห้องเรี ยน/โรงเรี ยน เป็ นต้น จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ดังกล่าว จึ งทําให้ผูศ้ ึกษาสนใจทีจะศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครอง ทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ในยุ ค โควิ ด -19 เพื อเป็ นแนวทางของผลการศึ ก ษาไปปรั บ ใช้เพื อให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและ
สถานศึกษาต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชากรทีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีคิดเห็นทีแตกต่างกัน
2. ด้านมาตราการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ด้านเทคโนโลยี ด้านผลกระทบที
เกิดจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ต่างกันมีความคิดเห็นทีแตกต่างกันกับความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนในการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการเรี ยนการ
สอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. เพือเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูป้ กครองของนักเรี ยนที มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของโรงเรี ยนในการแพร่ ระบาดของเชือไวรั สโควิด-19 ของหมู่บ้านโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพือเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนนโยบายในมาตราการป้องกันการแพร่ ระบาด
ของเชือไวรัสโควด-19
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ความสําคัญของการวิจัย
. ด้านวิชาการ
. ได้ทราบระดับความพึ งพอใจของผูป้ กครองที มี ต่อ การจัดมาตรการป้ องกันในการจัด การ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
. ได้เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนในการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. ได้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนนโยบายในมาตราการป้องกันการแพร่ ระบาดของ
เชือไวรัสโควด-19
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
ขอบเขตการศึ กษาครั งนี มุ่ ง ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู ้ป กครองที มี ต่ อ การจัด มาตรการ
ป้องกันในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 หมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สิ งทีจําเป็ นคือการวางแนวทางการเปิ ดโรงเรี ยนเพือ
ให้ เด็ กได้ไ ปโรงเรี ยนอี กครั ง โดยให้ ส อดคล้อ งกับ ความรุ น แรงของสถานการณ์ ควบคู่ กับ การใช้
มาตรการทางด้านสาธารณสุ ขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่ งครัดในโรงเรี ยน ซึ งผูว้ ิจยั เลือกที
จะทําการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส
2) ด้านเทคโนโลยี
3) ด้านผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรี ยนในหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์จาํ นวน 668 คน (นางสุ ภาพร แก้วอรสาร ตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น 2563)
2.2 โดยทําการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีให้ผูป้ กครองของนักเรี ยนตอบแบบสอบถาม
ในระดับ ชันอนุ บาล ชันประถมศึ กษา ชันมัธยมศึกษา และอืน ๆ กลุ่ มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ มประชากร
โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสู ตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความ
เชือมัน 95.5% และความคลาดเคลือน 5% (Taro Yamane อ้างถึงใน
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(ประสิ ทธ์ สุ วรรณรักษ์. 2542:146) ได้ขนาดของกลุ่มจํานวน 250 คน
3. ตัวแปรทีจะศึกษา มีดงั นี
. ตัวแปลต้ น คือ ผูป้ กครองของนักเรี ยน หมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.1. เพศ
. . . ชาย
. . . หญิง
. . อายุ
. . . - ปี
. . . - ปี
. . . - ปี
. . . - ปี
. . . - ปี
...
ปี ขึนไป
. . ระดับการศึกษา
. . . ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.1.3.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1.3.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1.3.4 ปวช./ปวส.
3.1.3.5 ปริ ญญาตรี
. . . สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.1.4 อาชีพ
. . . เกษตรกรรม
. . . รับร้าง
. . . รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
. . . ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
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3.1.5 รายได้เฉลียต่อเดือน
. . . ตํากว่า , บาท
3.1.5.2 10001-15,000 บาท
3.1.5.3 15001-20,000 บาท
3.1.5.4 20001-25,000 บาท
3.1.5.5 25001-30,000 บาท
...
บาทขึนไป
3.2 ตั วแปลตาม ได้ แก่ ความพึงพอใจของผูป้ กครองที มี ต่อการจัดมาตรการป้ องกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 หมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ สิ งทีจําเป็ นคือการวางแนวทางการเปิ ดโรงเรี ยนเพือให้เด็กได้ไปโรงเรี ยนอีกครัง
โดยให้ส อดคล้องกับความรุ นแรงของสถานการณ์ ควบคู่กบั การใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุ ขและ
มาตรการทางสังคมอย่างเคร่ งครัดในโรงเรี ยน ซึงผูว้ จิ ยั เลือกทีจะทําการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส

. . ด้านเทคโนโลยี
3.2.3 ด้านผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
1. ลักษณะเครื องมือ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามซึ งผูว้ ิจยั ได้
สร้างขึนเอง แบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้ องกัน
ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด บ้านโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็ น ด้าน คือ
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส จํานวน ข้อ
ด้านเทคโนโลยี จํานวน ข้อ
ด้านผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส จํานวน ข้อ
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ตอนที เป็ นแบบคํา ถามปลายเปิ ด (Open-ender Form) เพื อให้ ก ลุ่ มตัวอย่า งได้แ สดงความ
คิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะอืน ๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอน ดังต่อไปนี
. คณะผูว้ ิจยั ได้เข้าพบ แนะนําตัว และขออนุญาตผูใ้ หญ่บา้ น บ้านโคกใหญ่
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. คณะผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปยังผูใ้ หญ่บา้ น บ้านโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ เพือแจกจ่ ายเอกสารไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ฉบับ และกําหนดรั บ
แบบสอบถามคืน
. คณะผูว้ ิจยั ไปรวบรวมแบบสอบถามทีบ้านผูใ้ หญ่บา้ น บ้านโคกใหญ่
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4. กรณี ไม่ ได้รับแบบสอบถามคืน ภายในกํา หนด คณะผู ว้ ิ จัยจะติ ด ตามด้ว ยตนเอง
เพือให้ได้แบบสอบถามคืนทังหมด
5. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามจํานวน ฉบับ เก็บมาได้จาํ นวน คิดเป็ นร้อยละ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือดําเนินการเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดทําข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการ ดังนี
. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
. กรอกรหัสแบบสอบถาม
. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามในแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูล
. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการ ดังนี
1. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ นการแจกแจงความถี (Frequency)
2. ความคิดเห็นของผูป้ กครองทีมีต่อมาตรการป้ องกันในการจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนในยุคโควิด ของบ้านโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ดว้ ยการหา
ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้าน และ
โดยภาพรวม นําเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบคําอธิบายเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล การแปล
ความหมายของค่าเฉลียได้กาํ หนดขอบเขตของค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2554: 209)
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5
4
3
2
1

แสดงระดับความคิดเห็น
หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด
หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อย
หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยทีสุ ด

สําหรั บเกณฑ์ ในการให้ คะแนนโดยรวมกําหนดดังนี
ค่ าเฉลีย
ความหมาย
4.51 – 5.00
ความคิดเห็นในระดับ มากทีสุ ด
3.51 – 4.50
ความคิดเห็นในระดับ มาก
2.51 – 3.50
ความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50
ความคิดเห็นในระดับ น้อย
1.00 – 1.50
ความคิดเห็นในระดับ น้อยทีสุ ด
. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนในการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่าง ๆ จําแนกตามตัวแปล ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ด้ว ยสถิ ติ (t-test) สํ า หรั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง กลุ่ ม และวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มขึนไป
4. ข้อ เสนอแนะที เป็ นคํา ถามปลายเปิ ดมาวิ เคราะห์ เชิ งเนื อหา (Content Analysis) โดยจัด
คํา ตอบเข้า ประเด็ น เดี ย วกัน แล้ว แจกแจงความถี หาค่ า ร้ อ ยละนํา เสนอข้อ มู ล เป็ นตารางประกอบ
คําอธิบาย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการเรี ยนการสอน
ของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี
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1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านทีได้ค่าเฉลียมากทีสุ ด ด้านมาร
ตราการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมีเพศแตกต่างกันโดยภาพรวมในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ด้านเทคโนโลยี ข้อ ข้อ ข้อ
และด้านด้านผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ข้อ ข้อ
มีความแตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ทีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ข้อ มีควาแตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ข้อ มีควาแตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุ รี รัมย์ ที มี อ าชี พ ต่ างกัน โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ าด้า น
เทคโนโลยี ข้อ และ ข้อ มีความแตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้ องกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีรายได้แตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้าน
เทคโนโลยี ข้อ และด้าน ด้านผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ข้อ มีความแตกต่าง
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อภิปลายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการเรี ยนการสอน
ของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง ด้านได้แก่
ด้านมาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส ด้านเทคโนโลยี และด้านผลกระทบทีเกิดจาก
การแพร่ ระบาดของเชือไวรัส คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทังนี อาจเป็ นเพราะว่าความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโค
วิ ด -19 ของหมู่ บ้า นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ ด อําเภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รีรัม ย์ ได้มี ค วามเชื อมันในการจัด
มาตรการของโรงเรี ยน และรับฟังจากการประชาสัมพันธ์ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
สุ นทรี เตียงกูล (บทคัดย่อ ) ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยน วัดศรี ประชาราม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
โดยรวมและ รายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไม่นอ้ ย ได้แก่ ด้านการบริ หารทัวไป ด้าน
การบริ หาร งานบุคคล ด้านการบริ หารงานวิชาการ และด้านการบริ หารงบประมาณ เปรี ยบเทียบความ
พึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน วัดศรี ประชาราม สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลมุรี เขต จําแนกตามระดับ การศึกษาพบว่าโดยรวมและรายด้านแช
กงกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน วัดศรี ประชาราม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
จําหนแตามอาชีพ พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ยกเว้น
ด้านการบริ หารงบประมาณ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทังนี อาจเป็ น ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกัน
ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์มีส่วนร่ วมในการวางมาตรการและให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยน
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนม คลีฉายา (บทคัดย่อ ) ผลการวิจยั พบว่า กระทรวง
สาธารณสุ ขมีระบบงานและมาตรการควบคุมโรคติดต่ออุบตั ิ ใหม่ทีแพร่ มาจากต่างประเทศทีอย่าง
ชัดเจนและรัดกุม มีการทํางานร่ วมกับหน่วยงานสาธารณสุ ขของต่างประเทศอย่างเข้มข้น มีทงมาตรการ
ั
เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาด รวมทังแผนการบริ หารการสื อสารความเสี ยง ประชาชนมักจะ
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มีการตืนตัวเมือโรคเข้าใกล้ตวั และเกิดการตืนตัวขึนเฉพาะพืนทีทีระบาด เมือการระบาดเข้ามาใกล้หรื อ
เข้ามาในประเทศ จะมีการตืนตัวมากขึนตามความกังวลใจเกียวกับ อันตรายของโรคทีใกล้ตวั มากขึน
และมักจะตืนตัวในช่วงแรกทีมีขา่ วการระบาด แต่การตีนตัวก็จะ ลดลงเมือข่าวเกียวกับโรคติดต่ออุบตั ิ
ใหม่ไม่ได้รับการรายงานในสื อมวลชนเมือมีการรายงานข่าวเกียวกับการระบาด ความรุ นแรงของโรค
การารไม่มียารักษา การเสี ยชีวิตของผูต้ ิดเชือมากขึน ผนวกกับการได้รับข้อมูลไม่มากเพียงพอ จนกลาย
มาเป็ นความตืนตระหนกทังนีการตืนตระหนกของประชาชนจะลดลงได้ ด้วยการได้รับชวสารเกียวกับ
มาตรการและการดําเนินงานเกียวกับการควบคุมโรคของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข จนเกิดความมันในใน
มาตรการ และการดําเนิ นงานทีสามารถคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคทีจะระบาดเข้ามาในประเทศ
ได้
. จากการวิจยั พบว่า ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทังนี เป็ นเพราะ
มาตรการในการจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทําให้ผูป้ กครองมีความเชือมันในการเรี ยน
การสอน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณศร จันทโสลิด (บทคัดย่อ ) ผลการวิจยั พบว่า 1)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายและบรรพชิตทีมีอายุ 20-30 ปี สําเร็ จ การศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี และเคยเข้าฝึ กอบรมความรู ้ดา้ น ICT โดยโปรแกรมทีเคยใช้งานมากทีสุ ด คือ โปรแกรม
Microsoft Office 2) ลักษณะการใช้งานและความพึงพอใจในการใช้งาน ICT อยูใ่ นระดับมาก 3) ความ
คิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศทีใช้ในองค์กร จําแนกตามการจัดสรร สําหรับผูบ้ ริ หาร การ
จัดสรรสําหรับบุคลากรขององค์กร การจัดสรรเพือส่ งเสริ มการศึกษาเรี ยนรู ้
และระบบความเสี ยงในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ น
ระดับมาก 4) จากการทดสอบสมมุติฐานของการวิจยั พบว่า เพศ (เพศทางโลกและเพศทางธรรม) และ
ระดับการศึ กษาที แตกต่ างกันมี ความคิดเห็ นต่ อการใช้ ICT ไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนอายุแ ละ ตําแหน่ ง ที
แตกต่ างกัน มี ความคิด เห็ นต่ อการใช้ ICT ที แตกต่ างกัน นอกจากนี เพศ อายุ และระดับ การศึ กษาที
แตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อประเภทของระบบสารสนเทศเพื อใช้ในองค์ก รไม่ แตกต่า ง กัน ส่ ว น
ตําแหน่งงานพบว่ามีความคิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศทีแตกต่างกัน
. จากการวิจยั พบว่า ด้านผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทังนี เป็ นเพราะ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงษ์มนัส ดีอด
(บทคัดย่อ : ) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อความวิตกกังวลหลังสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของ ไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการประกอบอาชีพบริ การส่ งอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในด้าน
ทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ดในด้านปั ญหา ทางเศรษฐกิจ ส่ วนในด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ดคือต้านปั ญหา
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ระหว่างประเทศ เห็นใต้ว่าการเกิด การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ประชาชนเกิดความ
วิตกกังวลด้านต่าง ๆ เป็ นอย่างมากไม่วา่ จะเป็ นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุ ข การเมือง การใช้
มาตรการป้ องกันในโรงเรี ยน และปั ญหาระหว่าง ประเทศ
. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดมาตรการป้องกันในการจัดการเรี ยน
การสอนของโรงเรี ยนในยุคโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อัญชิสา เอียมลออ (บทคัดย่อ : ) ผลการวิจยั พบว่า ได้ศึกษาวิจยั เรื องความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นักเรี ยนทีมีต่อการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสิ งห์บุรีการศึกษานี เพือ
ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน สิ งกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาสิ งห์บุรี ตามการบริ หารงานทัง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการ บริ หารงาน
งบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารงานทัวไป และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
ผูป้ กครอง นักเรี ยนทีมีต่อการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน จําแนกตามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทีใช้คือ ผูป้ กครอง นักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสิ งห์บุรี
จํานวน 365 คนสุ่ มจากประชากร 5,264 คน จําแนกตามโรงเรี ยน 13 แห่ง เครื องมือทีใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนที 1 ศึกข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตอนที 2 ความพึงพอใจของผูป้ กครอง นักเรี ยนทีมีต่อการบริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน มีคาความเที
ํ
ยงตรง (IOC) ระหว่าง 0.5 - 1.00 และค่าความเชือมัน โดยวิธีของคอนบาค
0.97 ผลการศึกษาพบว่าผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสิ งห์บุรี
ในภาพรวมและรายค้านอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เว้น ด้านการบริ หารงานบุคคล มีความพึงพอใจ
มากทีสุ ด ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการบริ หารโรงเรี ยนเขกชน
พบว่า ผูป้ กครองทีมีวุฒิปริ ญญาตรี ขึนไป มีความพึงพอใจมากกว่าผูท้ ีสําเร็ จอนุปริ ญญาผูป้ กครองทีเป็ น
มารดา มีความ พึงพอใจต่อการบริ หารงบประมาณ มากกว่า ผูท้ ีมีสถานภาพอืน, ผูท้ ีมีการศึกษาวุฒิ
ปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจด้าน การบริ หารทัวไป สู งกว่าผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาอนุปริ ญญาและตํากว่า
ระดับมัธยมศึกษา ผูท้ ีมีราได้เกินกว่า 0,000 บาท มีความพึงพอใจด้านการบริ หารงานวิชาการ สูงกว่าผู ้
มีรายได้ตากว่
ํ า 10,000 บาท
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 ผูป้ กครอง
บทบาทของผูป้ กครองการมีส่วนร่ วมในจัดมาตรการป้องกันของเชือไวรัส โควิด-19
เพือเป็ นแนวทางในการวางมาตรการป้ องกันกับทางโรงเรี ยนและเสริ มสร้ างแนวทางและภูมิคุม้ กันของ
ผูป้ กครองหรื อตัวนักเรี ยนและบุตรหลานทีเข้าไปศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนในการใช้เทคโนโลยี
หรื อผลกระทบด้านต่าง ๆ ทีจะตามมาผูป้ กครองสามารถรับมือและสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
. ภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้อง
บทบาทโรงเรี ยนในการตรวจสอบนโยบายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินเป็ น สิ งทีสําคัญใน
การพัฒนา การจัดทําแผนต้องยึดหลักและมาตรการในการควบคุมโรคเพือให้ชุมชนเข้าถึงและ มีส่วน
ร่ วมในการร่ วมกันพัฒนาท้องถินและกําหนดนโยบายทิศทางสิ งทีต้องการเพือให้หน่วยงานภาครัฐ ใต้
สามารถนําเอาสิ งทีชุมชนท้องถินต้องการจริ งทําไปเป็ นการกําหนดแผนสู่ การนําไปปฏิบตั ิและมีการ
ตรวจสอบสิ งทีท้องถินไปปฏิบตั ิได้
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่ อไป
2.1 ควรทําวิจยั ความพึงพอใจของผูป้ กครองของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนในการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ของหมู่บา้ นโคกใหญ่ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และภายในจังหวัดบุรีรัมย์เพือการพัฒนามาตรการ การป้ องกันในโรงเรี ยน
ต่อไป
2.2 ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
การพัฒนามาตรการ การป้องกันของโรงเรี ยน
2.3 ควรทําการวิจยั เพือพัฒนาศักยภาพและมาตรการ การป้องกันของโรงเรี ยน
เอกสารอ้ างอิง
กาญจน์ เรื องมนตรี . ( ). เอกสารประกอบการบรรยายในชั นเรียน. วิทยานิพนธ์.
กาญจน์ เรื องมนตรี . ( ). เอกสารประกอบการบรรยายในชั นเรียน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:
ถ่ายเอกสาร.
กิติมา ปรี ดีดิลก. ( ). การบริ หารและการนิเทศการศึกษาเบืองต้ น. กรุ งเทพฯ : อักษรพิมพ์.
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การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการนําประปา
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
A Study of Satisfaction in Water Supply Management in Buriram
Municipality, Buriram Province
กฤษฎา บุญรอด1 / ณัฐพงศ์ หาญสุ วรรณ2 / ทวีศักดิ สั งฆวาที3 / ปัญญา เคนคําภา4
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1-6

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์ ) เพือศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การนําประปาเพืออุปโภค
และบริ โภคของชุ มชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ) เพือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน ในการ
บริ ห ารจัด การนําเพื ออุ ป โภคและบริ โภค ในเขตเทศบาลเมื อ งบุ รี รั มย์ จํา แนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ และรายได้ มี ด้าน คือ ด้านการให้บริ การ ด้านคุ ณภาพนํา และด้านการซ่ อมบํารุ ง
ระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตาราง เครจซี มอร์ แ กน ตามสั ด ส่ ว นด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่ า ย เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จัย เป็ น
แบบสอบถามโดยประกอบด้วย ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วน ประมาณ
ค่า ระดับ ที ค่าความเชือมันเท่ ากับ . สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี ยและ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที t-test ผลวิจยั พบว่า
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจัด การนําประปา เขตเทศบาลเมื อ งบุ รีรัม ย์ จัง หวัด บุ รีรั ม ย์
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจากด้านค่ามากไปน้อย ดังนี ด้านการซ่ อมบํารุ งระบบประปา
และความพร้ อมของอุปกรณ์ ด้านการให้บริ การ และด้านคุณภาพนํา ข้อเสนอแนะ ประชากรบางกลุ่ม
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เช่น นําประปามีตะกอน มีกลิน นําประปาไม่สะอาด นําไม่ไหล ความล่าช้า
ในการบริ การ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริ หารจัดการ, นําประปา, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
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Abstract
The purpose of this research is 1) to study the satisfaction of the water supply service for
consumption and consumption of the community. In the Buriram municipality 2) to study
recommendations of people In water management for consumption and consumption Buriram
municipality is classified by gender, age, education level, occupation and income. There are 3 aspects
which are services. Water quality And the maintenance of the plumbing system and the availability of
equipment The sample consisted of 379 people with the sample size according to the Crazy Morgan
table proportionally by simple random sampling. The research instrument was a questionnaire which
consisted of 3 types of questionnaire, a 5-level estimation scale-list questionnaire with the confidence
value of 0.930. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. It
was found that the satisfaction of water supply management. In the municipality of Buriram Buriram
Province The overall picture is at a high level in all aspects. They are listed from the descending value
as follows: Plumbing maintenance and equipment availability. Service And water quality.
Suggestions for some groups of population in Buriram municipality such as tap water with sediment,
smell, tap water is not clean, water does not flow, delay in service.
Keywords: satisfaction, management, water supply, Buriram municipality
บทนํา
เนื องจากเหตุการณ์ฝนทิงช่วงของประเทศไทยทําให้หลายพืนทีได้รับผลกระทบ รวมถึงจังหวัด
บุรีรัมย์ทาํ ให้อ่างเก็บนําห้วยจระเข้มาก ซึ งอยูใ่ นตําบลบ้านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีใน
ยามปกติแล้วจะมีปริ มาณนําอย่างน้อย 2 เมตร แต่ในขณะนี แห้งจนมองเห็นก้นอ่าง สามารถเดินลงไปได้
และมี นําหลงเหลื อ อยู่เพี ยงเล็ก น้อ ยเท่ า นัน ซึ งเป็ นผลมาจากปั ญ หาภัยแล้งและฝนทิ งช่ ว งที ผ่านมา
รวมถึงอ่างเก็บนําห้วยตลาดทีมีผลกระทบคล้ายกัน จึงทําให้บุรีรัมย์ประสบปั ญหาขาดนําในการอุปโภค
บริ โภคอย่างหนักในช่ ว ง 1-3 เดื อนที ผ่า นมา หน่ วยงานที เกี ยวข้องต้องนํารถบรรทุ ก นําไปแจกจ่ า ย
ให้กบั ชาวบ้านในพืนทีทียังคงเดือดร้อน เนื องจากนําประปาไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน อี กทังแหล่งนําทีใช้ผลิ ตนําประปานันก็แห้งไปเกือบทุกแห่ งแล้ว ทรัพยากรนําจะมีอยู่
อย่างไม่ จ าํ กัด ก็ยงั พบว่ามี พืนที ที ประชาชนยัง ขาดแคลนนําใช้เพื อการอุ ปโภคบริ โภคการจัด หานํา
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สะอาดจึงเป็ นความจําเป็ นขันพืนฐานสําหรับประชาชนในชุมชนและรัฐต้องสนับสนุ นให้ประชาชนได้
มี น ํากิ น นําใช้อ ย่า งเพี ยงพอและทัวถึ ง โดยในเขตเทศบาลเมื อ งบุ รี รั ม ย์ ซึ งมี จ ํา นวนครั ว เรื อนที ใช้
นําประปาในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6,097 ครั วเรื อน สาเหตุสําคัญทีทําให้ประสบปั ญหาขาดแคลนนํา
(สุ การญจน์ รั ต นเลิ ศ นุ ส รณ์ , 2546)ได้แ ก่ ป ริ ม าณนําฝนมี น้อ ยเกิ น ไปภาวะฝนทิ งช่ ว งติ ด ต่ อ กัน เป็ น
เวลานานนําฝนทีตกมาไม่สมําเสมอตลอดทังปี ขาดการวาแผนการใช้นาที
ํ ดี ไม่ได้จดั เตรี ยมการรับรอง
นําฝนเพื อสํา รองไว้ใช้ยามขาดแคลนบางพื นที มี ลักษณะภู มิป ระเทศไม่ อ าํ นวยทํา ให้ไม่ มี แ หล่ ง นํา
ธรรมชาติ ข นาดใหญ่ ภู มิ ป ระเทศลาดเอี ยงและดิ น ไม่ อุ ้ม นําจึ ง ทํา ให้ เก็ บ กัก นําไว้ใช้ไ ด้ด้ ว ยความ
ยากลําบากพืชพันธุ์ธรรมชาติถูกทําลายจึ งไม่มีพืชช่วยซับนําฝนทีตกเอาไว้รวมถึงการเกิดมลพิษของนํา
ทําให้ไม่สามารถนํานําทีมีมาใช้ประโยชน์ได้จากสภาพปั ญหาทีเกิดขึนทําให้ประชาชนในบางพืนทีขา
แคลนนําสะอาดเพือการอุปโภคบริ โภคปั ญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริ โภคในชนบทสามารถ แบ่ ง
ออกได้เป็ นหลักๆคือปั ญหาในเชิงปริ มาณหรื อนําไม่เพียงพอต่อการอุ ปโภคบริ โภคซึ งมีสาเหตุมาจาก
การที มีประชากรมี จาํ นวนเพิมขึนทําให้ความต้องการใช้นามี
ํ มากขึนในขณะทีทรั พยากรนํามีอยู่อย่าง
จํากัดอีกประเด็นหนึ งคือปั ญหาในเชิงคุณภาพทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมซึ งเกิดขึน
ตามธรรมชาติและมนุ ษย์เป็ นผูก้ ระทํา (กัลยาณี สุ วรรณประเสริ ฐ, 2546) ในการแก้ปัญหาด้านการขาด
แคลนนํานีมีหลายวิธีการด้วยกันได้แก่การจัดวางแผนการใช้นาที
ํ ดีคือในช่วงทีมีฝนตกควรจัดหาภาชนะ
หรื ออ่างเก็บนําเพือรวบรวมนําฝนไว้ใช้ในยามขาดแคลนหรื อการสํารวจขุดเจาะนําใต้ดินขึนมาใช้หากมี
ปริ มาณมากพอก็สามารถนําไปใช้เพือการเกษตรกรรมได้หรื อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการนํานํา
ทีใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยการผ่านกระบวนการทําให้สะอาดก็สามารถทําได้โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการทําฝนเทียมก็สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนําในพืนทีทีฝนทิ งช่ วง
เป็ นเวลานานได้เป็ นต้น ในภาพรวมการแก้ปัญหาการขาดแคลนนําหน่ วยงานทีเกียวข้องได้ดาํ เนิ นการ
มาอย่างต่ อเนื อง การประปาส่ วนภูมิภาค ได้จัดการแก้ปัญหาขาดแคลนนําของเทศบาลเมื องบุ รีรัมย์
เพื อให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนที ประสบปั ญ หาขาดแคลนนําอุ ป โภคบริ โ ภคอย่า งทัวถึ ง ซึ งมี จ ํา นวน
ครัวเรื อนทีใช้นาประปาในเขตเทศบาลฯ
ํ
ประมาณ 6,097 ครัวเรื อน ประกอบด้วยชุ มชนในเขตเทศบาล
จํานวน 18 ชุ มชน ดังนี 1.ชุ มเห็ด 2.หลักสถานีรถไฟ 3.หนองปรื อ 4.ประปาเก่า 5.หน้าสถานี รถไฟ 6.บุ
ลําดวนเหนื อ 7.ตลาด บ.ข.ส. 8.หลังศาล 9.เทศบาล 10.ตลาดสด 11.วัดอิสาณ 12.บุลาํ ดวนใต้ 13.หลัง
ราชภัฏ 14.ต้นสัก 15.หลักเมือง 16.สะพานยาว 17.โคกกลาง 18.ฝั งละลม มีห้วยจระเข้มากเป็ นแหล่งนํา
ดิ บ ที ใช้ผ ลิ ต นําประปาและมี ห้ วยตลาดเป็ นแหล่ ง นําดิ บ สํา รอง พบว่ า การดําเนิ น การตามโครงการ
ดังกล่าวยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์สาเหตุหนึ งเกิดจากแหล่งนําทีใช้ผลิตนําประปาขาดแคลนไม่เพียงพอ
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อี กทังระบบประปาบางแห่ งประสบปั ญ หาทังในด้านการผลิ ตทําให้ไม่ส ามารถผลิ ต และบริ การจ่ าย
นําประปาให้เป็ นไปตามมาตรฐานที กําหนดและโดยอาจส่ งผลต่ อความยังยืนของระบบประปาใน
อนาคตทําให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความขาดแคลนหรื อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เรื องนําอุปโภคบริ โภคได้
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจยั สนใจว่า ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีการขาด
แคลนนําอุปโภคบริ โภคในบ้างพืนที และการประปาส่ วนภูมิภาคได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือง ซึ ง
เกี ยวข้องกับ การบริ การสาธารณะ ทางคณะผูว้ ิ จัยจึ งมี ความสนใจที จะสํารวจความพึ งพอใจในการ
บริ ห ารจัด การนําประปาในเขตเทศบาลเมื อ งบุ รี รัม ย์ ว่ ามี ประสิ ท ธิ ภาพและประชาชนที ใช้บริ การ
ต้องการให้ขอ้ เสนอแนะสิ งอืนใดหรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพือศึกษาความพึงพอใจในการให้บริ การนําประปาเพืออุปโภคและบริ โภคของชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน ในการบริ หารจัดการนําเพืออุปโภคและบริ โภค
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผลทีคาดว่ าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงความพึงพอใจในการให้บริ การนําประปาเพืออุปโภคและบริ โภคของชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ได้ขอ้ เสนอแนะของประชาชนในชุมชน ในการบริ หารจัดการนําเพืออุปโภคและบริ โภค ใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตด้ านการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
1.1 สภาพทัวไปของชุ มชน ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานที
อาศัยในชุมชน
1.2 วิธีการจัด ระบบนําประปาเพือการอุ ปโภคและบริ โภคของชุ ม ชน ได้แ ก่ กระบวนการ
จัดหานําสะอาดชุ มชน การจัดหาแหล่งนํา การจัดการระบบผลิต-จ่ายนํา
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1.3 ความพึงพอใจในการบริ การนําประปา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการให้บริ การ
2.ด้า นคุ ณ ภาพนํา 3.ด้านการซ่ อ มบํา รุ ง ระบบประปาและความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ (อัญ ชลี พงษ์
ซือสัตย์. 2556)
2. ขอบเขตด้ านพืนที
ในการศึกษาครังนี ทําการศึกษาในพืนที เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที ใช้ในการศึ ก ษา ได้แ ก่ ประชาชนทัวไปที ใช้นําประปา ซึ งมี จ ํา นวนประชากร
28,283 คน ประมาณ 6,097 ครัวเรื อน 18 หมู่บา้ น (วิกิพเี ดีย. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, 2563 :ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ มจากประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครจซี มอร์ แกน( Krejcie & Morgan ) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 379 คน แล้วสุ่ มตัวอย่างให้กระจายไป
ตามหมู่บา้ นต่างๆ ตามสัดส่ วนด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling )
4. ตัวแปรทีจะศึกษา ตัวแปรทีศึกษา มีดงั นี
3.1 ตัวแปลต้ น คือ ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.1.1 เพศ
3.1.1.1 ชาย
3.1.1.2 หญิง
3.1.2 อายุ
3.1.2.1 18 – 28 ปี
3.1.2.2 29 – 39 ปี
3.1.2.3 40 – 50 ปี
3.1.2.4 51 - 59 ปี
3.1.2.5 60 ปี ขนไป
ึ
3.1.3 ระดับการศึกษา
3.1.3.1 ประถมศึกษา
3.1.3.2 มัธยมศึกษา/ปวช.
3.1.3.3 อนุปริ ญญา/ปวส.
3.1.3.4 ปริ ญญาตรี
3.1.3.5 สูงกว่าปริ ญญาตรี
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3.1.4 อาชีพ
3.1.4.1 เกษตรกรรม
3.1.4.2 ค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว
3.1.4.3 รับจ้างทัวไป
3.1.4.4 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.1.4.5 พนักงานหรื อลูกจ้างเอกชน
3.1.4.6 อืนๆ
3.1.5 รายได้
3.1.5.1 น้อยกว่า 5,000 บาท
3.1.5.2 5,001 – 10,000 บาท
3.1.5.3 10,001 – 15,000 บาท
3.1.5.4 15,001 – 20,000 บาท
3.1.5.5 20,001 – 25,000 บาท
3.1.5.6 มากกว่า 5,001 บาท ขึนไป
3.1.6 สถานทีอาศัยในชุมชน
3.1.6.1 บ้านตัวเอง
3.1.6.2 บ้านจัดสรร
3.1.6.3 หอพัก
3.1.6.4 ห้องเช่า
3.2 ตั วแปลตาม ได้แก่ การศึ กษาความพึงพอใจในการบริ หารจัด การนําประปาของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุ รีรัมย์ประชากรในเขตเทศบาลเมื องบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านการให้บริ การ
3.2.2 ด้านคุณภาพนํา
3.2.3 ด้านการซ่ อมบํารุ งระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์
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เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนีเป็ นแบบสอบถามซึงผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนเอง โดยแบ่งออกเป็ น
ตอน ดังนี
ตอนที เป็ นข้อ มูลทัวไปและรายละเอี ยดของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลโดยประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ รายได้ สถานทีอาศัยในชุมชน ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จะมี
คําตอบให้กาเครื องหมาย  ลงใน  และเติมคําในช่องว่าง
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจัด การนําประปาในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จงั หวัดบุรีรัมย์ ใน ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การ ด้านคุณภาพนํา ด้านการซ่ อม
บํารุ งระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิน
ค่า ตามแนวของซึ งแต่ละข้อคําถามมีคาํ ตอบให้เลือกตามลําดับความพึงพอใจ ระดับ คือ มากทีสุ ด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด รวมทังสิ น ข้อ โดยกําหนดความต้องการตามสภาพความเป็ นจริ งแล้ว
กาเครื องหมาย  ลงในแบบสอบถาม โดยกําหนดค่านําหนักของการประเมินค่า ดังนี
มากทีสุ ด
หมายถึง คะแนน
มาก
หมายถึง คะแนน
ปานกลาง
หมายถึง คะแนน
น้อย
หมายถึง คะแนน
น้อยทีสุ ด
หมายถึง คะแนน
ตอนที ความคิดเห็ นและข้อ เสนอแนะเพิมเติ มเกี ยวกับความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ
นําประปาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอน ดังนี
. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่งถึงนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบุ รีรัมย์
เพือชี แจง วัตถุ ประสงค์และขออนุ ญาตในการเก็บข้อมู ล การศึ กษาพร้ อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม
การศึกษาจํานวน ชุด เพือประกอบการพิจารณาโดยก่อนทีดําเนิ นการเก็บข้อมูล
. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
. แจกแบบสอบถามจํานวน ฉบับได้มาจํานวน ฉบับคิดเป็ นร้อยละ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดทําข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ ดังนี
. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
. กรอกรหัสแบบสอบถาม
. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดําเนินการดังนี
. ศึ กษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ ด้วยการแจกแจงความถี(Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
. ศึกษาความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จงั หวัดบุรีรัมย์
วิ เคราะห์ โดยการหาค่ าเฉลี ย (Mean) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ จัด อัน ดับ
ความคิดเห็น โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม
. ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะทีเป็ นคําถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์ เชิ งเนื อหา (Content
Analysis) โดยจัดคําตอบทีเข้าประเด็นเดี ยวกันแล้วแจกแจงความถีหาค่าร้ อยละ เสนอข้อมูลเป็ นตาราง
ประกอบคําบรรยาย
. เกณฑ์ ก ารแปลความหมายข้อ มู ล การแปลความหมายของค่ า เฉลี ย ได้ก ํา หนดขอบเขต
ค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สระอาด.
: )
ค่ าเฉลีย
หมายถึง
4.51-5.00
มีความคิดเห็นมากทีสุ ด
3.51-4.50
มีความคิดเห็นมาก
2.51-3.50
มีความคิดเห็นในปานกลาง
1.51-2.50
มีความคิดเห็นน้อย
1.00-1.50
มีความคิดเห็นน้อยทีสุ ด
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื อง การศึ กษาความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี
1. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ด้านที
ได้ค่าเฉลียมากสุ ด คือด้านการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมาก
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
2.1 ด้านการให้บริ การ จากการศึกษา ความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชาชนตามพืนทีต่างๆ ในเขตเทศบาลไม่ค่อยทราบถึงการประชาสัมพันธ์
เกี ยวกับ ข้อ มู ล ของการประปา ที จะต้อ งทราบเท่ า ที ควร รวมถึ งการที จะได้ท ราบข่ าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ของการประปาเป็ นบางเรื องที ได้ทราบข้อมูล และพนักงานทีให้บริ การใช้เวลาในการ
ดําเนินงานล่าช้านานเกินต่อความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
2.2 ด้านคุณภาพนํา จากการศึกษา ความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ประชาชนในเขตเทศบาลที ใช้นําประปาอยากให้มีการปรับปรุ งเรื องตะกอนและ
การมีกลินโคลนในนําประปา นําไหลเบาไม่ทนั ต่อความต้องการใช้ในเวลาทีเร่ งรี บอยากให้นาไหลแรง
ํ
ขึนอย่างสมําเสมอ
2.3 ด้านการซ่ อมบํารุ งระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ จากการศึกษา ความ
พึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขตเทศบาลเมืองบุ รีรัมย์ ประชาชนในเขตเทศบาลอยากให้
การประปาดูแลเรื องนําทีไม่ไหล และการวางท่อเนื องจากมีต่อแตกในจุ ดทีสําคัญทําให้ไม่สามารถจ่ าย
นําได้ เจ้าหน้าที ไม่ ได้มาตรวจสอบหรื อมาตรวจสอบล่าช้าเกิ นไป จนบางครั งประชาชนต้องเปิ ดนํา
สํารองไว้ใช้ เนืองจากแรงดันของนําไม่แรง เจ้าหน้าทีไม่ลงมาตรวจสอบ จึงอยากให้เจ้าหน้าทีคํานึ งถึง
เรื องการฝังท่อทีตืนเกินไปทําให้ท่อแตกง่ายและเสี ยมสภาพเร็ วกว่าอายุการใช้งาน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ทัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การ ด้านคุณภาพนํา และด้านการซ่ อมบํารุ งระบบประปาและ
ความพร้อมของอุปกรณ์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทังนี อาจเป็ นเพราะว่า การศึกษาความพึง
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พอใจในการบริ ห ารจัด การนําประปาในเขตเทศบาลเมื อ งบุ รีรั มย์ จัง หวัด บุ รี รัมย์ ประชาชนก็ย่อ ม
ต้องการทีจะอยากให้มีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การเพิมขึนเพือตอบสนองความต้องการของผูท้ ี ใช้
บริ การ ให้มีการประชาสัมพันธ์ทวถึ
ั งในทุ กเขตพืนที การให้บริ การของพนักงานมีคามรวดเร็ ว การ
ปรั บปรุ งเรื องนําประปาที มีสิงแปลกปลอม ไม่ สะอาด มีกลิน นําไหลเบา ควรทําให้ดีขึนกว่าเดิ ม และ
พัฒนาในเรื องของการวางท่อให้ลึกมากขึน ความแรงของนํา คุณภาพของท่อที จะไม่ทาํ ให้ท่อแตกง่ าย
หรื อเสื อมสภาเร็ วกว่าอายุการใช้งาน ซึ งสอดคล้องกับ
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
2.1 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านการให้บริ การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่าการศึ กษาความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขตเทศบาลเมื องบุ รีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงในทุกเขตพืนทีในบางกรณี มีเขตพืนทีในเขตเทศบาลที
ไม่สามารถรั บรู ้ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ ซึ งสอดคล้องกับ ชวลิต เสาร์ วิบูลย์ (2553:54) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทีมีต่อการให้บริ การของกองการประปาเทศบาลตําบลบ้านนิเวศน์ อําเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านเจ้าหน้าทีทีให้บริ การ พบว่าผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ความเอาใจใส่ เป็ นกันเอง มีระดับความพึงพอใจ
มากทีสุ ด รองลงมาคือ ด้านกริ ยามารยาท และวาจาสุ ภาพของพนักงานติดตังและแก้ปัญหาระบบประปา
เนื องจาก บุ คลากรด้านดังกล่าวเป็ นบุคคลในชุ มชน มีความเข้าใจและรู ้ ซึงถึงความต้องการของคนใน
ชุ มชน จึ งสามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของผูร้ ั บบริ การได้เป็ นอย่างดี และด้านกระบวนการ
ขันตอนการให้บริ การ พบว่ าผูร้ ั บบริ การมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า น
พบว่า ด้านองค์กรและการดําเนินการให้บริ การต่างๆ (เช่ น การลดค่านําประปาตามนโยบายรัฐบาล เป็ น
ต้น) มีระดับความพึงพอใจมากทีสุ ดเนื องจาก ผูร้ ับบริ การส่ วนใหญ่มีภาระค่าครองชีพสู งอยูแ่ ล้ว จึ งทํา
ให้มีรายจ่ายในครัวเรื อนสู งตามไปด้วย และในกรณี ทีรัฐบาลมีนโยบายลดค่านําประปาให้แก่ประชาชน
ทําให้ประชาชนส่ วนใหญ่ รู้สึ กพึ งพอใจในนโยบาย และมี ความต้องการให้ยืดระยะเวลาการดําเนิ น
นโยบายออกไปอีก
2.2 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านคุณภาพนําโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมาก ทังนีอาจเป็ น
เพราะว่าการศึ กษาความพึงพอใจในการบริ หารจัดการนําประปาในเขตเทศบาลเมื องบุ รีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ อยากให้การประปาพัฒนาคุณภาพในเรื องของการมีสิงแปลกปลอมในนํา นําไม่สะอาด มีกลิน
โคลน บางครั งนําไหลเบาไม่ ทนั ต่ อความต้อ งการใช้นาํ อยากให้การประปาปรั บปรุ งให้ ดียิงขึ น ซึ ง
สอดคล้องกับ ฉลองขวัญ ภิญโญจิตร (2554: 77) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้นาของการประปาส่
ํ
วน
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ภูมิภาคสาขาพาน ในเขตพืนทีจําหน่ ายนําอําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยรายการที มี ค่าเฉลียสู งสุ ด คือ นําประปามี ระดับการไหลที แรง เหมาะสม ทังนี อาจเพราะว่า การ
ประปาส่ วนภูมิภาคสาขาพานให้ความสําคัญกับเรื องของระดับการไหลของนํา จึ งให้บริ การปล่อยนํา
ออกไปยัง บ้า นของผูใ้ ช้นําที มี ระดับ ความแรงที เหมาะสมเพื อให้ ผู ใ้ ช้นําเกิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริ การ
2.3 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านการซ่ อมบํารุ งระบบประปาและความพร้อมของอุปกรณ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าการศึกษาความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ
นําประปาในเขตเทศบาลเมืองบุ รีรัมย์ จังหวัดบุ รีรัมย์ อยากจะให้ดู แลในเรื องของการวางท่ อให้เป็ น
ระเบี ย บและฝั ง ท่ อ ให้ ลึ ก ขึ นเพื อไม่ ให้ ท่ อ แตกง่ า ยและเสื อมสภาพเร็ ว กว่ า อายุก าร ใช้ ง าน ซึ ง
สอดคล้องกับ พึงใจ ศรี เดช (2553:78) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของ
การประปาส่ วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า ด้านการซ่ อมท่อประปา และความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการซ่ อมท่อประปาในภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจอย่างยิง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียสู งสุ ด
ลงมา 3 อันดับ ได้แก่ เมือมีเหตุการณ์ตอ้ งซ่ อมท่อประปาควรทําการซ่ อมอย่างรวดเร็ ว อันดับ 2 มี 2 ด้าน
ทีเท่ากัน คือ ควรมีการประสานงานจากหน่ วยงานต่าง ๆ เมือจะทําการซ่ อมท่อประปาในแต่ละครัง และ
มีการตรวจสอบมาตรวัดนํา และท่อเป็ นประจํา
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 การศึ กษาความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจัด การนําประปาในเขตเทศบาลเมื อ งบุ รีรัม ย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ควรให้ความช่วยเหลือหรื อพัฒนาด้านการให้บริ การแก่ผมู ้ าใช้บริ การ เช่น บริ การด้วย
ความรวดเร็ วไม่ล่าช้า ผูใ้ ห้บริ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทัวถึง
1.2 การศึ กษาความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจัด การนําประปาในเขตเทศบาลเมื อ งบุ รีรัม ย์
จัง หวัด บุ รี รัม ย์ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า นคุ ณ ภาพนํา ให้มี คุ ณ ภาพต่ อ ความต้อ งการของผู ใ้ ช้บ ริ ก าร เช่ น
ปรับปรุ งนําให้สะอาด ไม่ให้มีตะกอน กลินโคลน
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่ อไป
2.1 ควรทําการศึ กษาวิจยั การเปรี ยบเทียบปั ญหาและแนวทางการบริ หารงานบุ คคลของการ
ประปา ทีมีขนาดต่างกัน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครังนี มีจุดประสงค์ เพือศึกษาการดําเนิ นงานกิ จกรรมชุ มชนตามปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงในตํา บลห้ว ยราช อําเภอห้ว ยราช จังหวัด บุ รีรัม ย์ เพื อศึ กษาการพัฒ นากิ จกรรมชุ มชนตาม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในตํา บลห้ ว ยราช อํา เภอห้ ว ยราช จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้
แบบสอบถาม จํานวน คน ใช้วิธีทีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทีประกอบด้วย ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการ
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ และแบบปลายเปิ ด มีค่าความเชือมันเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบ
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติทีใช้พิจารณา (t-test) และการใช้ค่าความน่ าจะเป็ นผลการวิจยั พบว่า
ค่าสถิติทีใช้พิจารณา (t-test) อยูท่ ี . และอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจากด้านทีมีค่ามากไปหา
น้อย ดังนี ด้านเงือนไขคุณธรรม ด้านภูมิคุม้ กัน ด้านเงื อนไขความรู ้ ด้านความพอประมาณ ด้านความมี
เหตุผล ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นทีมีผลต่อการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุ มชน จําแนกตาม
คุณลักษณะของประชากรคือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
คําสําคัญ: การนํา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
The purpose of this research To study the implementation of community activities according
to the sufficiency economy philosophy in Huai Rat Sub-district, Huai Rat District, Buriram Province.
To study the development of community activities according to the sufficiency economy philosophy
in Huai Rat Subdistrict, Huai Rat District, Buriram Province The sample group using the
questionnaire of 349 people used a method that selected a specific sample. Tools used for data
collection le questionnaires. The questionnaires consist of 3 types: checklist questions. 5-level
approximation scale and open-ended model Have a confidence value of 4.42 at a high level. The
statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results were found
that the t-test was 2.603 and was at a high level every time. side Sorted from the side with descending
value as follows: Moral conditions Immune Knowledge conditions Modesty Rationality The results
of a comparison of opinions affecting the application of sufficiency economy in the community.
Classified by demographic characteristics such as gender, age, occupation, income, education.
Keywords: conduction, sufficiency economy philosophy.
บทนํา
ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจในปั จจุ บนั ส่ งผลกระทบต่ อประเทศชาติ และ
ประชาชนเป็ นอย่างมาก ทังในภาคเศรษฐกิ จจริ ง (Economic real sector) และภาคการเงิ น (Financial
sector) ทําให้ธุรกิจจํานวนมากต้องปิ ดกิจการลง เนื องจากผลิตสิ นค้าแล้วขายไม่ได้ ประกอบกับ ปั ญหา
การขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการทีสถาบันการเงินไม่ปล่อยสิ นเชือตามปกติ มีคนว่างงานมากขึน
ภาระหนี สิ นเพิมมากขึน ทําให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างรุ นแรง เพราะการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในช่ วงทีผ่านมานัน ไม่ ได้อยู่บนรากฐานที แข็งแรง ไม่ ได้เกิ ดจากการพัฒนาที สมดุ ล มี คุณภาพ และ
ยังยืน จึงทําให้ประชาชนขาดรายได้ ปั ญหารายจ่ายเพิมมากขึน จากการเกิดวิกฤตการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผล
ให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความสามารถในการพัฒนาและ
การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม ผลิตสิ นค้าทีหลากหลายและตนเองมีความถนัด เพือให้ได้เปรี ยบในเชิ ง
การค้า ตลอดจนจะช่ วยลดความเสี ยงและความไม่ แ น่ นอนของราคาผลผลิ ต และได้อ ัญเชิญปรั ชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ มา
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เป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพือให้ประเทศรอดพ้น
จากวิกฤต สามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและนําไปสู่ การพัฒนาทีสมดุ ล มีคุณภาพ และยังยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์และสถานการณ์เปลียนแปลงต่าง ๆ (พสุ ธา ระวังสุ ข, 2545 : 3 – ) พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงเมตตาให้แสงสว่างทางความคิดทีเป็ นทางออกให้แก่พสกนิ กรรอด
พ้นจากทุกข์โศกเหมือนทุกครังทีประเทศประสบการณ์วิกฤติต่าง ๆ พระองค์ทรงพระราชทานข้อคิดให้
คนไทยแสวงหาวิถีชีวิตทีเป็ นแบบพออยู่พอกิ นหรื อพอเพียงเพือเผชิญกับวิกฤติ เศรษฐกิจ ตามทีทรงมี
พระราชดํารัสเมือวันที ธันวาคม
เกียวกับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด “พอ
อยู่พ อกิ น” เป็ นแนวคิดที พระองค์ทรงมีพระราชดําริ มาเมือปี พ.ศ.
และได้พระราชทานกระแส
รั บสั งเตื อ นสติ ทงรั
ั ฐบาลและประชาชนมาแล้วในหลายโอกาส ดังเช่ นในปี
ที ทรงชี ให้ เห็ นว่ า
ประเทศอื นจะพัฒ นาอย่า งไรก็ เป็ นเรื องของเขาสํ า หรั บ ประเทศไทยของเรานั น ความสํ า คัญ อยู่ ที
ประชาชนมีความพออยู่พอกินและมี ความมันคง “ทฤษฎีใหม่ ” เป็ นแนวความคิดหนึ งของการพัฒนา
เศรษฐกิ จแบบพอเพี ยงทีทรงพระราชทานให้ รั ฐ บาล เกษตรกร และสาธารณชนน้อมรั บใส่ เกล้าและ
นําไปปฏิบตั ิ เพือให้มีความเป็ นอยูแ่ บบพอมี พอกินต่อไป
การทีจะทําให้บรรลุผลเป็ นไปตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ
ดุลยเดช ฯ ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนันมิใช่ ของทีทํากันได้ง่ายนัก ต้องสร้ างความเข้าใจ
ให้เกิดขึนกับประชาชนทุ กระดับ นอกจากอาศัยส่ วนราชการแล้ว ผูน้ าํ ท้องถิ นแต่ละท้องถิ นคือ ผูท้ ี มี
บทบาทในการส่ งเสริ มเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการปฏิบตั ิเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
ทฤษฎีใหม่ให้แก่ชาวบ้านในห้องถินของตนทีรับผิดชอบ เพือทีจะให้ชาวบ้านสามารถปฏิบตั ิและดําเนิ น
ชีวติ ได้อย่างพอมีพอกิน สามารถพึงพาตนเองได้ เป็ นการสร้างศักยภาพของประเทศในการพึงพาตนเอง
สร้ า งความมันคงทางเศรษฐกิ จ ไทยให้ ส ามารถยืน หยัด ได้ในประชาคมโลก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง เป็ นปรั ช ญาชี ถึ ง แนวการดํา รงอยู่แ ละปฏิ บัติ ต นของประชาชนในทุ ก ระดับ ตังแต่ ร ะดับ
ครอบครั ว ระดับชุ มชนจนถึงระดับรั ฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาํ เนิ นไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวทีดี พอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายใน ทังนีจะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขันตอน และขณะเดี ยวกันจะต้องเสริ มสร้างพืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุกระดับ ให้มีสาํ นึ กในคุณธรรมความซื อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ ที
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เหมาะสม ดําเนิ นชี วิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพือให้สมดุ ลและ
พร้ อมต่อการรองรั บการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทังด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็ นแนวทางหนึ งที นํามา
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีกําลังเกิ ดขึน กับสังคมไทย เพือมุ่งพัฒนาให้เกิดการพึงตนเอง เรี ยบง่าย ประหยัด
และเป็ นธรรมชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับปั ญหาภูมิภาคต่าง ๆ โดยการประสานความร่ วมมือกันเป็ น
หลัก อันเป็ นระบบของวิถีชีวิต ทังหมดทีครอบคลุมทังสังคม วัฒนธรรม ศาสนา สิ งแวดล้อมและการ
ปกครอง ซึ งกําลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทัวไปทังด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ทังนี องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลห้ ว ยราช อํา เภอห้ ว ยราช จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ได้แ ปลงปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ การปฏิบตั ิในระดับครอบครัวและชุมชนทีมีการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที
เป็ นรู ป ธรรมชัด เจน ทังในระดับครอบครั วและระดับ ชุ มชน โดยจัง หวัด บุ รีรัมย์ได้จ ัด ทํา โครงการ
ส่ งเสริ มหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงเพื อการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ในระดับหมู่บ้าน และตําบล ในจังหวัด
บุรีรัมย์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะทําการศึกษาวิจยั การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชุมชน กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เพือใช้เป็ น
กลไกในการขับเคลือนกิจกรรมในการส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชนให้เป็ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “สังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข” ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีและชุมชนพึงตนเอง อันจะส่ งผลต่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ประชาชนในท้องถิน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั การนําปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุ มชุ น กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
. เพือศึกษาการดําเนินงานกิจกรรมและพัฒนากิจกรรมชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
. เพือเป็ นการศึกษาการเปรี ยบเที ยบเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา ในองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
. เพื อได้รั บ ข้อ เสนอแนะเพิ มเติ ม จากองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลห้ ว ยราช อําเภอห้ วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์
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ขอบเขตของการวิจัย
. ขอบเขตด้านเนือหา
การศึกษาครังนี ศึกษาถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ใน ด้านดังนี (กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง : )
. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
. ชุมชนเรี ยนรู ้
. แผนชุมชน
. วิสาหกิจชุมชน
. ยกเชิดชูคนดีมีคุณธรรม
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ประชาชนทีอยูใ่ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยราช
อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ งมีจาํ นวน หมู่บา้ น จํานวน 2,725 คน
. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ มประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้นได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตัวแปรตามได้แก่ การนําปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ในชุมชน องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วย
ราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 5 ด้านดังนี
1. ด้านความพอประมาณ
2. ด้านความมีเหตุผล
3. ด้านการมีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
4. ด้านเงือนไขความรู ้
5. ด้านเงือนไขคุณธรรม
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาต้องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนกรณี ศึกษาองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี
1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน กรณี ศึกษาอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายได้ พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ดด้านเงือนไขคุณธรรม นอกนันอยู่
ในระดับมาก ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุม้ กัน ด้านเงือนไขความรู ้
2. ผลการเปรี ยบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน กรณี ศึกษาทีมีเพศต่างกัน
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
3.1 ด้านความพอประมาณ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนคือ อยากให้สอน
วิธีการออมเงินอย่างถูกวิธี
3.2 ด้านความมีเหตุผล การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน คือ อยากได้งบ
สนับสนุนจากรัฐบาล และการดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการเลียงสัตว์ในการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ
3.3 ด้านภูมิคุม้ กัน การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน คืออยากให้มีการอบรม
เกียวกับการเลียงสัตว์และการดูแลรักษาสัตว์ เศรษฐกิจการเพาะและขยายพันธุ์
3.4 ด้านเงือนไขความรู ้ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน คืออยากให้มีการอบรม
เกียวกับการส่ งเสริ มอาชีพเพือให้เกิดการส่ งเสริ มรายได้ในชุมชน
3.5 ด้านเงือนไขคุณธรรม การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน คืออยากให้ส่งเสริ ม
ในการปลูกผักปลอดสารพิษเพือส่ งเสริ มในการดูแลสุ ขภาพของคนในชุมชนและสร้างรายได้ในการ
ขายสิ นค้าจากผักปลอดสารพิษ
อภิปรายผล
จากการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในชุ มชนกรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง ด้านได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล
ด้านความมีภูมิคุม้ กันทีดี ด้านความรู ้ ด้านคุณธรรม คณะผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. จากผลการวิ จัย พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทังนี อาจเป็ นเพราะการนํา ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนมีการใช้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในขันตอนต่าง ๆ ของชุ มชน
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เพื อให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มและตรวจสอบ ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย กชณิ ภัท ร โสดทุ ม , ( :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื อง โครงการศู นย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงชุ มชนจังหวัดเลย กรณี ศึกษา
ตําบลบ้านเพิม อําเภอผาขาว จังหวัดเลย พบว่า
. ผลการประเมินโดยภาพส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการประเมินรายด้านพบว่ามี
ผลการประเมิ นอยูใ่ นระดับสู ง ในด้านปั จจัยนําเข้าเป็ นสัดส่ วนมากที สุ ด ผลการประเมินรายข้อในด้าน
ปั จจัยนําเข้าพบว่าการสาธิ ตภาคปฏิบตั ิได้ชดั เจน มี ผลการประเมินอยูใ่ นระดับสู ง ในด้านกระบวนการ
พบว่าการชี แจงเพือสร้างความเข้าใจเรื องเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู ้เรื องเศรษฐกิจพอเพียงมี
ผลการประเมิ นในระดับสู งและในด้านผลผลิ ตพบความพึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที ปฏิ บตั ิงานในพืนที และ
ความพอใจในภาพรวมของการดําเนิ นโครงการศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีผลการประเมินใน
อยูใ่ นระดับสู ง
. ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นงาน ในด้านปั จจัยนําเข้าคือการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
และขาดแคลนบุ คคลากรด้านการประมงและปศุ สัต ว์ของบุคคลากรในพื นที และการบู รณาการของ
หน่ วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่ วยงานอืนในท้องถินและในด้านผลผลิตมีปัญหา
เรื องเกษตรกรยังไม่สามารถดําเนิ นการศูนย์เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดยปราศจากพีเลียง
. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านความพอประมาณโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทังนี อาจ
เป็ นเพราะการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุ มชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเพือให้เกิดประโยชน์
ต่ อคนในพื นที ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ สั ณ ห์เพชร สายสรรพมงคล (
: บทคัด ย่อ) ได้
ศึกษาวิจยั เกียวกับเรื อง การนําแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิ นชีวิต ของข้าราชการ
กรมกิจการพลเรื อนทหาร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง - ปี
มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส มี รายได้เฉลียต่ อเดื อน ระหว่าง , - , บาท
และมีอายุงานมากกว่า ปี
สําหรั บ ความรู ้ ความเข้าใจ เกี ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงผูต้ อบแบบสอบถาม มี ความรู ้
ความเข้าใจเกี ยวกับ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์การของข้าราชการกรม
กิจการพลเรื อนทหาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเข้มแข็งมาก และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจําวันของข้าราชการกรมกิจการพลเรื อนทหาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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ผลการเปรี ยบเทียบการนําแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดําเนิ นชี วิต ตาม
ปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล พบว่ า การนํา แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต
แตกต่างกันตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้และอายุงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที . สําหรั บการวิเคราะห์ตวั แปร ทีมีความสัมพันธ์กบั การนําแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
กับการดําเนิ นชีวิต ทัง ด้านได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านความมีภูมิคุม้ กัน
ที ดี ในตัว พบว่ า ความรู ้ ความเข้าใจในเรื องหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและวัฒ นธรรมองค์ก รมี
ความสัมพันธ์กบั การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิ นชี วิตทัง ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุม้ กันทีดีในตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .
. จากผลการวิจัย พบว่ า ด้านความมี เหตุ ผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี อาจเป็ น
เพราะการนําเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในชุ มชนเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาเพือให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
คนในพืนที ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มานิตย์ สงวนรัตน์ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับ
เรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิ นชีวิตของประชาชน อําเภอ
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า
2.2.1 ระดับการประยุกต์ใช้ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงในการดําเนิ นชีวิตของประชาชน
อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิ น
ชี วิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ งการประยุกต์ใช้ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในการดําเนิ นชี วิตมาก
ทีสุ ดคือ การติดตามข่าวสารทีรอบรู ้ทนั เหตุการณ์ รองลงมา คือการเข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี สําคัญของ
ชุ มชน และการวางแผนใช้จ่ายเพือให้มีเงิ นเก็บออม ส่ วนการประยุกต์ใช้ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตินอ้ ยทีสุ ดคือ มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว
2.2. ระดับ ความรู ้ เกี ยวกับ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ของประชาชน อํา เภอเมยวดี
จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมประชาชนส่ วนใหญ่มีความรู ้ เกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. . ด้านพอประมาณพบว่าประชาชนมีความรู ้ เกียวกับปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ด้าน
พอประมาณในระดับมากทีสุ ดโดยประเด็นทีมีความรู ้มากทีสุ ดคือ การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน
เองภายในครั ว เรื อนช่ วยลดค่ าใช้จ่ายได้ รองลงมาคื อ ความพอดี ทีไม่ ม ากและไม่ น้อ ยเกิ นไปโดยไม่
เบี ยดเบียนตนเองและผูอ้ ืน เช่น การผลิ ต และการบริ โภคทีอยู่ในระดับพอประมาณ ด้านมีเหตุ ผลใน
ระดับมากทีสุ ดโดยประเด็นทีมีความรู ้มากทีสุ ดคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้เกิดจิตสํานึกในการใช้
จ่ายแบบพอดีไม่ฟมเฟื
ุ่ อย รองลงมาได้แก่ ความมีเหตุผลด้วยการลดการใช้จ่ายทีฟุ่ มเฟื อยลง
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. จากผลการวิ จัย พบว่ า ด้านมี ภูมิ คุม้ กัน ที ดี พบว่ า ประชาชนมี ความรู ้ เกี ยวกับ ปรั ชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ด้านมี ความมี ภูมิคุม้ กันในระดับมากที สุ ดโดยประเด็ นที มีความรู ้ มากที สุ ด คือ การ
รณรงค์ส่งเสริ มการปลูกต้นไม้และไม่ทาํ ลายป่ าเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม และการเข้า
ร่ วมกลุ่มในชุ มชน ช่วยให้มีความพร้ อมในการรั บสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนได้ รองลงมาได้แก่ การ
ออมทรัพย์เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กัน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
. . ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงในการดําเนิ นชี วิตของประชาชน อําเภอเมยวดี จังหวัดร้ อยเอ็ด ช่องทางในการรั บรู ้
ข่าวสาร (x ) การอบรม/สัมมนา (x ) และรายได้ (X ) ซึ งตัวแปรทังสามดังกล่าว สามารถร่ วมพยากรณ์
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิ นชีวิตของประชาชน อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ร้อยละ . โดยตัวแปรที สามารถพยากรณ์ ได้มากที สุ ดคือ ช่ องทางในการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารและ
เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั นี
สมการพยากรณ์ ปัจจัยทีส่ งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิ น
ชีวติ ของประชาชน อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้คะแนนดิบ
Y/ = 3.603 + .057 x5 + .045 x7 + .000009x4
สมการพยากรณ์ ปัจจัยทีส่ งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิ น
ชีวติ ของประชาชน อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
Z/ = .151 x5 + .146 x7 + .118 x4
. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านความรู ้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะการ
นําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุ มชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเพือให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพืนที
ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ ชีรา ธนาวุฒิ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกียวกับเรื อง รู ปแบบ
วิธีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิจริ งในการพัฒนาธุ รกิจ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที
ดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เมือเปรี ยบเทียบทัง ครัง
ตามองค์ประกอบ ห่วง เงือนไข ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีถูกนํามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ด้าน
ความรู ้ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการเน้นความเป็ นจริ งในอาชี พมีอ งค์ความรู ้ หลากหลาย
มากกว่าอาชี พทีทําและมีความรู ้ ว่าลูกค้าต้องการสิ นค้าและบริ การอะไร ด้านคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับความรู ้ รั ก สามัคคี และซื อตรง ไม่ โลภ ไม่ เบียดเบี ยน ด้านการมีเหตุผล กลุ่ มตัวอย่างมี
ความเด็ดเดี ยวในการตัดสิ นใจมากขึนและมีการพัฒนาความคิด จิ ตใจในการดํารงชี พตลอดเวลา ด้าน
การมีภูมิคุม้ กัน กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนทีร่ วมกันประกอบอาชี พ
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มีการพัฒนาอาชีพอย่างยังยืน และมีการวางแผนการผลิตเป็ นขันเป็ นตอน ด้านความพอประมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความยินดีในสิ งทีทํา สามารถนําหลักการวางแผนและการบริ หารจัดการมาใช้ในการประกอบ
อาชีพและมีการแสวงหาวิธีการ ลดรายจ่ายและไม่ฟมเฟื
ุ่ อยในการดําเนิ นชีวิตในส่ วนของมิติปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง พบว่า พฤติ กรรมการดําเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจของกลุ่มตัวอย่าง ครอบคลุมทังมิ ติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติจิตใจ มิติวฒั นธรรม และทีแสดงออกได้อย่างชัดเจนเพิมขึนอีกหนึ งมิติ ได้แก่ มิติ
การเรี ยนรู ้
. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านคุณธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะการ
นําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุ มชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเพือให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพืนที
ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ โสภิต สุ วรรณเวลา (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับเรื อง การ
วิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบการดํา เนิ น ชี วิ ต แบบพอเพี ย งของเยาวชนในจังหวัด ตรั ง ผลการวิ จัย พบว่ า
องค์ ป ระกอบของการดํา เนิ น ชี วิ ต แบบพอเพี ย งของเยาวชนในจั ง หวัด ตรั ง ประกอบด้ ว ย ความ
พอประมาณ ความมี เหตุผล การประกอบอาชี พที สุ จริ ต การมี ภูมิคุม้ กันในตัวที ดี การละเลิ กแก่ งแย่ง
ผลประโยชน์ การปฏิบตั ิในแนวทางทีดี และการปฏิบตั ิภารกิจในชีวิตประจําวันทัง องค์ประกอบ มีค่า
นําหนักเป็ นบวกทุกค่า มีนัยสําคัญที . องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มีความแปรผันร่ วมกับการ
ดําเนิ นชี วิตแบบพอเพียงของเยาวชนและพบว่าโมเดลการดําเนิ นชี วิตแบบพอเพียงของเยาวชนมีดชั นี
ระดับความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าเท่ากับ . โดยความพอเพียงในด้าน
ความพอประมาณ มีความสําคัญมากทีสุ ด และความพอเพียงด้านภารกิจประจําวัน มีความสําคัญน้อย
ที สุ ด ซึ งการวิ จัยครั งนี สามารถนําผลการวิ จัย ไปใช้เพื อจะได้เป็ นแนวทางให้พ่ อ แม่ ผูป้ กครอง ครู
อาจารย์ และหน่ วยงานทีเกียวข้องในการปลูกฝั ง ส่ งเสริ มและพัฒนาให้เยาวชนมี การดําเนิ นชีวิตแบบ
พอเพียงต่อไป
. เปรี ยบเทียบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนกรณี ศึกษา มีเพศ อายุ อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทังนี อาจเป็ นเพราะการนําเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชุ มชนเข้าไปมี ส่ว นร่ วมในการพัฒนาเพือให้เกิ ดประโยชน์ต่อคนในพืนที ซึ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ขวัญกมล ดอนขาว (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกียวกับเรื อง แบบจําลองปรั ชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ซึ ง
ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ การศึกษา รายได้เฉลียต่อเดื อน กล่าวคือเพือศึกษาขนาดของผลกระทบใน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ที มี ผลต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ โดยเน้ น ศึ ก ษา
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ประชากรเป้ าหมาย จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา รวม ตัวอย่าง
แบบจําลองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็ นสิ งสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากฐานในการ
นํามาพัฒนาชุมชนในท้องถินอย่างยังยืนและเป็ นรู ปธรรม ดังนันควรชีแจงให้กระทรวงเกษตรเข้าใจถึง
การดําเนิ นงานโครงการว่ามีวตั ถุประสงค์เพืออะไรลักษณะการดําเนิ นงานอย่างไร และหากงบประมาณ
ไม่เพียงพอบันทึกให้หน่วยงานทีรับผิดชอบโครงการ ขอรับการสนับสนุนเพิมเติมจากส่ วนกลางและ
องค์การปกครองส่ วนท้องถิน
1.2 ควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ทํากิจกรรมทีใช้ตน้ ทุนตํา เช่น กิจกรรม
ปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี และทํากิจกรรมในเชิงธุ รกิจชุมชน
2.ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่ อไป
2.1 ควรทําวิจยั การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนทีออกโดยกลุ่มชุมชนเพือเป็ นแผน
ในการพัฒนาท้องถินตรงประเด็นความต้องการของกลุ่มชุมชนต่อไป
2.2 ควรทําวิจยั เชิงคุณภาพ เพือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกในการนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน
2.3 ควรทําวิจยั เพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนในการ
ร่ วมกันของกลุ่มชุมชน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดประสงค์ 1) เพือศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาล
ตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพือศึกษาเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการ
สั ง คมของผูส้ ู งอายุในด้า นต่ าง ๆ ในเทศบาลตํา บลพลับพลาชัย อํา เภอพลับพลาชัย จังหวัด บุ รีรั มย์
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 3) เพือศึกษาข้อเสนอแนะ ในการนํามาพัฒนา
ปรั บปรุ ง การสวัสดิ การสั งคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ งมีทงหมด
ั
3 ด้าน คือ ด้านสุ ขภาพ ด้านรายได้ และด้านการสร้างบริ การสังคม กลุ่มตัวอย่างได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 278 คนโดยใช้วิธีการหาสัดส่ วนแบบแบ่งชัน โดยใช้หมู่บา้ นเป็ นเกณฑ์
เครื องมื อ ที ใช้ในการวิ จัยครั งนี เป็ นแบบสอบถามโดย แบบสอบถามที ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คื อ
คําถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิ ด มี ค่าความ
เชือมันเท่ากับ 0.932 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ยว (F-test) ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความต้องการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงจากด้านทีมีค่ามากไปหาน้อย ดังนี ด้านรายได้
ด้านสุ ขภาพ และด้านการบริ การทางสังคม ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาความต้องการสวัสดิ การสังคม
ของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย จําแนกตามคุณลักษณะของประชากร คือ เพศ อายุ ระดับ
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การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้โ ดยภาพรวมและรายด้า น ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นข้อ เสนอแนะจากการ
สัมภาษณ์ ผูส้ ู งอายุ พบว่า เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุ รีรัมย์ ควรให้ความ
ช่วยเหลือหรื อส่ งเสริ มด้านอาชีพแก่ผูส้ ู งอายุ เช่น อาชีพรับจ้าง,ค้าขาย เพือให้มีรายได้ ต่อเดือนเพียงพอ
ควรช่ วยเหลือด้านทีอยูอ่ าศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของผูส้ ู งอายุ และดูแลความเป็ นอยูใ่ ห้ ผูส้ ู งอายุ
มีสุขภาพทีดีขนึ โดยให้ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแก่บุคลากรทีเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
คําสําคัญ: ความต้องการ, สวัสดิการสังคม, ผูส้ ู งอายุ

Abstract
The purposes of this research were 1) To study the social welfare needs of the elderly in
Phlapphla Chai Municipality Phlapphlachai District Buriram Province.2) To compare the social
welfare needs of the elderly in various fields in Phlapphla Chai Municipality Phlapphlachai District
Buriram province 3) To study proposals for social development development of the deceased in
Phlapplachai Sub-District Municipality, Phlapplachai District, Buriram Province. by gender, age,
education level, occupation and income. There are 3 aspects: health, income, and social service
creation. The sample group was sample size of 278 people using stratified proportion method. Using
the village as the basis tools used in this research Is a questionnaire by There are 3 types of
questionnaires: checklist question 5 level estimation scale and open-ended questionnaire. Have a
confidence factor of 0.932. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard
deviation. The two groups were compared by t-test and one-way analysis of variance (F-test). The
research results were found that a study of Social Welfare Needs of older persons in Phlapphlachai
Sub-District Municipality Overall, they are at high levels in all aspects. They are listed in the
following categories: income, health and social services. The comparison of the study of social
welfare needs of the elderly in Phlapphla Chai Municipality They were classified by demographic
characteristics such as gender, age, education level, occupation and income as a whole and by field.
No different. As for the recommendations from interviews with the elderly, it was found that
Phlapphlachai Sub-District Municipality Phlapphlachai District Buriram Province Should provide
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professional assistance or promotion to the elderly such as employment, trade In order to have income
Per month enough Should provide adequate housing assistance to meet the needs of the elderly. And
take care of the well-being older people have better health. By providing special compensation and
welfare to personnel who are caring for the elderly.
Keywords: need, social welfare, the elderly.
บทนํา
สังคมในปัจจุบนั ประชากรกําลังเป็ นทีได้รับความสนใจ โดยเฉพาะเรื องทีเกียวกับโครงสร้าง
ประชากรทีกําลังมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นสังคมทีเข้าสู่ "สังคมผูส้ ู งอายุ" (Aging Society)
ผูส้ ู งอายุ คือ บุคคลทีมีคุณค่ามีชีวิตอยูใ่ นสังคมไทย เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ประสบการณ์ชีวิตทีได้สร้างสมไว้ให้กบั สังคมรุ่ นต่อ ๆ มา ในอดีตวิถีชีวิตดังเดิมของคนไทย คือ การ
เป็ นสังคมเกษตรกรรมทีทุกคนอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นชุมชนในระดับครอบครัว เป็ นครอบครัวขยายทีมีคน
หลายรุ่ นอาศัยอยูร่ วมกัน คือ รุ่ นปู่ ย่าตายาย รุ่ นพ่อแม่ รุ่ นลูก รุ่ นหลาน รวมทังมีญาติพีน้องอาศัยอยู่
ใกล้ชิดกัน มีความเกือกูลดูแลกันและกัน มีการแบ่งปั นนําใจ มีความใกล้ชิดสนิทสนมพร้อมทีจะดูแล
กันยามแก่เฒ่า เมือเวลาผ่านไป สังคมมีการพัฒนาและเปลียนแปลงอันเนืองมาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น
ความคิด ค่านิ ยม อุดมการณ์ การเมืองการปกครอง และบรรทัดฐานทางสังคม ทําให้สังคมกลายมาเป็ น
สังคมแห่งการแข่งขันเพือดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ีดีขึน โดยมีลกั ษณะสังคมทีเปลียนไปเน้นการ
วางแผนครอบครัวและความเจริ ญทางการแพทย์ ทําให้ประชากรวัยสู งอายุมีจาํ นวนมากขึน ขณะที
ประชากรวัยเด็กลดลงความสัมพันธ์แบบเครื อญาติลดลง เน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ จึง
ทําให้ผสู ้ ู งอายุบางส่ วนถูกทอดทิงให้อยูต่ ามลําพัง ดังนันการจัดสวัสดิการทางสังคมของผูส้ ู งอายุจึงเป็ น
เรื องทีสําคัญโดยมีการดูแลทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ และกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุ มุ่งเน้นให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตทีดีและเป็ นบุคคลทีมีคุณค่าทางสังคม ช่วงหลายทศวรรษที
ผ่านมา สังคมไทยเกิดการเปลียนแปลงซึงก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนืองทังทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม และด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุ ข เพือความก้าวหน้าและความเจริ ญ
ทัดเทียมกับชาติตะวันตก ซึงผลของความเจริ ญก้าวหน้าต่าง ๆ เหล่านี โดยเฉพาะ ทางด้านเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ทําให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทีช่วยรักษา โรคร้ายแรง หรื อโรค
อืน ๆ ทีคร่ าชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดระยะเวลา ปี ทีผ่านมานัน ประชากร ในสังคมไทยจึง
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มีอายุยนื ยาวมากขึน เพราะมีสุขภาพอนามัยทีดีขึนเป็ นอย่างมาก จึงทําให้ประเทศไทยเข้าสู่ สงั คม
ผูส้ ู งอายุตงแต่
ั ปี
โดยมีสดั ส่ วนโครงสร้าง ประชากรในปั จจุบนั เมือจําแนกประชากรออกเป็ น 3
กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี ) และวัยสู งอายุ (อายุ 60
ปี ขึนไป) ผลทีตามมาของประเทศทีเข้าสู่ ภาวะสังคมผูส้ ู งอายุ ซึ งหากเป็ นประเทศกําลังพัฒนา เมือมี
ผูส้ ู งอายุมากขึนทําให้ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลง ทําให้เกิดการเคลือนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึน การลงทุนการออมน้อยลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) หรื อรายได้ประชาชาตินอ้ ยลง
งบประมาณรายจ่ายเพิมขึนขณะทีงบประมาณรายได้ลดลง รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณด้าน
สวัสดิการให้แก่ผูส้ ู งอายุมากขึน อีกทังเกิดปั ญหาสังคมตามมา เช่น ผูส้ ู งอายุถูกทอดทิง สภาพจิตใจยําแย่
และความเสื อมโทรมทางร่ างกาย จําเป็ นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดังนันการเตรี ยมความพร้อมเพือ
เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุควรจะร่ วมมือกันทังภาครัฐและเอกชนตังแต่ระดับบุคคล ชุมชนและประเทศเพือให้
ตระหนักถึงความสําคัญของการก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ูงอายุ ให้ความรู ้สงั คม และสนับสนุ นให้ผสู ้ ู งอายุมี
งานทํามากขึน สนับสนุนให้มีการเตรี ยมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบันปลาย ทําให้ผูส้ ู งอายุรู้สึกว่า
ตัวเองมีคุณค่าเพือไม่ให้เป็ นภาระสังคมต่อไป
ด้ว ยเหตุ ผลดังกล่ า วข้า งต้น คณะผูว้ ิ จัยในฐานะนั กศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ ประสาสนศาสตร์
มี ความสนใจในการศึกษาความต้องการสวัส ดิ การสั งคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย
อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุ รีรัมย์ โดยมีจุด มุ่ งหมายเพื อต้องการทราบความต้องการสวัส ดิ การทาง
สั งคมของผูส้ ู งอายุในด้านต่ า ง ๆ และนําผลของการวิ จัยไปใช้ในการปรั บปรุ ง แก้ไขในด้านการจัด
สวัส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้สู ง อายุ เพื อเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้สู ง อายุ
ในด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้ตรงกับความต้องการของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอ
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื อศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้สู งอายุ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
ในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะ ในการนํามาพัฒนา ปรั บปรุ ง การสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุใน
เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
การศึ กษาครั งนี เป็ นการศึ กษาความต้อ งการเกี ยวกับการจัดสวัส ดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุใน
เท ศบ าล ตํ า บ ลพลั บ พ ลาชั ย อํ า เภอพ ลั บ พ ลาชั ย จั ง ห วั ด บุ รี รั มย์ ซึ งมี ทั งห มด 3 ด้ า น คื อ
ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ และด้านการสร้างบริ การสังคม (โกวิทย์ พวงงาม. 2552:441-445)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ ผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุ รีรัมย์
จํานวน 910 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ มประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่าง ตามสู ตรคํานวณ
ของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที ระดับความเชื อมัน 95.5% และความคลาดเคลื อน 5% (Taro
Yamane อ้างถึงใน ประสิ ทธ์ สุ วรรณรักษ์. 2542:146) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 278 คน โดยใช้
สูตรการคํานวณ ดังนี
ตารางที 1
แสดงจํานวนและกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
หมู่ที/ชือหมู่บา้ น จํานวนประชากรผูส้ ู งอายุ ตัวอย่าง
หมู่ บ้านสะเดา
135
40
หมู่2 บ้านพลับพลา
134
40
หมู่4 บ้านนกเกรี ยน
157
40
หมู่5 บ้านโคกกี
127
40
หมู่7 บ้านโคกตะเคียน
94
30
หมู่9 บ้านสะเดา
87
29
หมู่10 บ้านนกเกรี ยน
80
29
หมู่12 บ้านสะเดา
96
30
รวม
910
278
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3. ตัวแปรทีจะศึกษา ตัวแปรทีศึกษา มีดงั นี
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
3.1.1 เพศ
3.1.1.1 ชาย
3.1.1.2 หญิง
3.1.2 อายุ
3.1.2.1 60-65 ปี
3.1.2.2 66-70 ปี
3.1.2.3 71-75 ปี
3.1.2.4 76 ปี ขึนไป
3.1.3 ระดับการศึกษา
3.1.3.1 ไม่ได้รับการศึกษา
3.1.3.2 ประถมศึกษา
3.1.3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1.3.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3.1.3.5 อนุปริ ญญา/ปวส.
3.1.3.6 ปริ ญญาตรี /หรื อสูงกว่า
3.1.4 อาชีพ
3.1.4.1 ไม่ได้ประกอยอาชีพ
3.1.4.2 รับจ้าง
3.1.4.3 เกษตรกรรม
3.1.4.4 ค้าขาย
3.1.5 รายได้
3.1.5.1 ไม่เกิน 1,000 บาท
3.1.5.2 1,001-3000 บาท
3.1.5.3 3,001-5,000 บาท
3.1.5.4 5,001-7,000 บาท
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3.1.5.5 7,001 บาท ขึนไป
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตําบลพลับพลาชัย
อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านสุ ขภาพ
3.3.2 ด้านการสร้างบริ การสังคม
3.3.3 ด้านรายได้
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ลักษณะเครื องมือ
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั งนี เป็ นแบบสอบถามที ผู ้วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ นเองแบ่ ง ออกเป็ น
3 ตอนดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ข้อ มู ลทัวไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม มี ลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยถามเกียวกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุ ด อาชีพ รายได้
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการศึ กษาความต้องการเกียวกับการสวัสดิ การสังคมของ
ผู ้สู ง อายุใ นเทศบาลตํา บลพลั บ พลาชั ย อํา เภอพลับ พลาชั ย จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ซึ งมี จ ํา นวนทั งหมด
3 ด้าน (โกวิทย์ พวงงาม. 2552:441-445) คือ ด้านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล ด้านรายได้ และด้าน
การสร้างบริ การสังคม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ งคําถามครอบคลุม
เกี ยวกั บ ความต้ อ งการด้ า น ส วั ส ดิ การสั ง คมขอ งผู ้ สู งอ ายุ แบ่ งระดั บ ความต้ อ งการเป็ น
5 ระดับ คื อ ความต้อ งมากทีสุ ด ความต้องการมาก ความต้องการปานกลาง ความต้องการน้อย และ
ความต้องการน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 เป็ นคําถามเกี ยวกับความต้อ งการ และข้อ เสนอแนะมีลักษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open-ended Form) เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิมเติม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเกียวกับการเก็บข้อมูลตามลําดับขันตอนดังต่อไปนี
1. คณะผูว้ ิจยั ได้ลงพืนทีพบกํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น แนะนําตนเอง และขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
2. คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จํานวน 278 ฉบับ
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3. ในกรณี ทีคณะผูว้ ิจัยไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ในวันนัน คณะผูว้ ิจัยได้กลับลงพืนที
จัดเก็บอีกครัง
4. คณะผูว้ ิจยั จัดเก็บแบบสอบถามมาได้จาํ นวน 278 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจความถี (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ความต้องการเกียวกับการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุใน เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอ
พลับ พลาชัย จัง หวัด บุ รีรัม ย์ ตามความคิ ด เห็ น ของผู ส้ ู ง อายุผูใ้ นเทศบาลตํา บล พลับพลาชัย อําเภอ
พลับ พลาชัย จังหวัด บุ รี รัม ย์ วิเ คราะห์ โดย วิธี ก ารหาค่ าเฉลี ย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม นําเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบ
คําอธิบาย
เกณฑ์ ในการแปลความหมายข้อ มู ล การแปลความหมายของค่ าเฉลี ย ได้ก าํ หนดขอบเขต
ค่าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด. 2554: 209)
ค่ าเฉลีย
ความหมาย
4.51 - 5.00
ความต้องการมากทีสุ ด
3.51 - 4.50
ความต้องการมาก
2.51 - 3.50
ความต้องการปานกลาง
1.51 - 2.50
ความต้องการน้อย
1.00 - 1.50
ความต้องการน้อยทีสุ ด
3. ความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะที เป็ นคํา ถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์ เชิ งเนื อหา (Content
Analysis) โดยจัดคําตอบทีเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถีหาค่าร้อยละ (Percentage) นําเสนอ
ข้อมูลเป็ นตารางประกอบคําอธิบาย
4. การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
ด้วยสถิติค่า (t-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)
One way Anova.
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู งอายุ ใ นเทศบาลตํ า บลพลั บ พลาชั ย
ตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลา
ชัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ น ระดับมากทีสุ ด ด้าน
ทีได้คา่ เฉลียมากสุ ด ด้านรายได้อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลา
ชัย ทีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลา
ชัย ทีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริ การทางสังคม มี
ความแตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลา
ชัย ทีมีการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลา
ชัย ทีมีอาชีพต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
6. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลา
ชัย ทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
7.1 ด้านสุ ขภาพ ต้องการสวัส ดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย
ตําบลพลับพลาชัย ผูส้ ู งอายุตอ้ งการอยากให้มีแพทย์เคลือนทีมารักษาทีบ้าน ในกรณี ทีไม่สามารถไปเข้า
รับการรักษาได้ หรื อมีรถพยาบาลฉุ กเฉิ นมารั บผูส้ ู งอายุไปรับการรักษา และการรักษานันจะต้องไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
7.2 ด้านการบริ การทางสั งคม ต้องการสวัส ดิ การสั งคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย ตําบลพลับพลาชัย สนับสนุ นกลุ่มกิจกรรมของผูส้ ู งอายุแบบ อืน ๆ นอกจากการรวมกลุ่ม
ของชมรมผูส้ ู งอายุ ตามปกติ หรื อสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผูส้ ู งอายุใน วัดและโรงเรี ยนตามแนวทาง
ทีได้รับพระราชทาน คือ มีความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน หรื อ “บวร” เป็ นต้น
7.3 ด้านรายได้ ต้อ งการสวัส ดิ ก ารสั ง คมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย
ตําบลพลับพลาชัย รัฐจะต้องสนับสนุ นให้มีการดําเนินการ โดยชุมชนเพือชุมชน โดยทีรัฐทําหน้าทีเป็ น
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พีเลียง รัฐบาลจะต้องวางแนวนโยบายกว้าง ๆ เช่น การ สร้างอาชีพและรายได้ การออม เป็ นต้น รัฐควร
ส่งเสริ มและสนับสนุน กิจกรรมหรื อโครงการทีเป็ นการช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ ของภาคประชาชน/ชุมชนใน
การจัดสวัสดิการ สังคมให้กบั ผูส้ ู งอายุในลักษณะต่าง ๆ ซึ งจะต้อง สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม
และความเชื อ ของแต่ละท้องถินด้วยประโยชน์ทีประชนชนได้รับ รวมถึงความพอใจและข้อเสนอแนะ
ต่างๆกลับไปยังหน่วยงาน ภาครัฐเพือให้เกิดการพัฒนาต่อไป
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาต้อ งการสวัส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้สู งอายุในเทศบาลตํา บลพลับ พลาชัย ตํา บล
พลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพ ด้านการบริ การทางสังคม
และด้านรายได้ คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด ทังนี อาจเป็ นเพราะว่ าต้องการ
สวัส ดิ การสั ง คมของผู ส้ ู ง อายุในเทศบาลตํา บลพลับ พลาชัย ผู ส้ ู ง อายุก็ ย่อ มต้อ งการที จะอยากให้มี
สวัสดิการเพิมขึนเพือตอบสนองความต้องการ ให้มีการปะกันรายได้ และประกันความชราภาพให้แก่
ผูส้ ู งอายุ สนับสนุ นกลุ่มกิจกรรมของผูส้ ู งอายุใน วัดและโรงเรี ยนตามแนวทางทีได้รับพระราชทาน คือ
มีความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน หรื อ “บวร” เป็ นต้น ซึ งสอดคล้องกับการละมุ ด โนดประ
โคน (2556:บทคัดย่อ)ได้ทาํ การศึ กษาเรื องการศึ กษาความต้อ งการสวัส ดิ การสั งคมของผูส้ ู งอายุใน
องค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บลชุ มแสงอําเภอนางรองจัง หวัดบุ รีรัมย์ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุ ขภาพและการ
รั ก ษาพยาบาล ด้า นที พัก อาศัย ด้ านรายได้ และด้า นนั น ทนาการ กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้จ ากการสุ่ ม จาก
ประชากรโดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน
286 คน และทําการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่าง ๆ ตามสัดส่ วนด้วยวิธีสุ่ มอย่างง่ายเครื องมือที ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่ า 6 ระดับ และแบบปลายเปิ ด ได้ความเชื อมันเท่ า กับ 0.9091 สถิ ติ พื นฐานที ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่คา่ ร้อยละค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. ความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้สู งอายุ ใ นองค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ า บลชุ ม แสง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านทีพักอาศัยอยู่
ในระดับ ปานกลางส่ ว นนอกนันอยู่ใ นระดับ มาก ด้า นที มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ ด้า นสุ ข ภาพและการ
รักษาพยาบาล รองลงมาคือด้านรายได้ ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียตําสุ ด คือ การทีพักอาศัย
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2. ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอืน ๆ ทีมี จาํ นวนมากที สุ ด คือ ต้องการให้จ่ายเงิ นเบี ยยังชี พ
ในช่วงต้นเดือนของทุกเดือน รองลงมา คือ ต้องการให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลพาผูส้ ู งอายุไปทัศนาจร
ตามสถานทีท่องเทียวต่ าง ๆ และต้องการสถานทีทํากิจกรรมร่ วมกันของผูส้ ู งอายุภายในตําบลชุมแสง
และมีการทํากิจกรรมร่ วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครังตามลําดับ
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี
2.1 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านสุ ขภาพ โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมากทีสุ ด ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่าต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุตอ้ งการอยากให้มีแพทย์เคลือนทีมารักษาทีบ้าน ในกรณี
ทีไม่ สามารถไปเข้ารั บการรั กษาได้ หรื อมี รถพยาบาลฉุ กเฉิ นมารั บผูส้ ู งอายุไปรั บการรั กษา และการ
รักษานันจะต้องไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ ง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปานใจ จันทร์ สีดา (2558:บทคัดย่อ)
ได้ทาํ การศึกษาเรื องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลทัพไทย
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การศึกษาครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การบริ หารส่ วนตําบลทัพไทยอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วใน 3 ด้าน คือ
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านทีพักอาศัย และด้านนันทนาการ
2.2 จากผลการวิ จัย พบว่า ด้านการบริ การทางสั งคมโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที สุ ด
ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ต้องการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย ให้ผูส้ ู งอายุ
เป็ นศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ขภาพ ซึ งสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ สมพิ ศ มี สุ ข
(2554:บทคัด ย่อ ) ได้ท าํ การศึกษาเรื องการศึ กษาความต้อ งการเกี ยวกับ การจัด สวัส ดิ ก ารสั งคมของ
ผูส้ ู ง อายุในตํา บลห้ ว ยสํา ราญ อําเภอกระสั ง จัง หวัด บุ รีรัม ย์ ใน 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นสุ ข ภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ และด้านการสร้างการบริ การและเครื อข่ายการเกือหนุ น
2.3 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านรายได้ โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมากทีสุ ด ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่าต้องการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย รั ฐจะต้องสนับสนุ นให้มี
การดําเนิ นการ โดยชุ มชนเพือชุมชน โดยทีรัฐทําหน้าทีเป็ นพีเลียง รัฐบาลจะต้องวางแนวนโยบายกว้าง
ๆ เช่ น การ สร้ างอาชีพและรายได้ การออม เป็ นต้น ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของทรั พย์ทวี ราชสี ห์
(2554:บทคัดย่อ) การวิจยั ครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาความต้องการ สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุใน
เขตเทศบาลตําบลหนองแวงอําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ในสี ดา้ นคือด้านสุ ขภาพอนามัยด้านทีพัก
อาศัยน่ านความมันคงของรายได้และการทํางานและด้านนันทนาการกลุ่ มตัวอย่างได้จากการสุ่ มจาก
ประชากรทีได้รับเบียยังชีพผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองแวง
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3. เปรี ยบเที ย บต้อ งการสวัส ดิ การสั งคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลพลับพลาชัย ตํา บล
พลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้องการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย ตําบลพลับ พลาชัย อําเภอพลับ พลาชัย จังหวัด บุ รีรัมย์ มี เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พและ
รายได้ โ ดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ งผลการวิ จั ย ครั งนี สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย นั น ทนา
อยูส่ บาย ( 2557 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ศี รษะจระเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุ ทรปราการ มี วตั ถุประสงค์ เพือศึ กษา
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อําเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ และเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในด้านต่าง ๆ ใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ศีรษะจระเข้นอ้ ย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ควรให้ความช่วยเหลือหรื อ
ส่งเสริ มด้านอาชีพแก่ผูส้ ู งอายุ เช่น อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย เพือให้มีรายได้ ต่อเดือนเพียงพอ
1.2 เทศบาลตําบลพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุ รีรัมย์ ควรช่ วยเหลื อ ด้านที อยู่
อาศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของผูส้ ู งอายุ และดูแลความเป็ นอยูใ่ ห้ ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพทีดีขึน โดยให้
ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแก่บุคลากรทีเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่ อไป
2.1 ควรศึ กษาวิจยั ถึ งวิธีการรวมกลุ่ มและการส่ งเสริ มสวัสดิ การให้แก่ ผูส้ ู งอายุในรู ปแบบ
ต่ างๆ ที เหมาะสมกับคุ ณลักษณะของกลุ่ มผูส้ ู งอายุ เช่ น การร่ วมกลุ่ มด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
ด้านการประกอบอาชีพหรื อรายได้เสริ ม ด้านกิจกรรมทางสังคม และศาสนาเป็ นต้น และศึกษาว่าการ
รวมกลุ่มดังกล่าวนัน ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใดบ้างกับชุมชน
2.2 ควรศึกษาศักยภาพของผูส้ ู งอายุในการช่ วยพัฒนาท้องถิน ทีเป็ นประโยชน์ต่อการนํามา
พัฒนาการจัดทําบริ การสาธารณะ ด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
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ถอดบทเรียน Young Smart Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์
Remore Lesson Young Smart Farmer in Buriram Province
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั งนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อศึ กษา Young Smart Farmer กลุ่ ม ตัว อย่างในพื นที จัง หวัด
บุรีรัมย์ และเพือถอดบทเรี ยนจาก Young Smart Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์ ระเบียบวิธีวิจยั ทีใช้เป็ น
แบบเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเกษตรกรทีมีอายุตากว่
ํ า ปี เกษตรกร
รุ่ น ใหม่ ที มี ประสบการณ์ ในการทําเกษตรมาอย่างน้ อย ปี เกษตรกรกลุ่ ม เป้ าหมายมี จ าํ นวน คน
เครื องมื อที ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสั มภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) ซึ งกําหนด
เป็ นแนวคําถามที สามารถปรั บเปลี ยนให้สอดคล้อ งกับกลุ่ มตัวอย่างสถานการณ์ เฉพาะหน้าหรื อเพิม
คําถามตามประเด็น (Follow-Up Question) เพือใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า มี
ส่ วนดังนี 1. เพื อศึ กษา Young Smart Farmer กลุ่ มตัวอย่างในพืนที จังหวัดบุ รีรัมย์ จากการศึกษาและ
สัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการสนทนารายบุคคลครบทัง คน ซึ งประกอบอาชี พเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
ทัง คน มี รายได้เฉลียต่ อเดื อนคนละประมาณ , บาทขึนไป ซึ งนับว่ามี รายได้ทีเพียงพอต่อการ
เลียงชีพของตนเองและครอบครัว โดยหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ประกอบด้วย ) รู ้จกั
พัฒนาวิธีการขายสิ นค้าและบริ การผ่านสื อโลกออนไลน์ ) พัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานและ
สามารถบรรลุ ต รงตามเป้ าประสงค์ ) ขยายฐานเครื อ ข่ายในการผลิ ตและขยายเครื อข่ ายเพื อส่ งเสริ ม
การตลาดในการส่ งออก ) พัฒนาองค์ความรู ้ สู่การเป็ นเกษตรกรมืออาชีพอย่างเต็มตัว ) รู ้จักการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี ) รู ้ จักปรั บตัวให้เท่ าทันโลกแห่ งโลกาภิวฒั น์ให้สมกับภายใต้นิยาม
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ของคําว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer และ . เพือถอดบทเรี ยนจาก Young Smart Farmer
ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาในครั งนีผ่านการลงภาคสนาม พบว่า สิ งทีได้จากการถอดเรี ยนใน
ครังนี คือ ) เริ มจากการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก นําไปปรั บปรุ งแก้ไข
เพื อพัฒ นาให้ ดี ขึ นและนํา ความรู ้ ที ได้ม าไปพัฒ นาต่ อ ยอดเพื อสร้ างจุ ด เด่ น ให้ ก ับ ตนเอง ) อาชี พ
เกษตรกรไม่ มีขอ้ จํากัดในการทํางาน ไม่มีผูใ้ ดบังคับเราได้และมี อิสรภาพต่ อการตัดสิ นใจ ) มี ความ
ภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครั ว ) เกษตรกรมีความเข้าใจ และใส่ ใจรวมถึงเป็ นมิ ตรต่ อสิ งแวดล้อม
5) ได้นาํ แนวคิดเกษตรกรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 6) ได้สืบทอดอาชีพเกษตรกรผ่านเจตนารมณ์
จากพ่ อ แม่ แ ละบรรพบุ รุษ ) ได้มี ส่ ว นร่ วมและเป็ นส่ ว นหนึ งในการเผยแพร่ ความรู ้ แนวคิ ด ให้ กับ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ทีมีความสนใจ
คําสําคัญ: การถอดบทเรี ยน, Young Smart Farmer, เกษตรกรรุ่ นใหม่
บทนํา
สังคมไทยในยุคปั จจุบนั เกิดกระแสการเปลียนแปลงของสังคมโลก เข้าสู่ ยคุ โลกาภิวฒั น์ ได้ทาํ
ให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกมิ ติทงทางสั
ั
งคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สิ งทีมี
ผลกระทบมากทีสุ ดจากโลกาภิวฒั น์ คือ วัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิตของคนไทย ซึ งสังคมของไทยใน
อดีตเป็ นสังคมเกษตรกรรมสามารถพึงตนเองได้ (อโรชา ทองลาว, 2557 : 2 - 3)
โลกาภิ ว ฒ
ั น์ ส่ ง ผลต่ อ ระบบสิ งแวดล้อ ม ประชากร เศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม อย่า ง
มากมายแล้วแผ่ขยายเป็ นวงกว้าง ทังประชาชนจะต้อ งรู ้ จกั วิธี การปรั บตัวเพื อดํารงอยู่ภายใต้กระแส
โลกาภิ วฒั น์ บทความนี จึ งเป็ นการให้ขอ้ เสนอแนะภายใต้แ นวคิดการปรั บตัว ของประชาชนเพื อให้
สามารถดํารงอยู่ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ ทังนี ข้อเสนอแนะเหล่านีจะอยู่ภายใต้ความรู ้ และความ
เข้า ใจของโลกาภิ ว ัฒ น์ ต่ อ ผลกระทบเสี ย ก่ อ นหากเมื อบุ ค คลหรื อ องค์ก รใดเข้า ใจธรรมชาติ ข อง
โลกาภิ วฒั น์แ ล้ว ก็จะทําให้รู้เท่ า รู ้ ทนั รู ้ ระวัง รวมถึ งเกิ ดการพัฒนาต่ อยอดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ต่อไป (อารี ย ์ นัยพินิจ และคณะ, 2557 : 2)
การกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่ วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ.
) ได้เน้นความต่อเนื องกับแผนทีผ่านมา โดย
ให้ ความสํา คัญ กับ การพัฒ นาเกษตรกรให้เป็ นศูน ย์ก ลางการพัฒ นาอย่า งสมดุ ล มี การรวมกลุ่ มเป็ น
สถาบันเกษตรกรในชุ ม ชนต่ าง ๆ เพื อผลักดัน ให้ ส ามารถดําเนิ นงานในรู ป แบบของธุ รกิ จเกษตรที
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สามารถพึ งพาตนเองได้ โดยน้อ มนําหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุ ลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่ อเนื อง การพัฒนาการเกษตรในระยะ
ต่อไป ถือเป็ นก้าวสําคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการทําเกษตรแบบดังเดิมไปสู่ การบริ หารจัดการ
การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุ นการผลิตสิ นค้าเกษตร ซึ งถือ
เป็ นการขับเคลือนในช่วง ปี แรก (พ.ศ.
) ของแผนยุทธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์ ระยะ
ปี (พ.ศ.
) ที สอดคล้อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ ช าติ ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติฉบับที (พ.ศ.
) และการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ . (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2559 : ข) แนวคิด “สมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ ” จึ งเป็ นกลไกสําคัญในการตอบโจทย์การ
พัฒนาดังกล่าว ในมุ มมองของศู นย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติซึงได้นาํ เสนอ
Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิ ด หลัก ของสมาร์ ทฟาร์ ม เมอร์ คื อ การใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ฤทัยชนก จริ งจิตร, 2563 : 1)
การสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่เพือทดแทนเกษตรกรทีสู งอายุ อาจต้องเผชิญกับความท้าทายในด้าน
ทัศนคติของคนรุ่ นใหม่หลายประการ โดยบุตรหลานเกษตรกรทีได้รับการศึกษาสู งขึน มักไม่สนใจทีจะ
ประกอบอําชี พเกษตรกรรมเนื องจากขาดแรงจู งใจและมีความกังวลในเรื องความไม่ มนคงของรายได้
ั
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,
: ) อี กทังเห็ นว่ างานในภาคการเกษตรไม่ มีสวัส ดิ การรองรั บ
นอกจากนัน ทัศนคติ ของคนรุ่ นใหม่ในเชิ งบริ บทของภูมิภาคเอเชี ย ตามรายงานของสมาคมเกษตรกร
แ ห่ ง เอ เชี ย เพื อ ก า ร พั ฒ น าช น บ ท ที ยั ง ยื น (Asian Farmers Association for Sustainable Rural
Development : AFA)
ดังนันเมือพบว่า คนรุ่ นใหม่ สามารถทําการเกษตรเพื อเลียงชี พ และครอบครั วได้ ประเด็น ที
น่ าสนใจและควรทําวิ จัยเพิ มเติ ม คื อ การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกร โดยคาดหวัง ให้ เกษตรกรมี
ความสามารถในการพึ งพาตนเองได้ รวมทังมี ภูมิคุม้ กันพร้ อมรั บความเสี ยงในมิ ติ ของการผลิ ตและ
การตลาด พร้ อมก้าวสู่ การเป็ น “ยังสมาร์ ท ฟาร์ มเมอร์ ” หรื อผูจ้ ดั การฟาร์ มมืออาชี พ รวมถึ งการสร้ าง
เกษตรกรรุ่ นใหม่ทดแทนรุ่ นเดิ ม ในมิ ติการผลิ ต “ยังสมาร์ ท ฟาร์ มเมอร์ ” จะเน้นผลิ ตสิ นค้าเกษตรทีมี
คุณภาพสู ง ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม และสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน
จากความสํ าคัญ และด้ว ยเหตุ ดัง กล่ า ว ผู ว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาเรื องถอดบทเรี ยน Young Smart
Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงกระบวนการพัฒนา ทีพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เป็ นยังสมาร์ ท
ฟาร์ มเมอร์ เช่น การทําแผนชี วิต การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ การเชื อมโยงเครื อข่าย มีความรู ้ ในเรื องที ทํา
อยู่ มี ข้อ มู ล ประกอบการตัด สิ น ใจ มี ก ารบริ ห ารจัด การผลผลิ ต และการตลาด มี ความตระหนัก ถึ ง
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คุ ณภาพสิ นค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค มี ความรั บผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม/สั งคม และมี ความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร ตลอดจนมีการสรุ ปผลจากการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ประเมินผลจากการ
เรี ยนรู ้ และวางแผนการพัฒนาในอนาคต โดยเลือกพืนทีทีใช้ในการศึกษา คือ เขตจังหวัดบุรีรัมย์ ผลของ
การศึกษาครังนี สามารถนําไปใช้ในการศึกษาเรี ยนรู ้ของคนรุ่ นใหม่
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพือศึกษา Young Smart Farmer กลุ่มตัวอย่างในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือถอดบทเรี ยนจาก Young Smart Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
. แนวคิดสมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ (Smart Farmer)
ได้มีผกู ้ ล่าวแนวคิดเอาไว้ว่า แนวคิดสมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ (Smart Farmer) หมายถึง “สมาร์ ทฟาร์ ม
เมอร์ ” จึ ง เป็ นกลไกสํ า คัญ ในการตอบโจทย์ก ารพั ฒ นาดั ง กล่ า วในมุ ม มองของศู น ย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติซึงได้นาํ เสนอ Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิด
หลัก ของสมาร์ ท ฟาร์ ม คื อ การใช้ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ร วมถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาทังห่ วงโซ่ อุปทาน สิ นค้าเกษตรเพือยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานสิ นค้า และลด
ต้นทุน โดยการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้านได้แก่ 1) ลดต้นทุน 2) เพิมคุณภาพการผลิตและมาตรฐาน
สิ นค้า 3) ลดความเสี ยงจากศัตรู พืชและภัยธรรมชาติ และ 4) การจัดการและส่ งผ่านความรู ้ ส่วนแนวคิด
“สมาร์ ท ฟาร์ ม เมอร์ ” ในมุ ม มองของกระทรวงเกษตรฯ หมายถึ ง เกษตรกรที มีค วามรู ้ อ ย่างถ่ องแท้
เกี ยวกับการประกอบอาชี พเกษตรกรรม สามารถวางแผนโดยรู ้ ถึงอุปสงค์ตลาดและเตรี ยมการผลิตให้
สอดคล้อง รวมทังมีความสามารถในเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตและในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ ว โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลรอบด้านเป็ นองค์ประกอบในการตัดสิ นใจทีตังอยูบ่ นหลักการและเหตุผล ตลอดจนรู ้จกั
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตร ในด้านมิติของผลผลิต “สมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ ” จะเน้นการผลิตสิ นค้า
เกษตรที มี คุ ณ ภาพสู ง ปลอดภัย ต่ อ ผู บ้ ริ โ ภคและเป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้อ ม ในด้า นรายได้ก ารก้า วสู่
“สมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ ” นัน เกษตรกรจะมีรายได้อย่างน้อยในระดับเดี ยวกับหรื อมากกว่าค่าแรงขันตํา ซึ ง
หมายถึ ง รายได้ที จะเพิ มขึ นเฉลี ยปี ละไม่ ต ากว่
ํ า 180,000 บาท หรื อ เท่ า กับ เงิ น เดื อ นขันตําของผูจ้ บ
ปริ ญญาตรี คุณสมบัติทงหมดนี
ั
จะส่ งเสริ มให้เกษตรกรทีเป็ น“สมาร์ ทฟาร์มเมอร์ ” สามารถพึงพาตนเอง
ได้อย่างยังยืน (ฤทัยชนก จริ งจิตร, 2563 : 5)
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2. แนวคิดเรื องเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Young Smart Farmer)
ได้มีผใู ้ ห้นิยามแนวคิดความหมายของเกษตรกรรุ่ นใหม่ไว้ว่า คําว่า "เกษตรกรรุ่ นใหม่" เป็ นคํา
ทีเกิดขึนจากนโยบายของรัฐบาลและส่ วนราชการรวมทังภาคเอกชน นํามาใช้เพือเรี ยกเกษตรกรทีเข้ารับ
การอบรมภายใต้หลักสู ตรและโครงการต่าง ๆ ที มีวตั ถุประสงค์ เพือสร้างและเปิ ดโอกาสให้คนเข้า สู่
อาชีพการเกษตร หรื อพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรทีมีอยูแ่ ล้วให้มีประโยชน์และประสิ ทธิภาพมากขึน
ดังนัน "คําว่าเกษตรกรรุ่ นใหม่" จึงมีความหมายแตกต่างกันออกไป ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละหน่ วยงาน
ได้แก่สาํ นักงานปฏิรูปทีดิ นเพือเกษตรกรรม ให้ความหมายของเกษตรกรรุ่ นใหม่ หมายถึง บุคลทัวไป
นักเรี ยนหรื อนักศึ กษาระดับ ปวช. /ปวส. และเกษตรกรทีมี อายุตงแต่
ั 20 ปี ถึ ง 45 ปี ที สนใจเข้าร่ ว ม
โครงการเพือพัฒนาเกษตรกรทีทําการเกษตรโดยใช้ความรู ้ความสามารถสมารถพัฒนาตนเองสู่ การเป็ น
ผูน้ าํ ในชุ มชน เพือการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยังยืนในอนาคต (ภาณี บุญยเกื อกูล , 2560 : 8) และ
ต่ อ มา กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2560 : 1) ได้ให้ค วามหมายของเกษตรกรรุ่ นใหม่ คือ ตามโครงการ
พัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่เป็ น Young Smart Farmer (เกษตรกรมืออาชี พ) ว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ คือผูท้ ีมี
อายุตงแต่
ั 17 - 45 ปี ทีเริ มต้นทําเกษตรไม่เกิน 3 ปี สําหรั บผูเ้ ลียงสัตว์ และปลูกพืชระยะสัน และไม่เกิน
10 ปี สํ า หรั บ พื ช ยื น ต้น ที มี ค วามต้อ งการพัฒ นาตนเองสู่ การเป็ นเกษตรกรมื อ อาชี พ สํ า หรั บ ใน
ภาคเอกชนทีมี การดําเนิ นโครงการอย่างต่อเนื องในการส่ งเสริ มให้ คนรุ่ นใหม่ เข้าสู่ อ าชี พ การเกษตร
ได้แก่ โครงการทายาทเกษตรกร คําว่าเกษตรกรรุ่ นใหม่ หมายถึงบุ ตรหลานเกษตรกรหรื อประชาชน
ทัวไป อายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี มีความมุ่งมันทีจะทําเกษตรกรรมยังยืนและต้องการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทีดินทําการเกษตรแล้วตังแต่ 200 ตารางวาขึน
พิมพ์เขียวและแผนปฏิบตั ิการ Thailand 4.0 โมเดลขับเคลือนประเทศไทยสู่ ความมันคง มังคัง และยังยืน
กล่าวถึงว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ ว่าเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Young Farmers) คือ คนรุ่ นใหม่จากต่างสาขาอาชีพที
ต้อ งการทํา ธุ รกิ จ เกษตร (เกษตรกรหน้าใหม่ ) ซึ งกระจายอยู่ต ามภู มิภ าคต่ าง ๆ และพร้ อ มที จะเป็ น
เป้ า หมายการพัฒ นาที จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี ยนแปลงจากการเกษตรแบบดังเดิ ม (Traditional
Farmer) สู่ การเกษตรสมัยใหม่ ที เน้นการบริ หารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farmers) การกําหนด
นิยามแผนขับเคลือน Thailand 4.0 นี ให้ความสําคัญกับทักษะทีมีอยูเ่ ดิมของเกษตรกรรุ่ นใหม่ กับการต่อ
ยอดทักษะใหม่ เพื อให้ เป็ นตัว ขับ เคลื อนสํ าคัญ ของภาคเกษตรใหม่ จากนิ ย ามที ใช้ในการกํา หนด
คุณสมบัติของเกษตรกรรุ่ นใหม่ของหน่ วยงานหลัก ๆ ทีมีการดําเนิ นการค้นการส่ งเสริ มและพัฒนาคน
รุ่ นใหม่ให้เข้าสู่ ภาคเกษตรมากขึนนี สามารถกําหนดลักษณะทีสําคัญได้ ดังนี คือ
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1) ความหมายในเชิงของอายุ พบว่า มีการกําหนดอายุช่วงตังแต่ 17 ปี จนถึง 45 ปี
2) ความหมายในเชิงของทักษะอาชีพ พบว่า มีการกําหนดขอบเขตของทักษะ ทังในระดับความ
สนใจเข้าสู่ อาชีพเริ มต้นเข้าสู่ อาชีพ และอยูใ่ นอาชีพแล้ว
3) การกําหนดความหมายทีแสดงถึงความมุ่งหวังในอาชี พเกษตรซึ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการทีแต่ละหน่วยงานให้การสนับสนุ นในการดําเนิ นการดังนัน หากพิจารณาถึ งความหมาย
เชิ งอายุ และทักษะของเกษตรกรรุ่ นใหม่ตามนิยามข้างต้น และเพือให้การศึกษาครังนี มีกรอบการศึกษา
ทีชัดเจนและครอบคลุม
สรุ ปความหมายของเกษตรกรรุ่ นใหม่ หมายถึง บุคคลทัวไปหรื อเกษตรกรทีมีอายุไม่เกิน 45 ปี
และมีความต้องการประกอบอาชีพการเกษตรและพัฒนาความสามารถของตนเองอาชี พเกษตรกรรมให้
สามารถพึ งตนเองได้ โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตรเพื อพัฒ นาผลผลิ ต ของการเกษตรให้ มี
มูลค่าเพิมขึน
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. เกษตรกรมีอายุตากว่
ํ า ปี
. เกษตรกรรุ่ นใหม่ทีมีประสบการณ์ในการทําเกษตรมาอย่างน้อย ปี
. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน คน
เครื องมือในการวิจัย
เครื องมื อทีใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) ซึ ง
กําหนดเป็ นแนวคําถามทีสามารถปรับเปลียนให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างสถานการณ์เฉพาะหน้าหรื อ
เพิมคําถามตามประเด็น (Follow-Up Question) เพือใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของเครื องมือ เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อการศึ กษา แบ่งออกเป็ น
ลักษณะ ดังนี
1. เครื องมือทีเป็ นตัวบุคคล คือการใช้ตวั บุคคลเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1.1 ผูว้ ิจัย คือเครื องมือสํา คัญในการศึ กษาเชิ งคุณภาพ ซึ งเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลทังในด้าน
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์
1.2 ผูป้ ระสานงานพืนทีเก็บข้อมูล
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2. เครื องมือทีเป็ นเอกสาร คือ การใช้เอกสารเป็ นเครื องมือในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
ควบคูก่ บั เครื องมือทีเป็ นตัวบุคคล ประกอบด้วย
2.1 กรอบสัมภาษณ์ใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึกให้สอดคล้อง
กับประเด็นทีศึกษาตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด
3. เครื องมือทีเป็ นอุปกรณ์ คือ การใช้เครื องอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเพืออํานวยความ
สะดวกในการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย
1. เครื องบันทึกเสี ยง 2. กล้องบันทึกภาพ 3. สมุดและปากกาสําหรับจดบันทึกข้อมูล
การสร้ างเครื องมือการวิจัย
การสร้างกรอบสัมภาษณ์เพือใช้เป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษา
กําหนด ขันตอนและวิธีการสร้างเครื องมือการวิจยั มีดงั นี
1. ศึ กษาข้อมูลจากงานวิจัยทีเกี ยวข้อ ง (สมเกี ยรติ วิจิตรประเสริ ฐ , 2563 : 7) , (กองวิจัยและ
พัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร กรมส่ งเสริ มการเกษตร , 2563 : 28) , (ทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ,
2561 : 61) , (กรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2560 : 75) เพือนําข้อมูลประยุกต์
มาใช้ในการกําหนดกรอบการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม กับประเด็นทีจะศึกษา ดังนี
1. ความเป็ นมาของเกษตรกร ก่อนจะทําการเกษตร Young Smart Farmer
2. แรงบันดาลใจของ Young Smart Farmer
3. เป้าหมายของ Young Smart Farmer
4. วิธีการดําเนินการผลิตของ Young Smart Farmer
5. ผลทีเกิดขึนของ Young Smart Farmer
6. ความโดดเด่นของ Young Smart Farmer
7. ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร Young Smart Farmer
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บรวบรวมข้อ มู ลจากการสั มภาษณ์ เกษตรกร และคณะกรรมการกลุ่ ม เกษตรกรรุ่ นใหม่ ที
น่ าสนใจในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์โดยการใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
โดยสอบถามเกี ยวกับคุ ณสมบัติของ Young Smart Farmer โดยเข้าไปเก็บข้อมูลในพืนทีหลายครั งและ
พูดคุยกับเกษตรกรหลายรายเพือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การสร้างกรอบการสัมภาษณ์นาํ ข้อมูลทีได้จากการศึกษาเอกสารและภาคสนามในเบืองต้น มา
สร้ างกรอบการสั มภาษณ์ ให้ครอบคลุ มประเด็ น ที ศึ กษา โดยกําหนดโครงสร้ างกรอบการสัมภาษณ์
ออกเป็ น ตอน คือ
ขันตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ชือ-นามสกุล อายุ ทีอยู่ การศึกษาและวัน
เดือน ปี ทีให้ขอ้ มูล
ขันตอนที 2 ข้อมูลทีเกียวกับการถอดบทเรี ยนจากเกษตรกรรุ่ นใหม่ ทําการเกษตร ประกอบด้วย
ปั จจัยก่อนที จะทําการเกษตร มีการตลาด ผลผลิต ร่ วมถึงเทคโนโลยีทีใช้ในการทําการเกษตรโดยผลที
ได้จากประเด็นในการศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครังนีประกอบด้วย
1. การจัดระเบียบข้อมูล
2. การแสดงข้อมูล
3. การหาข้อสรุ ป
4. เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการเขียนพรรณนา
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังนี
ผลการศึกษาวิจัย ส่ วนที 1 เพือศึกษา Young Smart Farmer กลุ่มตัวอย่างในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ เชิงลึกผ่านการสนทนารายบุคคลครบทัง 3 คน ซึ งประกอบอาชี พ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรทัง 3 คน มีรายได้เฉลียต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทขึนไป ซึ งนับว่ามีรายได้
ที เพี ยงพอต่ อการเลี ยงชี พ ของตนเองและครอบครั ว โดยหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชี พ เกษตรกร
ประกอบด้วย 1) รู ้จกั พัฒนาวิธีการขายสิ นค้าและบริ การผ่านสื อโลกออนไลน์ 2) พัฒนาคุณภาพการผลิต
ให้ได้มาตรฐานและสามารถบรรลุ ต รงตามเป้ าประสงค์ 3) ขยายฐานเครื อข่ ายในการผลิ ตและขยาย
เครื อข่ายเพือส่ งเสริ มการตลาดในการส่ งออก 4) พัฒนาองค์ความรู ้สู่การเป็ นเกษตรกรมืออาชีพอย่างเต็ม
ตัว 5) รู ้จกั การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี 6) รู ้จกั ปรั บตัวให้เท่าทันโลกแห่ งโลกาภิวฒั น์ให้
สมกับภายใต้นิยามของคําว่า เกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer
ผลการศึกษาวิจัย ส่ วนที 2 เพือถอดบทเรี ยนจาก Young Smart Farmer ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์
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จากการศึกษาในครั งนี ผ่านการลงภาคสนาม พบว่ า สิ งที ได้จากการถอดเรี ยน Young Smart
Farmer คือ ) เริ มจากการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก นําไปปรับปรุ งแก้ไข
เพื อพัฒ นาให้ ดี ขึ นและนํา ความรู ้ ที ได้ม าไปพัฒ นาต่ อ ยอดเพื อสร้ างจุ ด เด่ น ให้ ก ับ ตนเอง ) อาชี พ
เกษตรกรไม่ มีขอ้ จํากัดในการทํางาน ไม่มีผูใ้ ดบังคับเราได้และมี อิสรภาพต่ อการตัดสิ นใจ ) มี ความ
ภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครั ว ) เกษตรกรมีความเข้าใจ และใส่ ใจรวมถึงเป็ นมิ ตรต่ อสิ งแวดล้อม
) ได้นาํ แนวคิดเกษตรกรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ) ได้สืบทอดอาชีพเกษตรกรผ่านเจตนารมณ์
จากพ่ อ แม่ แ ละบรรพบุ รุษ ) ได้มี ส่ ว นร่ วมและเป็ นส่ ว นหนึ งในการเผยแพร่ ความรู ้ แนวคิ ด ให้ กับ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ทีมีความสนใจ
อภิปรายผล
การอภิปรายผลในครังนี จะแบ่งออกเป็ น ส่วน โดยมีรายระเอียดดังนี
ส่ ว นที เพื อศึ ก ษา Young Smart Farmer กลุ่ ม ตัว อย่ างในพื นที จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ซึ งมี ค วาม
สอดคล้องกันกับงานวิจยั ของภาณี บุญยเกือกูล ( : ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่เพือ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร จากคําสําคัญดังกล่ าวซึ งผลการศึ กษาว่าด้ว ยเรื อง โดย
ข้อเสนอการพัฒนา รวม ข้อ แต่ แบ่ งประเด็นออกมาเพียง 1 ข้อมีดังนี ( ) เตรี ยมความพร้อมในการ
วางแผนพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ในด้านนี อย่างจริ งจัง โดยมีการกําหนดนโยบายทีชัดเจนวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็ นขันตอนและต่อเนื องให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ สามารถพัฒนาทังทางความรู ้ ทักษะ และเจต
คติต่ออาชีพ ต่อสังคม และสามารถพัฒนาตนเองให้ดาํ รงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมันคง พบว่า มีความสอดคล้อง
กันกับแนวคิด . แนวคิดสมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ (Smart Farmer) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แนวคิด “สมาร์ ท
ฟาร์ มเมอร์ ” จึ งเป็ นกลไกสําคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาดังกล่ าวในมุ มมองของศู นย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติซึงได้นาํ เสนอ Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิด
หลัก ของสมาร์ ท ฟาร์ ม คื อ การใช้เทคโนโลยีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ร วมถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาทังห่ วงโซ่ อุปทาน สิ นค้าเกษตรเพือยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานสิ นค้า และลด
ต้นทุน โดยการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้านได้แก่ 1) ลดต้นทุน 2) เพิมคุณภาพการผลิตและมาตรฐาน
สิ นค้า 3) ลดความเสี ยงจากศัตรู พืชและภัยธรรมชาติ และ 4) การจัดการและส่ งผ่านความรู ้ ส่วนแนวคิด
“สมาร์ ท ฟาร์ ม เมอร์ ” ในมุ ม มองของกระทรวงเกษตรฯ หมายถึ ง เกษตรกรที มีค วามรู ้ อ ย่างถ่ องแท้
เกี ยวกับการประกอบอาชี พเกษตรกรรม สามารถวางแผนโดยรู ้ ถึงอุปสงค์ตลาดและเตรี ยมการผลิตให้
สอดคล้อง รวมทังมีความสามารถในเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตและในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ ว โดยการ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลรอบด้านเป็ นองค์ประกอบในการตัดสิ นใจทีตังอยูบ่ นหลักการและเหตุผล ตลอดจนรู ้จกั
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตร ในด้านมิติของผลผลิต “สมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ ” จะเน้นการผลิตสิ นค้า
เกษตรที มี คุ ณ ภาพสู ง ปลอดภัย ต่ อ ผู บ้ ริ โ ภคและเป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้อ ม ในด้า นรายได้ก ารก้า วสู่
“สมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ ” นัน เกษตรกรจะมีรายได้อย่างน้อยในระดับเดี ยวกันหรื อมากกว่าค่าแรงขันตํา ซึ ง
หมายถึงว่า รายได้ทีจะเพิมขึนเฉลี ยปี ละไม่ ตากว่
ํ า 180,000 บาท หรื อ เท่ ากับเงิ นเดื อนขันตําของผูจ้ บ
ปริ ญญาตรี คุณสมบัติทงหมดนี
ั
จะส่ งเสริ มให้เกษตรกรทีเป็ น “สมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ ” สามารถพึงพาตนเอง
ได้อย่างยังยืน (ฤทัยชนก จริ งจิตร, 2563 : 5)
ส่ ว นที เป็ นการศึ ก ษาเพื อถอดบทเรี ย นจาก Young Smart Farmer ในพื นที จัง หวัด บุ รีรัม ย์
กลุ่มเป้ าหมายในพืนที จังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาในครังนี โดยเชิ งคุณภาพ เช่ น ข้อมูลเชิ งลึกจากการ
สัมภาษณ์ โดยเครื องมื อทีใช้เป็ นแบบสั มภาษณ์ เชิ งลึ กแบบไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured Interview)
ผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล คณะผูว้ ิจยั จึ งสามารถนําผลทีได้จากการศึกษาในครังนี นํามาวิเคราะห์และ
สรุ ปผลเพือถอดบทเรี ยนทีได้จากการศึกษาในครังนี ซึ งจะประกอบไปด้วย ความ เป็ น มา ส ามารถ
ถอดบทเรี ยนทีได้คือ ก่อนที จะมาทําอาชี พเกษตรกรได้ทาํ งานรั บจ้างทัวไป บริ ษทั ก่ อสร้ าง ได้ศึกษา
ความรู ้การทําการเกษตร ได้แรงบันดาลจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที เป็ นต้น ความโดดเด่น
และวิธีการทําเกษตร สามารถถอดบทเรี ยนทีได้คือ การเตรี ยมดิ น การคัดเลื อกสายพันธุ์ การลดต้นทุน
การเพิมผลผลิต การวางแผนการตลาด การพัฒนาความรู ้ วิธีการแก้ไขปั ญหา การปรับปรุ งระบบการให้
นํา การรั กษาคุณภาพ เพือให้สาํ เร็ จสู งสุ ดเป็ นต้น เป้ าหมายและความภูมิใจของเกษตรกร สามารถถอด
บทเรี ยนทีได้คืออาชีพการเกษตรได้เป็ นนายตัวเอง ทําการเกษตรโดยไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม ได้สืบทอด
อาชีพการทําการเกษตรของพ่อแม่ให้คงอยูอ่ ย่างยังยืน อาชีพเกษตรกรเป็ นอาชีพทีอิสระในการทํางาน
ข้ อเสนอแนะ
. หากมีงานวิจยั ทีจะนําผลการวิจยั นีไปพัฒนาต่อไป นันผูว้ ิจยั เห็นว่าควรวิจยั ในประเด็น การ
พัฒ นาศักยภาพเกษตรกรรุ่ นใหม่ ทีเป็ นยุวเกษตรกร ในกลุ่ ม บุ คคลที มี อ ายุต ากว่
ํ า ปี ทังนี เพื อหา
รู ปแบบทีเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาทําการเกษตรให้มากขึน และจะเป็ นการเสริ มสร้าง
เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิมมากขึน
. ควรศึกษาแนวทางในการเสริ มสร้ างความสามารถในการเข้าถึง ICT และทักษะด้าน Digital
ทีเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในพืนที
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. การพัฒนาเพือส่ งเสริ มพัฒนาความเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรให้กบั เกษตรกรและเกษตรกร
รุ่ นใหม่ เช่น นักเรี ยน นักศึ กษาและผูท้ ีสนใจในด้านเกษตรกรรม ได้มีคุณลักษณะส่ งผลต่อการจัดการ
ภาคเกษตรทีประสบความสําเร็ จ มีความภาคภูมิใจและรักถินฐานทีอยู่
. การส่ งเสริ มสร้างความตระหนักรู ้ถึงความสําคัญภาคการเกษตรสมัยใหม่ทีมีการปรั บตัวให้
ทันต่อการเปลี ยนแปลงในยุคปั จจุบนั ที จะต้องมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื อสารและการขนส่ ง เพือพัฒนาการผลิตภาคเกษตรอย่างครบวงจร
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . (2559). แผนพัฒนาการเกษตรในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ12 (พ.ศ.2560 - 2564). สํานั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. (2560). เกษตรกรรมยังยื นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. กลุ่ มจัดการฟาร์ มและ
เกษตรกรรมยังยืน กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร.
กองวิ จั ย และพัฒ นางานส่ ง เสริ มการเกษตร กรมส่ ง เสริ มการเกษตร. (2563). การถอดบทเรี ย น.
สํานักงานกรมส่ งเสริ มการเกษตร. กรุ งเทพมหานคร.
ทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ. (2561). โครงการ การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสั บปะรด จังหวัดราชบุรี
ให้ เป็ น Smart Farmer โดยการเรี ยนรู้ จาก Smart Farmer ต้ นแบบ. ชุด โครงการสร้ างมูลค่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรเพื อกระตุ ้น เศรษฐกิ จ ฐานรากจากพื ช เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนสั บ ปะรด
จังหวัดราชบุรี สนับสนุ นโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.).
ภาณี บุ ณ ยเกื อกู ล . (2560). รายงานการศึ ก ษาส่ วนบุ ค คลการพั ฒ นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื อสร้ าง
ความสามารถในการแข่ งขันภาคเกษตร. รายงานนักบริ หารการทูต รุ่ นที 9 ปี 2560 สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
ฤทัยชนก จริ งจิตร. ( ). เจาะลึก “Smart Farmer” แค่ แนวคิดใหม่ หรื อจะพลิกโฉมการเกษตรไทย.
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า , สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าสิ นค้าเกษตร.
สมเกี ยรติ วิจิต รประเสริ ฐ. ( ). ถอดองค์ ความรู้ เรื อง การพัฒ นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ ให้ เป็ น Young
Smart Farmer. สํานักงานกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่ งเสริ มการเกษตร. กรุ งเทพฯ.

1332

อ โ ร ช า ท อ ง ล าว . (2557). ก า ร ถ อ ด บ ท เรี ย น ผ ล ก าร ดํ าเนิ น ง าน โค ร ง ก า ร 9 บ ว ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อารี ย ์ นัยพินิจ และคณะ. (2557). การปรับตัวภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ Adjustment Under
Globalization. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

1333

ด้านอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับหัวข้ อหลักของการประชุม

1334

คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์ ในยุค 2020 ตามความต้องการของตลาดแรงงาน:
กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
The Trait of Human Resource Officer Needed by the Labor Market in 2020: Case
Study of Student Human Resource Management Program, Faculty of Management
Science, Buriram Rajabhat University
ธนิดา นันกวน1 / วรวุฒิ สี ลา2 / สุ มนัสชั ย สมานทอง3/ ฐิ ติพร สุ ขประโคน4 / ธีรรัตน์ สอนน้ อย5
รพีพรรณ พงษ์ อินทร์ วงศ์ 6 / กิตติกร ฮวดศรี 7/ กิตติกวินท์ เอียมวิริยาวัฒน์ 8
Thanida Nankuan1 / Worawut Seela2 / Sumanuschai Samantong3 / Thitiporn Sukprakhon
Thirarat Sonnoi5 / Rapheephan Phonginwong6 / Kittikorn Huadsri7/
Kittikawin Eeimviriyawat8
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Human resource management Program, Faculty of Management Sciences, Buriram Rajabhat University
1-8

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึ กษาคุณลักษณะนักทรัพ ยากรมนุ ษย์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ในยุค 2020 กรณี ศึกษานักศึ กษาสาขาวิชาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพือได้แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะนักสาขาวิชาการบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในยุค 2020 ให้ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กรณี ศึกษานักศึ ก ษา
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การวิจยั นี เป็ น
การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่ มตัวอย่าง คือ นักศึ ก ษาสาขาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 140 คน และ ผูป้ ระกอบการในเขตพืนทีอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จํานวน 10 คน เครื องมือวิจยั
คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของนักทรั พยากรมนุ ษย์ในยุค
2020 ประกอบด้ ว ยทุ น ทางปั ญญา ทุ น ทางสั ง คมและทุ น ทางอารมณ์ ตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติในระดับ 0.01
คําสําคัญ: คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์, ทุนมนุ ษย์ ความต้องการของตลาดแรงงาน
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Abstract
The purposes of this research is to 1 ) study the characteristics of human resource workers
according to the needs of the labor market in the 2 0 2 0 case study of students in human resource
management program 2) To guide line on developing human resource characteristics in the 2020 to
meet the needs of the labor market. This research is the mix method research. The sample were
students in human resource management program, faculty of management science 140 people and 10
entrepreneurs in the area of Muang Buriram district, The research tool was a questionnaire.
The research using descriptive statistics to analyze the percentage, mean and standard deviation. and
analyze the regression. The results were found that the 2020 human resource attributes include
intellectual capital, social capital and emotional capital according to the needs of the labor market
with statistical significance at the level of 0.01
Keywords: trait of human resource officer, human capital
บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 12 ของประเทศไทยได้กาํ หนดเป้ าหมายในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ทําให้ประชาชนในประเทศมีคุณลักษณะเป็ นคน
ไทยที สมบู รณ์ 2) ความเหลื อมลําด้า นรายได้แ ละความยากจนของประชาชนลงลด 3) การพัฒ นา
ผูป้ ระกอบการให้ มีความเข้ม แข็ง ทางเศรษฐกิ จและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 4)ความมันคงของ
ประชากรด้านสิ งแวดล้อม อาหารและพลังงาน 5) ความมันคงด้านความปลอดภัยและความสามัคคี
ปรองดอง 6) สุ ด ท้ายการบริ การของภาครั ฐ ที ทันสมัยรวมทังการกระจายอํานาจและมี ส่ วนร่ วมจาก
ประชาชน ซึ งผลลัพ ธ์ ที จะเกิ ด ขึ นทั ง 6 ด้ า นนั น จะต้อ งอาศัย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา ได้ แ ก่ ก าร
ปรั บเปลียนให้ คนไทยมีค่า นิ ยมตามบรรทัดฐานทีดี ทางสัง คม การเตรี ยมคนไทยให้ มีทัก ษะในการ
ดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที 21 การส่ งเสริ มให้คนไทยมีสุขภาวะทีดีตลอดช่วงชีวติ และ เสริ มสร้าง
สถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอือต่อการพัฒนาคนและประเทศ ดังนันการดําเนิ นการดังกล่ าวมี
ความจําเป็ นต้องอาศัยทรัพยากรมนุ ษย์ตงแต่
ั เยาวชนจนถึงวัยทํางาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาคนในช่วง
วัยทีสําคัญได้แก่การพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษา
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นักวิชาการได้กล่ าวว่าทุ กองค์กรจะเกิ ด การพัฒนาและขับเคลื อนได้จ ะต้องอาศัยทรั พ ยากร
มนุ ษย์ถึงแม้จะมี เครื องจักรก็ตามก็ยงั ไม่ สามารถมี ปัจจัยใดมาแทนทรั พยากรมนุ ษย์ได้ทังหมด ดังนัน
ศาสตร์ ทางด้านการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึงมี ความจําเป็ น และได้มีก ารจัด การเรี ยนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตามการทีองค์กรนําทรั พยากรมนุษย์มาใช้เป็ นจํานวนมากก็จะทําให้
องค์กรเกิ ดภาระต้นทุ น โดยเฉพาะปั จจุ บันสภาพแวดล้อ มภายนอกของประเทศได้เปลี ยนแปลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิงด้านเศรษฐกิ จที มุ่งเน้นนํานวัต กรรมต่ างๆ มาสนับสนุ นการดําเนิ นงานเพือให้เกิ ด
ความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนด้านแรงงานคน ดังนันจากทีกล่าวมาก็จะสะท้อนให้เห็ นว่า
ทรั พยากรมนุ ษย์มีความจําเป็ นก็จริ งแต่หากองค์กรใดยังยึดหลักการใช้บุคลากรเป็ นจํานวนมากองค์กร
นันก็จะเสี ยเปรี ยบองค์กรอืนๆ โดยเฉพาะในปั จจุบนั ภายหลังจากทัวโลกได้ประสบปั ญหาการระบาด
ของโรคไวรั ส โควิด 19 ทําให้องค์กรต่ างๆ ต้อ งมี การปรั บเปลี ยนการดําเนิ นงาน การบริ หารจัด การ
ทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร จากทีกล่าวมาจึ งสะท้อนให้เห็ นว่าการจัดการเรี ยนการสอนด้านทรั พยากร
มนุ ษย์ยงั มีความจําเป็ นในทุกองค์กรและการพัฒนาผูเ้ รี ยนทีจะเข้าสู่ ตลาดงานจะต้องมีการปรั บเปลี ยน
จากทีกล่าวมาจึ งนํามาสู่ การศึกษาวิจยั คุณลักษณะนักทรั พยากรมนุ ษย์ในยุค 2020 กรณี ศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ งการศึกษานีมี
ความคาดหวังว่าผลการวิจัยจะนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนในศาสตร์ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ต่อไป และนํามาสู่ วตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาคุณลักษณะนักทรัพยากรมนุ ษย์ ในยุค 2020 ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กรณี ศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
2. เพือได้แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะนักทรัพยากรมนุ ษย์ในยุค 2020 กรณี ศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครั งนี มี การทบทวนวรรณกรรมที เกียวข้องโดยใช้ทฤษฏี ความสามารถเชิ งพลวัตรมา
อธิ บายกรอบแนวคิด ในการวิจัยครั งนี ความสามารถ เชิ งพลวัตร หรื อภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า dynamic
capability theory ทฤษฏี นี ได้นิ ยามความหมายว่ า เป็ น ความสามารถที ถู ก พัฒ นาขึ นจากการรั บ รู ้ ถึ ง
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โอกาสและภัยคุ กคามที เกิ ดขึ น โดยการ รั บรู ้ นีจะส่ งผลถึงการตัดสิ นใจในการบริ หารให้ ทันกับการ
เปลี ยนแปลงเพื อให้เกิ ด การปรั บตัว ของทรั พ ยากรและความสามารถให้ท ันต่ อ การ เปลียนแปลงที
เกิดขึนเพือให้ได้มาซึ งความ ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Teece, D. J., Pisano, G., and Shuen, A., 1997)
ดังนันองค์กรหรื อทรัพยากรคนจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดก็จะต้องมีการพัฒนาเปลียนแปลงปรับตัวให้ทนั
ต่ อการเปลี ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก และในการวิจัยนี ได้นําองค์ประกอบของทุ นมนุ ษ ย์ซึ ง
ประกอบด้วยทุ นทางปั ญญา ทุ นทางสั งคมและทุ นทางอารมณ์ มาเป็ นตัวกําหนดคุ ณลักษณะของนัก
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นยุ ค 2020 จากที กล่ า วมาจึ ง นํา มาสู่ ก รอบแนวคิ ด การวิ จัย เรื องคุ ณ ลัก ษณะนั ก
ทรั พยากรมนุ ษย์ในยุค 2020 กรณี ศึกษานักศึ กษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. คุณลักษณะนักทรั พยากรมนุษย์ คือคุณสมบัตินกั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทีควรจะ
ประพฤติและปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงานโดยใช้หลักทุนมนุ ษย์ (human capital) ซึงมี
องค์ประกอบ 3 ส่ วนได้แก่ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551: 67)
1.1 ทุ นทางปั ญญา (intellectual capital) ประกอบด้วย ความรู ้ และความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ความเชี ยวชาญเฉพาะ ทักษะประสบการณ์ ที คนสะสมไว้ รวมทังความรู ้ ทีอยู่ในตัว เราที
เรี ยกว่า Tacit Knowledge
2. ทุนทางสังคม (social capital) ประกอบด้วยเครื อข่ายความสัมพันธ์
3. ทุนทางอารมณ์ (emotional capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น การรับรู ้
ตนเอง (self-awareness) ความมีศกั ดิศรี (integrity) การมีความยืดหยุน่ (resilience)
2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน คือ ลักษณะแรงงานทีปฏิบตั ิงานได้ตามความต้องการ
ขององค์กร ทังด้านค่าตอบแทน ผลการปฏิบตั ิงานทีลูกค้าหรื อมาใช้บริ การเกิดความประทับใจ ผลการ
ปฏิบตั ิงานทีทําให้สถานประกอบการหรื อองค์กรได้รับผลประโยชน์และทําให้เกิดผลกําไรทังทางตรง
และทางอ้อม
ดังนัน จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง สรุ ปตัวแปรได้จาํ นวน ตัว คือ ( ) ทุนทาง
ปัญญา ( ) ทุนทางสังคม (3)ทุนทางอารมณ์ และ (4) ความต้องการของตลาดแรงงาน ฉะนัน จึงเป็ นทีมาของ
สมมุติฐานในการวิจยั ดังนําเสนอกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจยั ตามภาพที 1
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กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณลักษณะนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
ทุนทางปัญญา
ทุนทางสังคม

ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ทุนทางอารมณ์

ภาพที กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั : คุณลักษณะของนักการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในยุค 2020 ส่ งผลเชิงบวกต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จํานวน 140 คน ซึงในการศึกษาครังนีได้รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มประชากรทังหมด 140 คนมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง และได้ ผูป้ ระกอบการในเขตพืนทีอําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10 คน ซึงเป็ นเจ้าของสถานประกอบการการผลิต ซื อมาขายไปและภาคบริ การ
ทีมีบุคลากรในองค์กรขันตํา 20 คน
2. เครื องมือวิจัย
การวิจยั นีใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน ซึงมี เครื องมือวิจยั เป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที 1 แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับชันปี ทีศึกษา ตอนที 2 เป็ นเครื องมือมาตรวัดตัวแปรจํานวน ด้าน คือ
(1) ทุนทางปั ญญา ประกอบด้วยข้อคําถามเกียวกับความรู ้ความสามารถ ความถนัดตามวิชาชีพ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ทุนทางสังคม ประกอบด้วยข้อคําถามเกียวกับบุคลิกภาพ
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การปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน การเสี ยสละและการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน (3) ทุนทางอารมณ์
ประกอบด้วยข้อคําถามเกียวกับ การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ทัศนคติ ค่านิยม และการสร้าง
แรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ งนํามาจากกรอบแนวคิดของนิสดารก์ เวชยานนท์ (2551: 67) และ(4)
ความต้องการของตลาดแรงงาน ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืนๆ เกียวกับทุนทางปั ญญา ทุนทางสังคม และ
ทุนทางอารมณ์
ส่ วนที 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีเนื อหาเกียวกับคุณลักษณะแรงงานทีพึง
ประสงค์ทีสถานประกอบการต้องการ โดยการสัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการในเขตพืนทีอําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10 คน ซึ งเป็ นเจ้าของสถานประกอบการการผลิต ซื อมาขายไปและภาค
บริ การ ทีมีบุคลากรในองค์กรขันตํา 20 คน
การตรวจสอบเครื องมือเพือหาความเทียงตรง โดยผูเ้ ชียวชาญ 3 คน ซึ งมีค่า IOCโดยรวมทังฉบับ = 0.81
ทดสอบความเชือมันโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของครอนบาค ค่าอยูร่ ะหว่าง .701-0.811 และค่า
ความเทียงตรง ดู ค่านําหนักปั จจัย ระหว่าง ระหว่าง 402-813 (Nunnally, Jum C. and Bernstein, Ira H. :
1994)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีมีการรวบรวม
เอาไว้แล้ว อาทิหนังสื อวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื อสิ งพิมพ์
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่นกั ศึกษาระดับชันปี ที 3 และชันปี ที 4 สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ จํานวน 160
คน ทีเข้าร่ วมร่ วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้ งพีชาวบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการเสวนาทิศทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคหลังโควิด ระหว่างวันที 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาเพือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุ มาน วิเคราะห์สมการถดถอย
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
ก่อนทีจะดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงพบว่าค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษาเป็ นดังนี ทุนทาง
ปัญญา มีคา่ สหสัมพันธ์กบั ความต้องการขอตลาดแรงงาน เท่ากับ ( r = .510, p<0.01), ทุนทางสังคม มีคา่
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สหสัมพันธ์กบั ทุนทางปั ญญาเท่ากับ ( r = .307, p<0.01), ทุนทางอารมณ์ มีค่าสหสัมพันธ์กบั ทุนทาง
สังคมเท่ากับ ( r = .518, p<0.01) ดังนันจะเห็นได้ว่าตัวแปรทังหมดในการศึกษามีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับทีอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ กําหนดหรื อตํากว่า . (Nunnally, Jum C. and Bernstein,Ira H: 1994).) ไม่ทาํ ให้
เกิดปั ญหา (muliticollinearity)
ตารางที 1
การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ การถดถอย (Multiple Regression Analysis
Model

Constant
ทุนทางปั ญญา

Standardized
Cofficients
Beta

Unstandardized
Cofficients
Std. Error
1.760
.066

1.890***
(.0340
ทุนทางสังคม
2.420***
.034
(.231)
ทุนทางอารมณ์
1.984***
.044
(.112)
ตัวแปรตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน

Sig

Adjusted R
Square

VIF

.453

2.15

.457
.000
.000
.000

***p < .01 , a Beta coefficients with standard errors in parenthesis

ผลการวิจัย
ก่อนทีจะทําการวิเคราะห์การถดถอยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของหน่วยวิเคราะห์ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จําแนกเป็ น เพศชาย จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.15 และเพศหญิง จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.85 จํานวน 53 คน เป็ นนักศึกษาระดับชันปี ที 3
และ 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.86 และเป็ นนักศึกษาระดับชันปี ที 4 จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.14
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จากตารางที 1 จะอธิ บ ายได้ว่ าตัว แปรที นํา มาศึ ก ษาในครั งนี รวมกัน ทุ ก ตัว แปรสามารถ
พยากรณ์การเปลียนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 45.3 และการวิจยั ครั งนี ตอบวัตถุประสงค์ การวิจยั
ดังนี ดังนี
ผลการวิจยั ตอบวัตถุประสงค์ คือ คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุ ษย์ ในยุค 2020 ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน กรณี ศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึงได้ทาํ การทดสอบคุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์ในยุค 2020 ทัง
3 ด้านตามองค์ประกอบของทุนมนุ ษญ์ได้ผลการวิจยั พบว่า
คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษญ์ดา้ นทุนมนุษย์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (b1 =.1.890, p < 0. 01) โดยพบว่ า ทั ก ษะความรู ้ ใ นงานเฉพาะด้ า น การมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้งานทีปฏิบตั ิและพยายามทีจะพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ การสะสมประสบการณ์
การทํางานทําให้เกิ ดความชํานาญ และมีแนวโน้มทีจะพัฒนาเป็ นผูท้ ีมี ความเชี ยวชาญในอนาคต เป็ น
คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์ทีตลาดแรงงานต้องการ
คุ ณ ลักษณะนั กทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ด้านทุ น ทางสั ง คม ตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน มี
นัยสําคัญทางสถิติ (b2 =2.420, p < 0. 01) โดยพบว่าทักษะทีพนักงานจะต้องมีและเป็ นปั จจัยสําคัญได้แก่
การสามารถปฏิสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงานได้และมีความสุ ขในการทํางานร่ วมงาน การให้ความสําคัญกับ
การทํา งานเป็ นที ม และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื อนร่ ว มงาน เป็ นคุ ณ ลัก ษณะนั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที
ตลาดแรงงานต้องการ
คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นทุนทางอารมณ์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มี
นัยสําคัญทางสถิติ (b3 = 1.984, p < 0. 01) โดยพบว่าทักษะทีพนักงานจะต้องเป็ นผูท้ ีมีความอดทน อด
กลันและเป็ นผูท้ ีสามารถควบคุมอารมณ์และสามารถปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ทีมีความกดดัน และมี
ความตระหนักเสมอว่าการปฏิบตั ิงานจะต้องมีความยืดหยุน่
ผลการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง กับผูป้ ระกอบการจํานวน 10 ท่าน พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความ
ต้องการแรงงานทีมีทกั ษะความรู ้เฉพาะด้านและมีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานทีมีความตระหนักต่อ
หน้าทีความรับผิดชอบ มีความอดทนและสู ้งาน อีกทังมีความยืดหยุน่ ในการทํางาน ปั จจัยทีสําคัญใน
การปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั พนักงานความมีทกั ษะในการควบคุมอารมณ์และมีความอดทนอดกลัน
ดังนันผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะนักทรัพยากรมนุ ษย์ในยุค 2020 ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน กรณี ศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สนับสนุ นสมมติฐานทีได้กาํ หนดไว้
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อภิปรายผล
การวิเคราะห์ตวั แปรคุณลักษณะนักทรัพยากรมนุษย์ดา้ นทุนทางอารมณ์ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานกรณี ศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สนับสนุ นสมมติฐานทีได้กาํ หนดไว้ และได้อภิปรายผลดังรายละเอียด
ต่อไปนี
นักวิชาการทางการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้กล่าวว่าองค์กรจะเกิดการพัฒนาได้นันทรัพยากร
บุคคลหรื อ ทรั พยากรมนุษย์ถือเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ งทีจะขับเคลือนองค์กรให้ประสบความสําเร็ จ
เกิดความมังคังและอยูร่ อด ซึงทรัพยากรมนุษย์นนจะแตกต่
ั
างจากเครื องจักรทีมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
การยืดหยุ่นในงาน และการปรั บพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิ บตั ิงาน อย่างไรก็ตาม
ทรั พยากรมนุ ษย์จะมีคุณลักษณะทีโดดเด่น 3 ส่ วนหรื อเรี ยนกว่าทุนมนุษย์ทีมีอยู่ในตัวบุคคล ได้แก่ ทุน
ทางปั ญญา ทุ นทางสังคมและทุ นทางอารมณ์ และหาก ทรั พยากรมนุ ษย์ มี คุณลักษณะทัง 3 ส่ วน ทีมี
ความเหมาะสม สมดุ ลกับการปฏิบตั ิงานก็จะทําให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ีมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
สู ง (สุ พตน์ มิ ตรยอดวงศ์, 2563: 298) และนอกจากนี จากการศึ กษาของรพีพรรณ พงษ์อินทร์ วงศ์และ
คณะ (2018) ได้ศึกษาทุ นมนุ ษย์ การตระหนักต่อการใช้นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่ อสังคมส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ งในงานวิจยั นี พบว่าองค์กรทีให้ความสําคัญกับทรั พยากร
มนุ ษย์โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทังด้านความรู ้ เจตคติ ทัศนคติ และสร้ างความตระหนักให้พนักงาน
ปฏิบตั ิงานโดยนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน การทีพนักงานให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อ
ลู กค้าและซื อสัต ย์ต่อ องค์กรและช่ ว ยเหลื อ สังคม ผลทีจะเกิ ดขึ นคื อการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ของ
องค์กรก็จะมีแนวโน้มยังยืนพนักงานมีผลการดําเนิ นงานทีมีประสิ ทธิ ภาพและทําให้องค์กรอยูร่ อด และ
เช่ น เดี ยวกัน จากงานของ สมบู ร ณ์ กุ ลวิ เศษชนะ (2548 : 11) ได้ก ล่ าวว่ า องค์ก รจะต้อ งส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรเป็ นผูท้ ีความสามารถในการสร้างผลงานทีดี บุคลากรทีสร้ างผลงานทีดี แสดงให้เห็นว่าบุคคล
นันมีความผูกพันต่อองค์กร ดังนันจากทีกล่าวมาข้างต้น คุณลักษณะของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที
องค์กรต้อ งการจะต้อ งเป็ นผูท้ ี มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ม นุ ษ ยสั มพัน ธ์แ ละมี ภ าวะทางอารมณ์ ดี ที
เปรี ยบเสมือน ทุนมนุษย์ของแรงงานทีองค์กรต้องการ
ในการวิ จัย นี ได้ นํา ทฤษฏี ค วามสามารถ เชิ ง พลวัต ร หรื อภาษาอัง กฤษใช้ ค าํ ว่ า dynamic
capability theory ทฤษฏี นี ได้นิ ยามความหมายว่ า เป็ น ความสามารถที ถู ก พัฒ นาขึ นจากการรั บ รู ้ ถึ ง
โอกาสและภัยคุกคามทีเกิดขึน หากองค์กรมีบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ มีคุณลักษณะทีดี ทงด้
ั าน
ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ นทางสั ง คมและทุ นทางอารมณ์ ก็จะทําให้อ งค์กรบริ ห ารงานอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ
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องค์กรใดทีมีบุคลากรครบทัง 3 ด้านทีกล่าวมาและใช้ทฤษฏีความสามารถ เชิงพลวัตร หรื อภาษาอังกฤษ
ใช้คาํ ว่า dynamic capability theory มาบริ หารจัดการองค์กรก็จะทําให้ส่งผลดีต่อองค์กรต่อไป
สรุ ป
สรุ ปได้ว่าการวิจยั เรื อง คุณลักษณะนักทรั พยากรมนุ ษย์ดา้ นทุนทางอารมณ์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานกรณี ศึกษานักศึ กษาสาขาวิ ชาการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิทยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นี ทําให้ทราบว่า คุณลักษณะของนักทรั พยากรมนุ ษย์ทีมี คุณลักษณะทัง 3
ด้า นตามแนวคิ ด ทุ น มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ ด้า นทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางสั ง คมและทุ น ทางอารมณ์ ดั ง นั น
สถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึกษา ที จะผลิ ตบัณฑิ ตออกสู่ ตลาดแรงงานจะต้องให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาบัณฑิ ตให้มีคุณสมบัติทงั 3 ด้าน ซึ งถือว่าเป็ นแนวทางที จะพัฒนาบัณฑิ ตในยุคอนาคต และใน
ทํานองเดี ยวกันบุคลากร หรื อแรงงานทีมีคุณสมบัติเหล่านี เป็ นที ต้องการของตลาดแรงงาน การวิจยั นี
เป็ นเพี ยงการวิจัยเฉพาะพื นที อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์และได้ศึกษาเฉพาะนักศึ กษาสาชาวิชาการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ชันปี ที 3 และชันปี ที 4 ระดับปริ ญ ญาตรี งานวิจัยนี จะเป็ นประโยชน์ต่อ การ
นําไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุ คลากรเพือเข้าไปปฏิ บตั ิ งาน การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปร
อืนๆ เช่น ขันตอนการทํางาน วิธีการทํางาน การสื อสาร การประชาสัมพันธ์ และควรศึกษาในบริ บทอืน
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี เป็ นการวิจยั ทีศึกษาเฉพาะในบริ บทของนักศึกษาสาขาวิชาการบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ งงานวิจยั ก็จะมีประโยชน์ต่อการ
นํา ไปใช้ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอน นัก ศึ กษา และ นักศึกษาที จะเข้าสู่ ต ลาดงานจะต้อ งพัฒ นา
ตนเอง ตามคุณลักษณะ ด้านได้แก่ ทุนทางปั ญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครังนีสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ผวู ้ ิจยั ใคร่ ขอขอบพระคุณผูป้ ระกอบการในพืนทีอําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูล คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ทีปรึ กษาการวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ทีให้คาํ แนะนําในการทําวิจยั ในครังนี
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บทคัดย่ อ
การทดลองครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษาเปรี ยบเทียบอาหารเสริ มต่างชนิดกันทีมีผลต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตของเห็ ด ฟางในตะกร้ า ใช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design : CRD) ประกอบด้ว ย สิ งทดลอง ซํา ดังนี (T1)ฟางข้าวหมักนําเปล่า (T2)ฟาง
ข้าวหมักกากนําตาล (T3) ฟางข้าวหมักM150 (T4)ฟางข้าวหมักนําหมักชี วภาพ บันทึกข้อมูลโดยการนับ
จํานวนดอก(ดอก) การชังนําหนักสด(กรั ม) ชังนําหนักแห้ง(กรัม) เมือสิ นสุ ดการทดลองวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของ แต่ละกรรมวิธีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for window
ผลการทดลองพบว่า ด้านจํานวนดอกที ให้ค่ามากที สุ ดคื อ T4 : ฟางข้า วแช่ นําหมักชี วภาพ
เฉลีย3.50a รองลงมาคือ T3 : ฟางข้าวแช่M150 เฉลีย 2.70a
ด้านนําหนักสดทีให้ค่ามากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย 17.50a รองลงมาคือ
T3 : ฟางข้าวแช่M150 เฉลีย 16.25a
ด้านนําหนักแห้งทีให้ค่ามากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่ นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย 154.25a รองลงมา
คือ T3 : ฟางข้าวแช่M150 เฉลีย 149.00a
ดังนันจะเห็ นได้ว่าอาหารเสริ มต่ างชนิ ดกันทีมีผลต่ อการเจริ ญเติ บโตของเห็ ดฟางในตะกร้ า
มากทีสุ ดคือฟางข้าวแช่ นาหมั
ํ กชีวภาพเนื องจากให้ผลด้านจํานวนดอก นําหนักสดและนําหนักแห้งมาก
ทีสุ ด ซึ งน่ าจะเป็ นวิธีการเพาะที ดี ทีสุ ด ที จะช่ วยส่ งเสริ มการออกดอกให้แก่ เห็ ดฟางในตะกร้ าได้เป็ น
อย่างดี
คําสําคัญ: การศึกษา, อาหารเสริ ม, การเจริ ญเติบโต, เห็ดฟาง
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Abstract
This experiment aims to study comparing different types of supplements that affect the
growth of straw mushrooms in the basket. Completely Randomized Design : CRD) consists of 4 three
repetitive experiments as follows: (T1) Fermented Rice Straw (T2) Fermented Rice Straw Molasses
(T3) Fermented Rice Straw M150 (T4) Fermented Rice Straw Bio fermented water Record data by
counting the number of flowers Fresh Weighing (g) Dry Weigh (g) At the end of the experiment,
analyze variance and compare the average of each process with the SPSS for window ready-made
program.
The results showed that the number of flowers that were most valuable was T 4: biofermented rice straw, average 3.50a. T 3: M150 soaked straw, average 2.70a
The most valuable fresh weight is T 4: bio-fermented rice straw, average 17.50a. The second
is T3: M150 soaked rice straw average 16.25a
The dry weight side that provides the most value is T4: bio-fermented rice straw average
a
154.25
Therefore, it is evident that the different types of supplements that affect the growth of
straw mushrooms in the basket are the most fermented rice straw due to the amount of flowers, fresh
weight and the most dry weight, which is probably the best seeding method that promotes flowering
of straw mushrooms in the basket.
Keywords: education dietary supplements, growing straw mushrooms
บทนํา
เห็ ดฟาง (straw mushroom) เป็ นเห็ ดยอดนิ ยมของคนไทย นิ ยมเพาะบนกองฟางชื นๆ โดยโคน
เห็ ดจะมีสีขาว ส่ วนหมวกสี นาตาลอมเทา
ํ
ออกดอกตลอดทังปี แต่จะออกดีในช่วงฤดูร้อน (ดําเกิง ป้ อง
พาน,
) มีสารอาหารประเภท โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต วิตามินและแร่ ธาตุต่างๆ และยังมีสรรพคุณ
ในการป้ องกันรักษาโรค ต่างๆ เช่ น ช่ วยลดปั ญหาไขมันในเส้นเลือด และช่ วยป้ องกันโรคหัวใจ และ
เห็ ดฟางยังมี ส่ว นช่ วยในการย่อ ยอาหาร แก้ร้อนใน และเสริ มสร้ างภู มิคุม้ กันให้ร่างกาย (อภิชาต ศรี
สะอาด, 2555)
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ในปั จจุบนั การเพาะเห็ดฟาง สามารถทําได้หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะแบบกองสู ง การ
เพาะแบบกองเตีย การเพาะในถุง การเพาะแบบโรงเรื อนและอุตสาหกรรม และการเพาะแบบใหม่คือ
การเพาะในตะกร้า และอืนๆ (อานนท์ เอือตระกูล, ) เห็ดฟางตามธรรมชาติเจริ ญเติบโตบนกองฟาง
ข้าวเป็ นกลุ่ม 2–6 ดอก และจะถูกเก็บเกียวในระยะทียังเจริ ญไม่เต็มที คือยังเป็ นตุ่มกลม ๆ ก่อนทีหมวก
เห็ ดจะผุดออกมา ซึ งใช้เวลาประมาณ 4–5 วัน เจริ ญได้ผลดีทีสุ ดในภูมิอากาศเขตร้ อนทีมี ฝนตกชุ ก (ชู
ชาติ ทองนาค,
) ดังนันการทีนําเอาวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่ นฟางข้าวมาเป็ นวัสดุ เพาะ
รวมกับการใช้อาหารเสริ มต่างเช่นกัน ได้แก่ กากนําตาล M150 นําหมักชีวภาพ รําละเอียด แป้ งสาลี และ
มูลวัว เพือเป็ นทางเลือกทีจะผลิตเห็ ดฟางให้ได้ผลผลิตออกตลอดทังปี อีกทังเป็ นการใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวัสดุทีมีอยูต่ ามธรรมชาติให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ดัง นั นผู ว้ ิ จ ัยจึ ง มี ค วามสนใจที จะศึ กษา เรื องการศึ ก ษาอาหารเสริ ม ต่ า งชนิ ด กัน มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของเห็ดฟาง เพือเป็ นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรทีเพาะเห็ดฟางให้สามารถเลือกวัสดุ
ที เหลื อ ใช้ท างการเกษตรอย่า งฟางข้า วรวมกับ การใช้อ าหารเสริ ม ที แต่ ล ะท้อ งถิ นมี มาทํา ให้ เกิ ด
ประโยชน์ แ ละกลับ มามี คุ ณ ค่ า มากขึ น เกษตรกรได้รับ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากวัส ดุ เหลื อ ใช้ สามารถ
ดํารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ขบนพืนฐานของการใช้ชีวิตตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
พึงพาตนเองได้อย่างมันคง มังคัง และยังยืน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาเปรี ยบเทียบอาหารเสริ มต่างชนิดกันทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ดฟางในตะกร้า
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
. ทราบอาหารเสริ มทีแตกต่างกัน ทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ดฟางในตะกร้า
2. สามารถนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลับมาเพิมคุณค่าในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มีทงหมด
ั
ทรี ท เม้นต์ ซํา หน่ วยการทดลอง รวมเป็ น ตะกร้า โดยการใช้อาหารเสริ มที ต่างชนิ ดกันซึ ง
ได้แก่
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T1 : ฟางข้าว + นําเปล่า + มูลวัว
T2: ฟางข้าว + กากนําตาล + แป้งสาลี
T3 : ฟางข้าว + M150 + รําละเอียด
T4 : ฟางข้าว + นําหมักชีวภาพ + มูลวัว + รําละเอียด + แป้งสาลี
4. ศึ กษาการให้ผลผลิต ของเห็ ด ฟางในแต่ ละสู ต ร โดยชังนําหนักสด นําหนักแห้ง และ นับ
จํานวนดอกเห็ด
4.3 สู ตรทีใช้ในการทดลอง
โดยการเตรี ย มอาหารเสริ ม ในแต่ ล ะสู ต ร มี สั ด ส่ ว นของฟางข้า ว ส่ ว นอาหารเสริ มได้แ ก่
กากนําตาล M150 และนําหมักชีวภาพ
สู ตรที การผสมฟางข้ าวกับมูลวัว
. ฟางข้าวหมักนําเปล่า ลิตร ฟางข้าว . กิโลกรัม 1 คืน
. มูลวัว กํามือ เชือเห็ดฟาง 2 ก้อนต่อ 1 ตะกร้า
สู ตรที การผสมฟางกับแป้งสาลี
. ฟางข้าวแช่กากนําตาล กรัมต่อ นําเปล่า ลิตร ฟางข้าว . กิโลกรัม คืน
. แป้งสาลี กํามือ เชือเห็ดฟาง ก้อนต่อ ตะกร้า
สู ตรทที การผสมฟางกับรําละเอียด
. ฟางข้างแช่M
ขวด ต่อนําเปล่า ลิตร คืน ฟาง . กิโลกรัม 1 คืน
. รําละเอียด กํามือ เชือเห็ดฟาง ก้อนต่อ ตะกร้า
สู ตรที การผสมฟางข้ าวกับรําละเอียด มูลวัว แป้ งสาลี เชือเห็ดฟาง
. ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ มิลลิลิตร ต่อนําเปล่า ลิตร คืน
. มูลวัว กํามือ รําละเอียด กํามือ แป้งสาลี กํามือ หัวเชือเห็ด
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กรอบแนวคิด
วัสดุเพาะทีมีประสิ ทธิภาพ

วัสดุเพาะและอาหารเสริ มต่างชนิ ดกัน

ผลผลิตสูง
- จํานวนดอก
- นําหนักสด
- นําหนักแห้ง

เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในระดับชาติ 1 เรื อง
ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ผลการวิจัย
ตารางที 1
ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้ า
Treatment

ผลผลิตของเห็ดฟางในตะกร้ า
จํานวนดอก (ดอก)
นําหนักสด (กรัม)
นําหนักแห้ง (กรัม)
a
a
1.50
46.25
10.00 a

T1 : ฟางข้าวแช่นาเปล่
ํ า
อาหารเสริ ม : มูลวัว + เชือเห็ด
ฟาง
T2 : ฟางข้าวแช่กากนําตาล
250 a
113.00 a
12.50 a
อาหารเสริ ม : แป้งสาลี +เชือ
เห็ดฟาง
T3 : ฟางข้าวแช่ M150
2.70 a
149.00a
16.25a
อาหารเสริ ม : รําละเอียด +เชือ
เห็ดฟาง
T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ
3.50 a
154.25a
17.50a
อาหารเสริ ม : มูลวัว +รํา
ละเอียด +แป้งสาลี +หัวเชือ
เห็ด
F-test
ns
ns
ns
%CV
59.35
62.68
42.73
หมายเหตุ: ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
*: แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือ 95 เปอร์ เซ็นต์
**:แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีมีระดับความเชือ 95 เปอร์ เซ็นต์
จากตารางที 1 ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้าด้านจํานวนดอกของเห็ดฟาง พบว่า กรรมวิธีที
ให้ค่ามากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย 3.50 a รองลงมาคือ T3 : ฟางข้าวแช่ M เฉลีย
2.70 a
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จากตารางที 1 ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้าด้านนําหนักสด พบว่า กรรมวิธีทีให้ค่ามาก
ทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย 154.25a รองลงมาคือ T3 : ฟางข้าวแช่ M150 เฉลีย 149.00a
จากตารางที 1 ผลการทดลองเห็ดฟางในตะกร้าด้านนําหนักแห้ง พบว่า กรรมวิธีทีให้ค่ามาก
ทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย 17.50a รองลงมาคือ T3 : ฟางข้าวแช่ M150 เฉลีย 16.25 a
อภิปรายผล
ผลการทดลองใช้อาหารเสริ มต่างชนิ ดกันทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ดฟางในในตะกร้ามี
ประเด็นสําคัญจากการทดลองทีมีวิจารณ์ดงั นี
ด้านจํานวนดอกของเห็ดฟาง พบว่า กรรมวิธีทีให้ค่ามากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ
เฉลีย 3.50 a สอดคล้องกับ สุ ทธิชยั สมสุ ข (2553) กล่าวไว้ว่า การใช้นาหมั
ํ กชีวภาพและจุลินทรี ยช์ นิด
ต่างๆ มาแช่หรื อหมักกับวัสดุเพาะก่อนนําไปเพาะเห็ดจะให้ธาตุอาหารสูง และสอดคล้องกับออม
ทรัพย์ นพอมรมดี (2547) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ นาหมั
ํ กชีวภาพ (ตอนที 1) พบว่านําหมักจากพืชพบ
ธาตุอาหารหลักและรอง ได้แก่ N=0.05-1.65% P2O5=0.01-0.59% K2O=0.02-1.89% Ca=0.08-0.9%
Mg=0.001-0.002% s=0.02 S=0.006-0.58% และพบธาตุอาหารเสริ มอีกในปริ มาณน้อยได้แก่ Fe, Mn,
Cu, Zn, B และ Cl นอกจากนียังพบฮอร์ โมนพืช ได้แก่ จิบเบอเรลลิน ออกซินและไซโตไคนินอีกด้วย
ดังนันการแช่ฟางข้าวในนําหมักชีวภาพจึงส่ งผลทําให้จาํ นวนดอกของเห็ดฟางมีจาํ นวนมากทีสุ ด
ด้านนําหนักสด พบว่า กรรมวิธีทีให้ค่ามากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย
154.25a สอดคล้องกับปั ญญา โพฐิติรัตน์และกิตติพงษ์ ศิริวานิ ช (2538) กล่าวว่าเห็ดฟาง ไม่สามารถ
ย่อยพวกเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสได้โดยตรง ในการเพาะเห็ดฟางจําเป็ นต้องหมักวัสดุทีใช้เพาะ
เสี ยก่อน เพือทีจะต้องอาศัยเชือจุลินทรี ยช์ นิ ดอืนๆ มาช่วยย่อยเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ให้อยูใ่ นรู ป
ทีเห็ดสามารถนําไปใช้ได้เสี ยก่อน ดังนันการแช่ฟางข้าวในนําหมักชีวภาพก่อนนําไปเพาะจึงส่ งผลทํา
ให้ผลผลิตในด้านนําหนักสดมีขนาดนําหนักสดสู งสุ ด
ด้านนําหนักแห้ง พบว่า กรรมวิธีทีให้คา่ มากทีสุ ดคือ T4 : ฟางข้าวแช่นาหมั
ํ กชีวภาพ เฉลีย
17.50a สอดคล้องกับ สุ ทธิ ชยั สมสุ ข (2553) ทีกล่าวไว้ว่ากระบวนการหมักทีเกิดจากจุลินทรี ยเ์ ป็ นการ
เกิดขึน อย่างสมบูรณ์ เนืองจากระยะเวลาในการแช่วสั ดุเพาะเป็ นเวลา 12 ชัวโมง ฉะนันการแช่นาหมั
ํ ก
ชีวภาพ จึงเป็ นการเสริ มธาตุอาหารและสารต่างๆ ทีมีอยูใ่ นนําหมักชีวภาพให้แก่วสั ดุเพาะซึงเห็ด
สามารถนําไปใช้ได้ทนั ทีเมือนําไปเพาะ
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาอาหารเสริ มชนิดอืนเพือเปรี ยบเทียบอาหารเสริ มตัวทีดีขึนและดีกว่า เช่น ภูไมท์ มูล
ค้างคาว มูลไก่ มูลสุ กร เป็ นต้น
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