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	 คณะผู้ด�าเนินการจัดงานประชุมวิชาการ	 ใคร่ขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษ	 (Keynote)	
คณะท�างาน	หน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนุน	ตลอดจนผูร่้วมน�าเสนอผลงานวจิยั	ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัทกัษิณ	ทีม่ส่ีวนร่วมส�าคญัท�าให้การจดังานครัง้นี	้ให้ส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ทุกประการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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	 ด้วยความเชื่อพื้นฐานและเจตนาส�าคัญภายใต้วิสัยทัศน์	 “การเป็นคณะชั้นน�าทางวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เป็นที่ยอมรับของสังคมและขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ไขปัญหาสังคมภาคใต้”	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ได้มีนโยบาย
และแนวทางส�าคัญในการ	 “สร้าง/	 เปิด/	 ขยายพื้นวิชาการ”	 	 ให้เกิดขึ้นในทุกระดับทั้งในส่วนของ
คณาจารย์	นักวิชาการ	นักวิจัย	นักบริหาร	นักการจัดการ	และผู้สนใจโดยทั่วไป	ยิ่งในกระแสความ
ตื่นตัวทางวิชาการและการเคลื่อนเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแทบทุกศาสตร์	รวมถึง
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการศึกษา	 อธิบายปรากฏการณ์	 ท�าความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในทุกระดับ	ต้ังแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงมหภาค	
	 การที่สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และรัฐประศาสนศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	 	 ได้ร่วมมือกับภาคีวิชาการ	จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้าน	“การจัดการ”	ครั้งท่ี	 1	 (The	1st	National	Conference	on	Management	 :	NCOM	
2018)	ในหัวข้อ	“การจัดการความท้าทายในยุค	4.0”	(Challenge	Management	:	Bridging	
to	 4.0	 Transformation)	 จึงนับเป็นมิติและหมุดหมายที่ส�าคัญของการสร้างพลังความร่วมมือ
และการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ	 ในการศึกษา	 ทบทวน	 และการแสวงองค์ความรู้ใหม่ๆ	 ที่
ตอบโจทย์การบริหารและการจัดการ	 อันเนื่องมาจากความท้าท้ายใหม่ๆ	 ของสังคม	 ทั้งจากการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 การเติบโตทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม	 เสรีนิยมใหม่	 การก้าวสู่สังคม 
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และความคาดหวังสากลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	พลงัสร้างสรรค์และการเปลีย่นแปลง
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	 ยิ่งในกระแสการพัฒนาประเทศ	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	ภายใต้แนวคิดประเทศไทย	4.0	หรือ	Thailand	4.0	ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนา	
(หลัง)สมัยใหม่	บนฐานการนวัตกรรม	เทคโนโลยี	ความคิดสร้างสรรค์	และการเทคโนโลยี	ด้วยแล้ว
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการจัดการมาส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	กระตุน้การขบัเคลือ่น
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางดังกล่าวมั่นคงและยั่งยืน	
	 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	ขอขอบคณุคณะท�างาน	องค์กรภาคี
วชิาการ	ทีไ่ด้ร่วมมอืกันอย่างมุง่ม่ัน	ท�าให้การประชมุวชิาการส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยตามวตัถปุระสงค์ทีว่าง
ไว้ทกุประการ	คาดหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการประชมุวชิาการในครัง้นีจ้ะเป็นพืน้ท่ี-เวท	ีและการสานสร้าง
เครอืข่ายวชิาการด้านการจดัการให้เหนีย่วแน่นและขยายตวัออกไปในวงกว้างยิง่ขึน้ไป
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กำ�หนดก�ร

การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1
The 1st National Conference on Management: NCOM 2018

“การจัดการความท้าทายในยุค 4.0”
(Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation)

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวลา รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
 • วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 
 • ทัศนศึกษาด้านการจัดการพหุวัฒนธรรม ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 พิธีเปิด
	 ชมวีดีทัศน์มหาวิทยาลัยทักษิณ	และ
	 ชมวีดีทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 กล่าวรายงาน	โดย	รองศาสตราจารย์ภาณุ	ธรรมสุวรรณ																																										
	 					ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 กล่าวพิธีเปิด	โดยรองศาสตราจารย์	ดร.ณฐพงศ์	จิตรนิรัตน์																																						
	 					คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 พิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานที่เป็นองค์กรภาคี
	 พิธีมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
 การบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“การจัดการความท้าทายในยุค	4.0”
	 					โดย	ศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

	 -	พักรับประทานอาหารกลางวัน	-

 การนำาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
	 -	กลุ่มบริหารธุรกิจ		ณ	ห้องสราญรมย์	เอ	เฟสสอง
	 -	กลุ่มบริหารรัฐกิจ		ณ	ห้องเพชรพิรุณ	เฟสสอง
	 -	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ณ	ห้องสราญรมย์	บี	เฟสสอง
 การนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
	 พิธีปิด	และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้น�าเสนอผลงานวิจัย	(ประจ�าห้องที่ก�าหนด)

08.30-09.00	น.
09.00-10.00	น.

10.00-12.00	น.

12.00-13.00	น.

13.00-17.30	น.
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ลำ�ดับก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัย

แบบบรรย�ย Oral Presentation
แบบโปสเตอร์ Poster Presentation
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ลำ�ดับ

1

2

3

5

8

9

10

4

6

7

รหัส

O-BA1

O-BA2

O-BA3

O-BA5

O-BA8

O-BA9

O-BA10

O-BA4

O-BA6

O-BA7

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

14.00-14.15

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

13.45-14.00

14.15-14.30

14.30-14.45

ช่องทางการจัดจำาหน่ายและการบริหารวิสาหกิจ ชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ 
จังหวัดภูเก็ต
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต  ไวว่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์งาดำาชนิดผง กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 โดย อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัคร กรณีศึกษา 
อำาเภอหาดสำาราญ จังหวัดตรัง
 โดย อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทำางานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย อาจารย์นรารัตน์ เกื้อทอง มหาวิทยาลัยตาปี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำาเภอวังนำ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
 โดย นางสาวพัทธนกร ศรีไชยวาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความตัง้ใจซ้ือผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบัสุขภาพของผู้สงูอายใุนประเทศไทย
 โดย นายวิชญ์ กฤษเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความตกลงว่าด้วยการค้าบรกิารของอาเซยีนนยัต่อธรุกจิสปา
 โดย นางสาวณัฐณิชา แสนผ่องจับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อำาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
 โดย อาจารย์นันท์ธิดา  ศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหลังจาก 
การเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจโรงแรม ตำาบลป่าตอง อำาเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต : มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ
 โดย อาจารย์เดชา สีดูกา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พฤติกรรมและปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ ์
ชาวไทยในการมางานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Summer Bitter Sweet 2018  
จังหวัดสงขลา
 โดย นางสาวนิวาริน หนูกลัดนุ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวล� ชื่อเรื่อง/ ชื่อผู้นำ�เสนอ/หน่วยง�น

ลำ�ดับก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัย

กลุ่มบริห�รธุรกิจ ณ ห้องสร�ญรมย์ เอ เฟสสอง
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ลำ�ดับ

11

12

14

13

15

16

รหัส

O-BA11

O-BA12

O-BA14

O-BA13

O-BA15

O-BA16

15.30-15.45

15.45-16.00

16.15-16.30

16.00-16.15

16.30-16.45

16.45-17.00

อิทธิพลของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้วยแบบจำาลอง KQCAH ที่มีต่อ
ภาพลักษณ์โรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
 โดย นางสาวรสสุคนธ์ ทองกระจาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม 
ท่องเท่ียวจังหวัดระนอง
 โดย นางสาวศิโรรัตน์ กินแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณภาพชีวิตหลังการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทย:
กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายในพื้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง
 โดย นายธวัชชัย เสียมไหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีอำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 โดย นายกิตติพร  นพจนสุภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในตำาบลทรายขาว อำาเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี
 โดย นางสาวซูไรดา สะนิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติที่มีต่ออาหารฮาลาล
ของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค IPA
 โดย อาจารย์ ดร. นัยนา  โง้วศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

17.00-17.15 ก�รมอบเกียรติบัตรกลุ่มบริห�รธุรกิจ

เวล� ชื่อเรื่อง/ ชื่อผู้นำ�เสนอ/หน่วยง�น
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ลำ�ดับ

1

2

3

5

8

9

10

4

6

7

รหัส

O-PA1

O-PA2

O-PA3

O-PA5

O-PA8

O-PA9

O-PA10

O-PA4

O-PA6

O-PA7

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

14.00-14.15

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

13.45-14.00

14.15-14.30

14.30-14.45

บทบาทผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิชิต บุญโปร่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

พฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะในเขตเทศบาลนครสงขลา 
 โดย อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เบตง : วีถีสู่ความแข็งแกร่ง
 โดย อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เง่ือนไขการต้ังฐานปฏิบัติการของฝ่ายความม่ันคงในวัดธารโต อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา
 โดย พระครูปุญญาภิบาลนันทวุฒิ  โคนันทน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณุภาพชีวติสาวคาราโอเกะชายแดนใต้  กรณศีกึษา :  สาวคาราโอเกะ  สัญชาตลิาว
 โดย นางสาวสุคนธา  หนูคลิ้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา 
(2551 - 2560) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 โดย นางสาวเสาวณีย์ ชายมะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเตรยีมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย กรณศีกึษา กจิกรรมลดช่องว่างระหว่างวยั 
ตำาบลพะวง อำาเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา
 โดย นายมงคล  เพชบูรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของภาครัฐและชุมชน: กรณีศึกษา 
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในตำาบลงิ้วราย อำาเภอนครชัยศร ี
จังหวัดนครปฐม
 โดย นางสาวอรุณรัตน์  จินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคม
สำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน
 โดย นายสุไลมาน เจ๊ะและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม
 โดย นางสาวมณฑิตา ศรีพล มหาวิทยาลัยทักษิณ

เวล� ชื่อเรื่อง/ ชื่อผู้นำ�เสนอ/หน่วยง�น

ลำ�ดับก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัย

กลุ่มบริห�รรัฐกิจ ณ ห้องเพชรพิรุณ เฟสสอง
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ลำ�ดับ

11

12

14

13

15

รหัส

O-PA11

O-PA12

O-PA14

O-PA13

O-PA15

15.30-15.45

15.45-16.00

16.15-16.30

16.00-16.15

16.30-16.45

ผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชน : กรณีศึกษา อำาเภอเมือง
ตรัง และอำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 โดย นายฐิติโชติ จารุโศภิตกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอำาเภอเมือง
จังหวัดตรัง
 โดย นางสาวนิธิพร คงแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความพร้อมของบุคลากรท่ีมีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
 โดย นางสาวณัฐณิชา สมพงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำาบลคลองทราย อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 โดย นางสาวอังคณา สาระผอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เยาวชนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ตำาบลท่าข้าม อำาเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา
 โดย นายอนุชิต อุเซ็ง มหาวิทยาลัยทักษิณ

16.45-17.00 ก�รมอบเกียรติบัตรกลุ่มบริห�รธุรกิจ

เวล� ชื่อเรื่อง/ ชื่อผู้นำ�เสนอ/หน่วยง�น
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ลำ�ดับ

1

2

3

5

8

9

10

4

6

7

รหัส

O-HUSO1

O-HUSO2

O-HUSO3

O-HUSO5

O-HUSO8

O-HUSO9

O-HUSO10

O-HUSO4

O-HUSO6

O-HUSO7

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

14.00-14.15

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

13.45-14.00

14.15-14.30

14.30-14.45

การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลประเพณีลงเล อำาเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี
 โดย อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทบาทของกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับการประนอมหนี้พิจารณาเฉพาะกรณี
การดำาเนินธุรกิจสตาร์ทอัพภายใต้ระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0
 โดย อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ

สวัสดิการชุมชนไทยกับความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชน
 โดย นางสาวสุจิรา วิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สืบสานอนุรักษ์ “วิถีนา” ภูมิปัญญาชุมชนตำาบลท่าหิน อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
 โดย นางสาวชฎานิล ศรีเมือง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลูกหลานบ้านใหม่หัวใจทะเลสาบ
 โดย นางสาวนุดา โอ๊ะโต๊ะฝา มหาวิทยาลัยทักษิณ

การสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านทุ่งโพธ์ิ
 โดย นายไกรวิชญ์ รัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการอ่านโดยใช้ค่านยิม พืน้ฐาน 12  
ประการ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที ่3
 โดย นางสาวพนิดา  พุทธชัย 

ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากเรื่องสั้นของจำาลอง  ฝั่งชลจิตร
 โดย นางพรทิพย์  โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

การอยู่ร่วมกันของเด็กในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำาบลนาเกต ุ
อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 โดย นางสาวสิรภัทร วรรณบวร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่มาและความหมายในการตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายู ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง
 โดย นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

เวล� ชื่อเรื่อง/ ชื่อผู้นำ�เสนอ/หน่วยง�น

ลำ�ดับก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัย

กลุ่มมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ ณ ห้องสร�ญรมย์ บี เฟสสอง
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ลำ�ดับ

11

12

13

14

15

รหัส

O-HUSO11

O-HUSO12

O-HUSO13

O-HUSO14

O-HUSO15

15.30-15.45

15.45-16.00

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
 โดย พระกู้เกียรติ ถนิมบุญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       วิทยาเขตปัตตานี 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำายากวิชาภาษาไทย สำาหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 โดย นางสาวสุพัตรา แก้วบุตร มหาวิทยาลัยตาปี

การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเทพชุมนุม ตำาบลบ้านพรุ อำาเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา
 โดย นางสาวชญานิน ทองน้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา: 
กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี 
 โดย อาจารย์ ดร.ดวงตา อินทรนาค มหาวิทยาลัยตาปี

บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพื้นที่ให้โขนในภาคใต้ของประเทศไทย 
 โดย นายกำาพล เลื่อนเกื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ

16.45-17.00 ก�รมอบเกียรติบัตรกลุ่มบริห�รธุรกิจ

เวล� ชื่อเรื่อง/ ชื่อผู้นำ�เสนอ/หน่วยง�น
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ลำ�ดับ

1

2

3

5

8

9

10

11

4

6

7

รหัส

P1

P2

P3

P5

P8

P9

P10

P11

P4

P6

P7

ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย อาจารย์นันทิดา อัมรักษ์ มหาวิทยาลัยตาปี

กลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวสำาหรับผู้ประกอบการชุมชนอำาเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โดย อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำาแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพาราไทยในตลาดโลก 
 โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย อาจารย์ ไวพจน์ ปัจฉิม มหาวิทยาลัยตาปี

การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรือ่ง พยญัชนะภาษาองักฤษในหมวดสตัว์ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จำานวน 3 โรงเรยีน 
ในตำาบลลีเล็ด อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย นายชัชวาล  สุขสอาด มหาวิทยาลัยตาปี

การศึกษาบทบาทของผู้นำาชุมชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 โดย นายอิสมาอีล อัลอาดามีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
 โดย อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา มหาวิทยาลัยทักษิณ

แนวคดิการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการนำา้เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติคนลุม่นำา้อย่างยัง่ยนื และนำาไปสู่
การพัฒนาจดัทำาธรรมนญูชมุชน กรณศีกึษาคลองท่าแนะ จงัหวดัพทัลงุ
 โดย อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต
 โดย นางสาวชนิกา บิลหีม มหาวิทยาลัยทักษิณ

การพัฒนารูปแบบการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติสำาหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยตาปี
 โดย อาจารย์ ดร.ดวงตา อินทรนาค มหาวิทยาลัยตาปี

การพัฒนาสื่อการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดย นางสาวชญานิศ  ไกรสิทธิ์ มหาวิทยาลัยตาปี

ชื่อเรื่อง/ ชื่อผู้นำ�เสนอ/หน่วยง�น

ลำ�ดับก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยภ�คโปสเตอร์
การนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 17.00 น.) 

ทั้งนี้กำาหนดการเวลาให้ผู้นำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์อยู่ประจำาโปสเตอร์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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สารบัญ

หน้า

ก

ข

ค

ง

จ

2

10

16

27

34

39

47

61

คำานำา

สารจากคณบดี

วิทยากรพิเศษ “ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย”

กำาหนดการ

ลำาดับการนำาเสนอผลงานวิจัย

	 แบบบรรยาย	(Oral	Presentation)

	 แบบโปสเตอร์	(Poster	Presentation)

บทคัดย่อการนำาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มบริหารธุรกิจ
O-BA1

O-BA2

O-BA3

O-BA4

O-BA5

O-BA6

O-BA7

O-BA8

ช่องทางการจัดจำาหน่ายและการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจ
พัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต
	 ผู้ช่วยศาสตรจารย์	ดร.บัญฑิต	ไวว่อง

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์งาดำาชนิดผง กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด อำาเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง
 อาจารย์สุธิกาญจน์		แก้วคงบุญ

แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
กรณีศึกษา อำาเภอหาดสำาราญ จังหวัดตรัง
 อาจารย์ชฎาวรรณ	ศิริจารุกุล

การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน 
กลุ่มสีชายจักสาน อำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
 อาจารย์นันท์ธิดา		ศิริกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำางานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว  
อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อาจารย์นรารัตน์	เกื้อทอง

การประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
หลังจากการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจโรงแรม ตำาบลป่าตอง
อำาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต: มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ 
 อาจารย์เดชา	สีดูกา

พฤติกรรมและปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
ชาวไทยในการมางานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Summer Bitter Sweet 
2018  จังหวัดสงขลา
 นางสาวนิวาริน	หนูกลัดนุ้ย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำาเภอวังนำ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
 นางสาวพัทธนกร	ศรีไชยวาน
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า

69

76

85

98

106

117

126

134

142

150

156

O-BA9 

O-BA10

O-BA11

O-BA12

O-BA13

O-BA14

O-BA15

O-BA16

O-PA1

O-PA2

O-PA3

ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย
 นายวิชญ์	กฤษเจริญ	

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนัยต่อธุรกิจสปา 
	 นางสาวณัฐณิชา	แสนผ่องจับ

อิทธิพลของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้วยแบบจำาลอง KQCAH
ที่มีต่อภาพลักษณ์โรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร
 นางสาวรสสุคนธ์	ทองกระจาย

การเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิด
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0)
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ดำาเนินธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
 นางสาวศิโรรัตน์	กินแก้ว

การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
 นายกิตติพร		นพจนสุภาพ

คุณภาพชีวิตหลังการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่
ประเทศไทย: กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายในพื้นที่
อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง
 นายธวัชชัย	เสียมไหม

การบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในตำาบลทรายขาว อำาเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี
 นางสาวซูไรดา	สะนิ

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติที่มีต่ออาหารฮาลาล
ของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค IPA
 อาจารย์	ดร.	นัยนา		โง้วศิริ

บทบาทผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
	 ผู้ช่วยศาสตรจารย์	วันวิชิต	บุญโปร่ง

พฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะในเขตเทศบาล 
นครสงขลา
 อาจารย์ศดานนท์	วัตตธรรม

เบตง : วีถีสู่ความแข็งแกร่ง
 อาจารย์	ดร.นิวัตน์	สวัสดิ์แก้ว

กลุ่มบริหารรัฐกิจ
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า

165

174

179

186

194

202

211

218

229

248

255

265

O-PA4

O-PA5

O-PA6

O-PA7

O-PA8

O-PA9

O-PA10

O-PA11

O-PA12

O-PA13

O-PA14

O-PA15

การพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของภาครัฐและชุมชน: 
กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในตำาบลงิ้วราย อำาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 อาจารย์อรุณรัตน์		จินดา

เงื่อนไขการตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงในวัดธารโต อำาเภอธารโต  
จังหวัดยะลา
 พระครูปุญญาภิบาลนันทวุฒิ		โคนันทน์

ความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคม
สำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน
 นายสุไลมาน	เจ๊ะและ

การจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย: การทบทวน
วรรณกรรม
	 นางสาวมณฑิตา	ศรีพล

คุณภาพชีวิตสาวคาราโอเกะชายแดนใต้ กรณีศึกษา: สาวคาราโอเกะ 
สัญชาติลาว 
 นางสาวสุคนธา		หนูคลิ้ง

สถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา 
(2551 - 2560) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 นางสาวเสาวณีย์	ชายมะ

การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยกรณีศึกษา กิจกรรมลดช่องว่างระหว่าง
วัยตำาบลพะวง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 นายมงคล		เพชบูรณ์

ผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชน : กรณีศึกษา 
อำาเภอเมืองตรัง และอำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 นายฐิติโชติ	จารุโศภิตกุล

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที ่
อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง
 นางสาวนิธิพร	คงแก้ว
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำาบลคลองทราย อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 นางสาวอังคณา	สาระผอม
ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
 นางสาวณัฐณิชา	สมพงษ
เยาวชนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษา: ตำาบลท่าข้าม อำาเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา
 นายอนุชิต	อุเซ็ง
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า

274

282

290

298

305

311

318

326

334

343

351

360

O-HUSO1

O-HUSO2

O-HUSO3

O-HUSO4 

O-HUSO5

O-HUSO6

O-HUSO7

O-HUSO8

O-HUSO9

O-HUSO10

O-HUSO11

O-HUSO12

การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลประเพณีลงเล อำาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี
	 อาจารย์อัศว์ศิริ	ลาปีอี

บทบาทของกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับการประนอมหนี้พิจารณาเฉพาะ
กรณีการดำาเนินธุรกิจสตาร์ทอัพภายใต้ระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0
 อาจารย์กฤษฎา		อภินวถาวรกุล

สวัสดิการชุมชนไทยกับความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชน
 นางสาวสุจิรา	วิจิตร

ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากเรื่องสั้นของจำาลอง  ฝั่งชลจิตร
 นางพรทิพย์		โพธิ์ทอง

สืบสานอนุรักษ์ “วิถีนา” ภูมิปัญญาชุมชนตำาบลท่าหิน อำาเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา
 นางสาวชฎานิล	ศรีเมือง

การอยู่ร่วมกันของเด็กในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำาบลนาเกตุ 
อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 นางสาวสิรภัทร	วรรณบวร

ที่มาและความหมายในการตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง
	 นางสาวสุเมตตา	ประสาทแก้ว

ลูกหลานบ้านใหม่หัวใจทะเลสาบ
 นางสาวนุดา	โอ๊ะโต๊ะฝา

การสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 
 นายไกรวิชญ์	รัตนพันธุ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยม
พื้นฐาน 12  ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 นางสาวพนิดา		พุทธชัย

ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
 พระกู้เกียรติ	ถนิมบุญ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำายากวิชาภาษาไทย สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 นางสาวสุพัตรา	แก้วบุตร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า

389

394

403

412

419

425

435

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อาจารย์นันทิดา	อัมรักษ์

กลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวสำาหรับผู้ประกอบการชุมชน
อำาเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 อาจารย์สุพัตรา		คำาแหง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพาราไทยในตลาดโลก
 อาจารย์	ดร.ธนวิทย์	บุญสิทธิ์

ความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต
 นางสาวชนิกา	บิลหีม

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อำาเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อาจารย์ไวพจน์	ปัจฉิม

การพัฒนารูปแบบการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติสำาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปี 
 อาจารย์	ดร.ดวงตา		อินทรนาค

การพัฒนาสื่อการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในบ้านเรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นางสาวชญานิศ		ไกรสิทธิ์

บทคัดย่อการนำาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

367

373

382

O-HUSO13

O-HUSO14

O-HUSO15

การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเทพชุมนุม ตำาบลบ้านพรุ 
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 นางสาวชญานิน	ทองน้อย

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของครูท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา: 
กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี
 อาจารย์	ดร.ดวงตา	อินทรนาค

บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพื้นที่ให้โขนในภาคใต้ของประเทศไทย
	 นายกำาพล	เลื่อนเกื้อ
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ภาคผนวก

 คำาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ที่	068/2561

	 	 เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ 

	 	 							คร้ังท่ี	๑	ประจำาปี	2561

	 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ

	 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

	 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำาเสนอ

	 รูปแบบการเสนอผลงาน

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

443

451

459

467

P8

P9

P10

P11
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การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 นายอิสมาอีล	อัลอาดามีย์
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ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต 
Distribution Channel and Management For Siraha Island Community Enterprise of 

Phuket Province 
 

บัญฑิต   ไวว่อง* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารการด าเนินงาน   

และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย และการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์            
ซึ่งได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจแบบสอบถามร่วมกับการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ในการ                     
ใช้เป็นข้อมูล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ โดยการระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา และข้อสมมุติเกี่ยวกับ                  
ก าหนดทางเลือก และการตัดสินใจเลือกขั้นสุดท้าย  ผลการศึกษาพบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถ                       
เพิ่มช่องทางโดยการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า การสร้างความแตกต่าง
ในตราผลิตภัณฑ์ที่สง่ผลให้มีการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการบริหารจัดการ พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจ
พัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต มีโครงสร้างการบริหารจัดการและการก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีกระบวนการผลิต
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนออกไปถึงมือผู้บริโภคและลูกค้า สมาชิกมีการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีข้อก าหนดจัดสรรและแบ่งปันรายได้แก่สมาชิกท่ีชัดเจน  

ค าส าคัญ: วิสาหกิจชุมชน ช่องทางการจ าจัดหน่าย การบริหาร  
 

Abstract 
This research aims to study the distribution channels. To study the potential of operational 

management. And to find ways to develop distribution channels. And the management of the enterprise 

community developed cloth paint. Data were collected using primary data from questionnaire survey and use 

of secondary data for data collection. To find solutions to strategic problems. By identifying the problem. 

Cause of problem And assumptions about Make choices And the final decision. The study indicated that 

Distribution channels can be enhanced by product quality control. Providing services that meet the needs of 

customers. The management found that the enterprise community development of cloth. Phuket province It 

has a clear management structure and roles. It has a standardized production process and a quality 

assurance system before reaching consumers and customers. Members have a strong group and participate 

in the operation. There are definite terms for allocating and sharing memberships. 

 
Keywords: Community Enterprise,  Distribution Channel, Management 
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บทน า 
วิสาหกิจชุมชนเป็นรากฐานส าคัญของความมั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลมีแนวความคิดตลอดจน

การวางยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงข้ึนและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยมองภาพของเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและเสถียรภาพ เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากและการสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ กับเศรษฐกิจโลกด้วยการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยเปลี่ยนมุมมองในชุมชนให้เห็นว่า
สิ่งที่ตนมีอยู่คือทรัพย์สินที่มีราคาสามารถเพิ่มรายได้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่น มีมูลค่าเพิ่ม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ และจากความส าคญัดงักล่าวรัฐบาลโดยส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกล่างและขนาดย่อมได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2561) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งแนวคิดในการส่งเสริม SME คือการให้ความส าคัญกับทั้งการพัฒนา SME ที่มี
ศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สามารถเป็นพลังหลักในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด  
ให้กับประเทศ และการพัฒนา SME ในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายรายได้และ                  
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายประเด็น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกลุ่ม และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ [1]  

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : 
SME) หลายกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าด าเนินการเกี่ยวกับผ้าปาเต๊ะ เช่น การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะสามมิติ                 
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นของคนในชุมชน               
มีการจ าหน่าย และแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะที่มี
คุณภาพ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผ้าปาเต๊ะ จากการแปรรูป
จ าหน่ายได้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดปัญหาด้านการว่างงานของคนในชุมชน และต้องการที่จะช่วย
ส่งเสริม เผยแพร่ และน าเสนอผ้าปาเต๊ะให้เป็นที่รู้จักและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า                  
ทั้งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น กลุ่มลูกค้าวัยท างาน จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมา ล้วนแล้วแต่มี
ความต้องการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) มีการ
เจริญเติบโตด้วยความยั่งยืน และมั่งคง โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต    
โดยการรวมตัวกันของกลุ่มในชุมชนน าเสนอแบบงานที่กลุ่มมีความประสงค์จะพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
โดยการจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน  ขึ้นในจังหวัดภูเก็ต แนะน าสินค้าของกลุ่มในการจัดจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผ้าปาเต๊ะ เช่น ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกมา
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่จุดประกายให้มีกลุ่มคนท่ีสนใจท าการศึกษารวบรวมข้อมูลและออกแบบสร้างสรรค์ผลงานการท า
ผ้าปาเต๊ะ โดยเน้นท่ีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนให้ความสนใจ นิยมใช้ในท้องถิ่น เน้นลวดลายที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 
สะดุดตา และประณีตสวยงาม วัสดุและวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในการท าผ้าปาเต๊ะ เป็นวัสดุที่ต้องมีคุณภาพ ท าให้เกิดลวดลายที่
สวยงามสะดุดตา พร้อมทั้งบ่งบอกถึงที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  

วิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ หมู่ 1 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็ นวิสาหกิจ
ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม ซึ่งเป็น
เป้าหมายและความส าคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและการบริหารวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนการจัดท าแผนช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือแผนการตลาด การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม ซึ่งในการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนได้มีความพยายามในการก าหนดแผนการด าเนินงานและแนวทางในการบริหารจัดการ  
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แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดกลยุทธ์การบริหารจัดการที่
จะใช้ในการด าเนินงานด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ดังนั้น จากเป้าหมายและความต้องการในการแก้ไขปัญหา และ
ศักยภาพพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์  ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินศึกษาวิจัยเพื่อน าผลของการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาการบริการการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกาะสเิหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ สู่การพัฒนาขีดความสามารถ
อันน าสู่ศักยภาพในการด าเนินงานการพึ่งตนเอง และส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนเกาะสเิหรร่่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท ์
2. เพี่อศึกษาศกัยภาพการบริหารการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ 
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาช่องทางการจัดจ าหนา่ย และการบริหารวสิาหกิจชุมชน เกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ 

 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาในประเด็นการศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่าย ศึกษาศักยภาพการ
บริหารการด าเนินงาน และเพื่อหาแนวทางพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย และการบริหารวิสาหกิจชุมชน เกาะสิเหร่ร่วมใจ
พัฒนาผ้าเพ้นท ์

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย      

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel or Marketing Channel) หรือช่องทางการตลาด หมายถึง 
กลุ่มของบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า หรือบริการจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือผู้ ใช้ทางอุตสาหกรรม  หน้าที่ของช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel 
Functions) มีดังนี้ [2] 
 1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการตลาด (Information)  

2. ช่วยผู้ผลติในการส่งเสรมิการตลาดไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย (Promotion)  
3. ติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิตและผู้บรโิภคเป้าหมาย (Contact)  
4. จับคู่ระหว่างสินคา้หรือบริการกับความต้องการของผู้บรโิภค (Matching)  
5. เจรจาต่อรองในเรื่องราคาสินคา้และข้อเสนอต่างๆ (Negotiation)  
6. การจัดหาและใช้เงินทุน (Financing)   
7. รับภาระความเสี่ยง เช่น สินค้าเสื่อมสภาพ เสยีหาย หรือล้าสมัย (Risk taking) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและการบริโภค      
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือก (Select) การซื้อ 
(Purchase) การใช้ (Use) และก าจัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินค้า หรือบริการต่าง ๆ เพื่ออตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาของตน [3] 
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การหาค าตอบให้กับค าถามที่ว่าใครเป็นลูกค้า ความต้องการของลูกค้าคืออะไร                    
ซื้ออย่าไร ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร และปฏิกิริยาของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค [4]  
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ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด         
 ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า
ใดก็ตามส่วนส าคัญประการหนึ่งในเรื่องของการตลาด เป็นปัจจัยอย่างยิ่งที่ต้องท าความเข้าใจ ดังนั้นปัจจัยประการแรกก็คือ 
แนวคิดส่วนประสมการตลาด (The Marketing Mix) ทั้งสี่องค์ประกอบนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ 4Ps ของส่วนประสม
การตลาด 4 ด้าน ท่ีจ าเป็นและสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งสนใจตอบสนองลูกค้า ดังนี้ [5]     
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองตอบ ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจ และนอกจากนี้จะต้องมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาขึ้น ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้า รวมทั้ง
รูปร่างของผลิตภัณฑ์และ หรือรวมไปถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า 
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคา เป็นต้นทุนของลูกค้าผู้บริโภค ที่จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือการก าหนด ราคาให้ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องราคานี้จะเป็นใจกลาง
ของส่วนประสมของการตลาดทั้งหมด และเป็นตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นมาได้ ในการก าหนดราคา
จะต้องพิจารณา ท้ังลักษณะของการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย และปฏิกิริยาของลูกค้าต่อราคาที่แตกต่างกัน ราคาจึงเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่ผู้บริหารการตลาดต้องสนใจเป็นพิเศษ         
 3. สถานที่หรือช่องทางการตลาด (Place) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ดีหากไม่สามารถไปถึงทันเวลาและ                   
ในสถานที่  ที่ซึ่ งมีความต้องการแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ ก็ไร้ความหมาย ดังนั้น ในด้านของสถานที่จึงต้องมีการ                     
พิจารณาถึงสถานที่ เวลา และบุคคลที่สินค้าและบริการ ควรจะถูกน าไปเสนอขายให้ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย หรือ
การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คนก็ได้          
 4. การส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion) เป็นโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถานบันและกิจกรรม
ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย หรือการแจ้ง การบอกกล่าว และการขายความคิด ความเข้าใจให้ลูกค้า
ได้รับ การส่งเสริมการจ าหน่ายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับสื่อความ ให้ถึงตลาดเป้าหมาย ให้ได้ทราบถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ว่าได้มีจ าหน่ายที่ใด ส าหรับช่องทางส่งเสริมการจัดจ าหน่าย ซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องพิจารณา
เลือกใช้วิธีต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกัน ให้มีประสิทธิภาพที่สุด      
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นอกจากส่วนประสมทางการตลาดแล้ว ยังมี
ปัจจัยในด้านอื่น ๆ อีก  โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย                          
ปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้ [6]         
 ปัจจัยบุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (Personality and Self Concept) บุคลิกภาพ (Personality) 
หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของคนแต่ละคนที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น ๆ แนวความคิดของ
ตนเอง (Self-Concept) ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองคน แต่ละคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป                                   
ซึ่งบุคลิกภาพนั้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค คนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะใช้เวลาในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าสั้นกว่าคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง บุคลิกภาพจะถูกมองจากด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นใจในตัวเอง การมี
อ านาจเหนือคนอ่ืน การชอบเข้าสังคม และการปรับตัว เป็นต้น      

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ไชยก ร  เลิ ศ ศ รัณ ยพ งศ์  (2552)  ได้ ท าก ารศึ กษ า  เรื่ อ ง  ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อก ารตั ด สิ น ใจ เลื อ กซื้ อ                      

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมในการเลือกซื้อผ้าทอมือ หมวดเครื่องประดับ
และตกแต่งคิดเป็นร้อยละ 72.33  เฉลี่ย 1.47 ช้ินต่อคน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 136.40 บาทต่อคน รองลงมาคือ หมวดเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 49.33 มีจ านวนเฉลี่ย 1.32 ช้ินต่อคน ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ผลปรากฏว่าหมวดผืนผ้าด้านราคามีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้บริโภคมาเป็น อันดับแรก 
รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการขายตามล าดับ หมวด เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย พบว่า ด้านผลติภัณฑ์                    
เป็นอันดับแรก รองลงมา คือการส่งเสริมการขาย ตามล าดับ [7] 
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นงคราญ ไชยเมือง (2552) ได้ท าการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้า
หัตถกรรมของจังหวัดพะเยา พบว่า ภาพรวมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้บริโภครู้จักสินค้าหัตถกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยว 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อ ตัดสินใจด้วยตัวเอง ญาติ และครอบครัว ส่วนเหตุผลในการเลือกซื้อมาจากผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และผู้บริโภคเลือกซื้อเพราะ เป็นการส่งเสริม                           
กลุ่มแม่บ้าน ส่วนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย     
ด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย [8] 
 พิทักษ์   ศิริวงศ์ (2558) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ช่องทางการจัดจ าหย่ายขนมหวานเพชรบุรี กรณีศึกษา ร้านขนม
ไทยลูกเจี๊ยบ พบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการ ควรเพิ่มช่องทางโดยการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ รักษา
วัตถุดิบและความสดใหม่ให้มีมาตรฐาน การให้บริการต้องตรงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ต้องสร้างความแตกต่าง
ในตราผลิตภัณฑ์ อันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายได้ [9] 
 กฤษณะ   ดาราเรือง (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้าน                   

เขาแหม จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ต้องส่งเสริมการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนกลยุทธ์ชองสินค้า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ การส่งเสริม
การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนปนะสบการณ์กับชุนชนและบุคลากรภายนอก [10] 
 

วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัด

ภูเก็ต เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยา ปรากฎการณ์วิทยา ในรูปแบบการ
บรรยาย โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจ
พัฒนาผ้าเพ้นท์เป็นผู้ให้สัมภาษณ์โดยตรง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเลือก    
ผู้ที่ ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าชุมชน ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์                                
ผู้ให้สัมภาษณ์ 15 จาก 23 คน  

 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้วิธีการเกบ็จากเอกสารบทความข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการศึกษาและมีเครื่องมือท่ีส าคัญในการช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลได้อยางครบถ้วน ดังนี ้
1. สมุดจดบันทึกใช้ส าหรับจดบันทึกช่ือผู้ให้ข้อมูล เพศ อายุ หน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อใช้ขอ้มูลอ้างอิง และบันทึก

ข้อมูลที่เป็นประเดนส าคญั 
2. เครื่องบันทึกเสียง ใช้ส าหรับบนัทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ ์โดยน าข้อมลูเสยีงท่ีได้มาถอดให้อยู่ในรูปแบบของ

ข้อความตัวอักษร 
3. แนวค าถามในเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบรหิารวสิาหกิจชุมชน เป็นแนวค าถามปลายเปดิ และเลือกใช้

ค าถามที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีตรงประเด็นและตรงตามความต้องการของผู้วิจัยและน าไปสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลส าคัญ  โดย การตรวจสอบ

ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ บุคคลที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ บุคคลที่ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย  ถ้าบุคคลที่ให้
ข้อมูลแก่ผู้วิจัยเป็นคนละคนข้อมูลที่ได้ถ้ารับจะมีความเหมือนกันหรือไม่ เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ ข้อมูลที่ใช้ในการ
ตรวจสอบมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะมีข้อมูลที่ความเหมือนแตกต่างกันหรือไม่ สถานที่ตรวจสอบ คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างสถานท่กัน ข้อมูลที่ได้จะมีความเหมือนกันหรือไม่ การตรวจสอบด้านวิธีการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการ
เก็บข้อมูล ผู้ให้การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารประกอบ ข้อมูลที่ได้มามีความเหมือนกันหรือไม่ 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย เรื่อง ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัด

ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์                
เพี่อศึกษาศักยภาพการบริหารการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์  เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการบริหาร ช่องทางการจัดจ าหน่าย และกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนเกาะสเิหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ พบวา่ 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 5 ช่องทางได้แก่ 

1. การจัดจ าหน่ายผ่านหน้าร้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อผลิตสินค้า
เสร็จเรียบร้อยสามารถน าสินค้าออกจ าหน่ายที่หน้าร้านได้ทันที ซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภครายเก่า และได้ เพิ่ม
ผู้บริโภครายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยควรตกแต่งหน้าร้านให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ลักษณะทางกายภาพภายในร้านควร
เน้นช้ันวางสินค้าท่ีผู้บริโภคสามารถมองเห็นลวดลายผ่าปาเต๊ะและสามารถเลือกซื้อได้ง่าย 

2. การจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกในตัวเมือง โดยต้องมีแผนการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไป
จัดจ าหน่าย ซึ่งต้องตรงตามความต้องการกับใบสั่งซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานของผลติภัณฑ์ โดยร้านค้าปลีกจะระบุ
จ านวนผลิตภัณฑ์ แล้วแจ้งไปยังวิสาหกิจชุมชน และช าระเงินด้วยการโอนช าระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคารภายใน 30 วัน 

3. การจัดจ าหน่ายในร้านของฝากในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เมื่อลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ก็จะติดต่อ
มาทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านตราสินค้าที่มีเบอร์โทรศัพท์ และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพ จึงต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพ และตรวจสอบจ านวนของผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่งไปสู่ร้านขายของฝากในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 

4. การจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านหน่วยงานและองค์กร ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตที่มุ่งเน้นให้บุคลากรใน
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สวมใส่ชุดพ้ืนเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผ้าปาเต๊ะเป็นส่วนประกอบหลัก จึงควรมีการเสนอ
สินค้าผ้าปาเต๊ะผ่านหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. การจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ จัดจ าหน่ายผ่านเฟซบุ๊ค และไลน์ ลูกค้าสามารถส่งข้อความผ่านทางเฟชบุ๊คหรือ
ไลน์มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสอบถามราคาของผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงส่งรูปและราราสินค้าไป
ให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าตอบตกลงจึงสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง หลักจากนั้นต้องด าเนินการ
นัดวันและเวลาในการส่งสินค้า โดยมีบริการจัดส่งผ่านทางระบบพัสดุไปรษณีย์ และและช าระเงินด้วยการโอนช าระเงินค่า
สินค้าผ่านธนาคาร  

จากการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านหน้าร้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ดีที่สุด 
เนื่องจากพ้ืนท่ีในการผลิตและการจ าหน่ายอยู่ในแหลง่เดียวกันท าหน้าผูบ้ริโภคสามารถเห็นกระบวนการทางการผลติได้ดว้ย
เมื่อผลิตสินค้าเสร็จ สามารถน าสินค้าออกมาจ าหน่ายได้เลย และการจ าหน่ายผ่านทางหน้าร้านสามารถระบุมาตรฐานของ
สินค้าหรือจุดอ่อนของสินค้าได้ทันที จึงท าให้ผู้ผลิตทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ และน าข้อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีมาตรฐานตรงความความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอยการท าแบบ
พิถีพิถัน ทั้งในส่วนของการเลือกสรรวัตถุดิบ โดยจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายอีกรูปแบบ คือ การจัดจ าหน่ายผ่านการออกร้านแสดง
สินค้าที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง แต่ช่องทางนี้เป็น
ช่องทางที่จ าหน่ายสินค้าได้เพียงช่วงคราวเท่านั้น โดยจะจ าหน่ายได้เฉพาะช่วงจัดกิจกรรมออกร้านเมื่อหมดกิจกรรม
โครงการดังกล่าวก็ต้องกลับมาจ าหน่ายหน้าร้านแบบเดิม 

 
ด้านการบริหารและศักยภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า 
1. ด้านบุคลากร (Man) พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต มีผู้น าหรือประธานกลุ่มที่

มีประสบการณ์องค์ความรู้และความสามารถ ในการน าภูมิปัญญามาใช้ในกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่ยังมีจุดควรพัฒนาด้านการขาดบุคลากรที่มีความสามารถ                          
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ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่า และขาดองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะน าไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ด้านการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบตามหลักการบริหาร 

2. ด้านการเงินและงบประมาณ (Money) พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต                        
มีสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีสภาวะหนี้สิน เนื่องจากยึดหลักการบริหารด้านการเงินและงบประมาณตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดรายได้ที่พอเพียงด้านต้นทุนการผลิตและรายได้ที่ไม่เกินก าลังการผลิต แต่ยังขาดการวิเคราะห์ทาง
การเงินด้านอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 

3. ด้านวัสดุการผลิต (Material) พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต ได้มีการคัดสรร
อย่างเคร่งครัด มีสถานที่และเครื่องมือในกระบวนการด้านการผลิตที่ได้มาตรฐาน แต่ยังคงมีจุดอ่อนในด้านแหล่งสรรหา
วัตถุดิบที่อยู่ในตัวเมืองซึ่งต้องเดินทางไปคัดสรรผ้าปาเต๊ะด้วยตนเองเพื่อให้ได้ลวดลายและเนื้อผ้าที่มีคุณภาพสามารถน ามา
ผลิตเป็นผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย ผ้าปาเต๊ะปักลูกปัด และผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม 

4. ด้านการบริหารจัดการและการด าเนินงาน (Management) พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ 
จังหวัดภูเก็ต มีโครงสร้างการ บริหารจัดการและการก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนออกไปถึงมือผู้บริโภคและลูกค้า สมาชิกมีการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีข้อก าหนดจัดสรรและแบ่งปันรายได้แก่สมาชิกที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเป็น                  
ศูนย์เรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการแต่งกายพื้นเมืองด้วยผ้าปาเต๊ะ
ให้บุคคลภายนอกอันได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แต่ก็ยังพบจุดควรพัฒนาในด้านการขาดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและ                        
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

5. ด้านการตลาด (Marketing) พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต ด้านตัวผลิตภัณฑ์
มีความโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ด้านราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพสูงราคาปานกลาง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านทางการออกงานแสดงสินค้า
อย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่พบด้านการตลาด คือ ด้านการเดินทางและการขาดบุคลากรในการออกงานแสดงสินค้า และมี
จุดอ่อนด้านการตลาดโดยเพาะการตลาด 4.0 ตลอดจนตราสินค้ายังไม่ได้มีการเผยแพร่ให้ผู้บริโภครู้จักในวงกว้าง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริหารวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนาผ้าเพ้นท์ จังหวัด
ภูเก็ต ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น การจัดจ าหน่ายหน้าร้านเป็นช่องทางที่ดีที่สุด เพราะเป็นการซื้อชายโดยตรง
ระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า ท าให้ลูกค้าได้มีการสนทนา สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ การสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายจะเกิดประสิทธิภาพต้องมุ่งเน้นที่คุณภาพ 
บรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่างท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ท าให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นัทธ์หทัย  ปัญเจริญ (2555) ได้ศึกษา เรื่อง ช่องทางการจัดจ าหน่ ายไม้เกาะสลักชุมชนบ้านถวาย                         
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าส่วนใหญ่การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว มีพื้นที่ในการผลิตสินค้า
นั้นได้ใช้พื้นที่ภายในร้าน เมื่อผลิตเสร็จผู้ประกอบการสามารถน าสินค้าออกจ าหน่ายหน้าร้านได้ทันที มีการจัดเก็บสินค้า 
ภายในร้าน [11]  ในด้านการบริหารจัดการนั้น ประธานกลุ่มมีความรู้ความสามารถในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคและลูกค้าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
แต่ในขณะเดียวกันยังคงมีจุดอ่อนในด้านการขาดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตราสินค้ายังที่ไม่เป็นที่
รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง ตราสินค้า ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ยังขาดความน่าสนใจ  อีกทั้งขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
กระบวนการผลิตซึ่งผลของการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  โชติกา  ปงแปง (2557) ท่ีพบว่า สถานการณ์ทั่วไปของ
กลุ่มวิสาหกิจจะมีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีประธานกลุ่มเป็นแกนน า กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นการ
ด าเนินงาน การควบคุมผลการด าเนินงานบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐาน [12] 
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ด้านการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด ควรใช้กลยุทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว แสวงหาเครือข่ายทางธุรกิจ โดยสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการและแผนการตลาด พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ โดยศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง ใช้การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การเผยแพร่ข้อมูลสินค้า และช่องทางการติดต่อกับผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสากิจชุมชนไปสู่ลูกค้าผ่านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่มีความยั่งยืน และสริมสร้างรายได้แก่วิสาหิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2. ควรมีการน ากลยุทธ์ที่ได้จากผลการวิจัยไปทดลองใช้ในการด าเนินงานและมีการติดตามประเมินผลเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 3. แนวทางของการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางของการปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นการรักษาคุณภาพเพื่อการจัดจ าหน่ายในระดับประเทศผ่านทางช่องทางกาจัด
จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่มีช่ือเสียง 
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 3. ควรมีการศึกษากับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์งาด าชนิดผง กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
Development of Powdered Black Sesame Packaging of Ban Na Pod Group   

Nayong district, Trang province. 
 

สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ1* 
Sutikan  Kaewkongbon1*  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจ  และพัฒนาบรรจุภัณฑ์งาด าชนิดผง 
กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์  มีวิธีด าเนินการวิจัย คือ 
การสัมภาษณ์ผู้ผลิต จ านวน 6 ราย พบว่า กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปดมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจ คือ ด้านการบริหารจัดการ มี    
นางประจวบ กลับเฒ่า เป็นประธานกลุ่ม  มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารชัดเจน  ด้านการตลาด  มีการก าหนด
เป้าหมายทางการตลาด  มีส่วนผสมทางการตลาด คือ 1)  ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย  2) ก าหนดราคาขายปลีก ราคาส่ง 
ที่ชัดเจน  โดยตั้งราคาแบบราคาตลาด  3) มีระบบการจัดจ าหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านคนกลางทางการตลาด  
และ4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย ด้านการผลิต  ใช้บ้านของประธานกลุ่มเป็น
สถานท่ีผลิต มีการก าหนดแผนการผลิต  โดยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบ
คุณภาพก่อนจ าหน่าย  ด้านการเงิน มีเงินลงทุนจากการกู้ยืม  และการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
คือ 1) การพัฒนาฉลากสินค้า  มีการระบุข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้อง  โดยใช้ช่ือตราสินค้า คือ ตราแม่ประจวบ  และ 2) การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์  โดยบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก ปิดสนิท  ขนาดบรรจุ 130 กรัม  ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์  และการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนได้   
 

ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผลิตภัณฑ์งาด าชนิดผง 
 

Abstract 
This study The purpose is to study the business model. Development of Powdered Black 

Sesame Packaging of Ban Na Pod Group  Nayong district, Trang province. The instrument used in the 
research was the interview method. The research method was interviewing 6  producers. The results 
showed that Ban Na Pod  group has a business model. The management is Mrs. Prachuab Kubtoh. 
There is a clear management structure. ,marketing goals. Marketing mix are: 1. Products are diversified. 
2 .  Clear retail prices, wholesale prices. 3 .  Direct and indirect distribution through marketing 
intermediaries. 4 . Marketing promotion includes advertising and  sales promotion. The production of 
the group president's home is the place of production. Production plan is defined. By inheritance local 
wisdom.  Continuous production development. And check the quality first. Financial investment from 
the loan. And the support of government agencies. Packaging Development: 1. Label Development 
The information is complete, using the brand name is Mae Prachuap.  and the packaging. Packaged 
plastic bottles, sealed. Packing size 130 grams. The advantage is that it can add value to the product. 
And the knowledge transfer to entrepreneurs in the community. 
 

Keyword: Package, Community product, Powdered black sesame 
 
1 อ., สาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  นครศรีธรรมราช  80110 
 1 Lecturer,   Department of  Marketing,  Faculty of Management Technology,  Rajamangala University of Technology 
Srivijaya  Nakhon Si Thammarat  80110   
* Corresponding author: Tel.: 075-773139  E-mail address: kankaew-ff@hotmail.com   
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บทน า 

โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ One Village One Product หรือว่า OVOP ที่มีจุดเริ่มต้นจากหมู่บ้าน             
โอยามะ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น อันเป็นแม่แบบของโครงการ OTOP ในประเทศไทย โดยโครงการ OVOP              
มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development) การพึ่งตนเองและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Self-Reliance Creativity) และการพัฒนาจากภูมิ ปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล (Local Yet Global) จนในปี
พ.ศ. 2544 จ านวนสินค้า OVOP ของโออิตะมี จ านวนทั้งหมด 336 ชนิด จากทั้ง 11 เมือง 47 เทศบาล รายได้เพิ่มมูลค่า
จาก 36 พันล้านเยนเพิ่มขึ้นเป็น 141 พันล้านเยน และในปี พ.ศ. 2548 ได้ก่อตั้ง OVOP International Exchange 
Promotion Committee เพื่อสร้างเครือข่าย OVOP กับนานาประเทศ ในปีพ.ศ. 2550 มีคนจ านวน 1,476 คน จาก 46 
ประเทศ เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ OVOP ทีโ่ออิตะ การสร้างความร่วมมือจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้
ในการฟื้นฟูท้องถิ่นระหว่างกันและกัน    

โครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tumbol One Product หรือ OTOP) เป็นแนวทางที่ จะสร้าง
ความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการ ผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ คือ 1) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล (Local Yet Global) 2) ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance Creativity) 3) การ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  จากแนวคิดของโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” จึงท า
ให้หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนหันมาให้ความสนใจและให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพท่ีดี 
และเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกมากยิ่งขึ้น  เพราะในแต่ละต าบลในประเทศไทยนั้นล้วนมีของดีที่น่าให้
การส่งเสริม ท้ังสิ้น [1]    

งา พืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมาย โดยงา จะมี 2 แบบ คือ งาด า และ งาขาว นอกจากนี้ ยัง มี
น้ ามันงาที่น ามาใช้ปรุงอาหาร เพราะมีกลิ่นหอมและกรด ไขมันที่มีประโยชน์ ทั้งนี้สารอาหารที่มีอยู่ในเมล็ดงาล้วน แต่มี
ประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน ที่มีกรดอะมิโน ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ส าหรับประโยชน์ของงาด านั้น งาด า มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Sesamum orientale L. อยู่ในวงศ์ Pedaliaceae ช่ือสามัญคือ sesame มีถิ่นก าเนิดอยู่ใน ประเทศ
เอธิโอเปีย และถูกน าเข้าไปยังอินเดียและแพร่ต่อไปในจีน แอฟริกาเหนือ เอเซียใต้ และทวีปอเมริกา ซึ่งงาด ามีประโยชน์
อย่างมาก การบริโภคงาด าเป็นประจ า จะช่วยให้นอนหลับ กระปรี้กระเปร่า ป้องกันโรคเหน็บชา บ ารุงกระดูก ป้องกัน
อาการท้องผูก ลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร และช่วยบ ารุงรากผม  [2]    

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งาด าชนิดผง  กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด  อ.นาโยง จ.ตรัง  เริ่มมีการผลิตงาด าเพื่อขายในชุมชน 
และเมื่อมีแนวโน้มการตลาดที่ดี  จึงได้มีการจดทะเบียนผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในรูปแบบกลุ่ม ปัจจุบันมีการขยาย
ธุรกิจ คือ น้ านมจมูกข้าว ขนมขี้มอด และเม่าหมี่กรอบ และจากการศึกษาโดยการลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่า ผลิตภัณฑ์งาด า
ชนิดผง กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด  อ.นาโยง จ.ตรัง  ยังมีปัญหาในด้านบรรจุภัณฑ์ที่ขาดความสวยงามที่ดึงดูดใจผู้บริโภค จึง
ท าให้ผลิตภัณฑ์ขาดความน่าสนใจและ  จากกระแสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคไม่ได้ในความส าคัญแต่
เพียงผลิตภัณฑ์เพียงเท่าน้ัน แต่ยังให้ความสนใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น [3]  

จากเหตผุลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษา และพัฒนาบรรจภุัณฑผ์ลติภณัฑ์งาด าชนิดผง กลุ่มแม่บ้าน
บ้านนาปด  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกจิของกลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  และพฒันาบรรจภุัณฑ์งาด าชนิดผง ของกลุ่มแม่บ้านบา้นนาปด อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ให้
สามารถสรา้งการจดจ าและดึงดูดใจผู้บรโิภคต่อไปในอนาคตได้  โดยผู้ประกอบการสามารถน าบรรจุภณัฑ์งาด าชนิดผง  
ปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการสรา้งมลูค่าเพิ่ม  และถ่ายทอดความรู้แกผู่้ประกอบการในชุมชนไดต้่อไป   

 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดาเนินการ   

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ    
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

11



ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการของกลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง   และเป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งาด าชนิดผง จ านวน 6 ราย   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดแบบมีโครงสร้าง  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัว  ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  ได้แก่ ด้านบริหารการจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต  ด้านเงินทุน  
ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาบรรจภุัณฑ์งาด าชนิดผง ได้แก่  การพัฒนาฉลากสินคา้   และการพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
 1 .ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2. ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการให้ครอบคลุมกรอบการศึกษาค้นคว้า 
 3. จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน 
 4.  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2. จ าแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้น ามาจ าแนก และจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินธุรกิจแต่ละด้าน มา

วิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องนั้นๆ 
4. น าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  โดยวิเคราะห์จาก

ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ 
 

ผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์ คณะกรรมการของกลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งาด า

ชนิดผง  พบว่า   
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  ได้แก่  เพศ อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.67  มีอายุ 33-40 ปี  41-
50 ปี รองลงมาคืออายุ 51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.33  ส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมา
คือค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ 16.67  มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.33  และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.67 
รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 33.33  

ตอนที่ 2  รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
1. ด้านการบริหารจัดการ    มีนางประจวบ  กลับเฒ่า เป็นประธานกลุ่ม  มีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร

บุคคลชัดเจน  มีคณะกรรมการอ านวยการหลัก 6 คน การบริหารองค์กรแบบมีโครงสร้าง  และไม่เข้มงวด  
2. ด้านการตลาด  มีการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด  มีส่วนผสมทางการตลาด คือ  1 ผลิตภัณฑ์  มีการผลิต

ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด   ได้แก่ งาด าชนิดผง น้ านมข้าว ขนมขี้มอด เม่าหมี่กรอบ มีการก าหนดช่ือตราสินค้า คือ แม่
ประจวบ บรรจุภัณฑ์บรรจุเพื่อประโยชน์การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่ยังขาดมาตรฐานและความสวยงาม        
2 ราคา  มีการก าหนดราคาขายปลีก  ราคาส่ง ชัดเจน  ก าหนดกลยุทธ์การตั้งราคา  แบบราคาตลาด  3 การจัดจ าหน่าย   
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มีระบบการจัดจ าหน่าย แบบการขายทางตรง   และทางอ้อมโดยผ่านคนกลางทางการตลาด  4 การส่งเสริมการตลาด  มี
การจัดการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ของ OTOP  โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจ าจังหวัด  การส่งเสริมการขาย  การจัด
แสดงสินค้า  และการให้ส่วนลด แต่ยังขาดการวางแผนการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน 

3. ด้านการผลิต   ใช้บ้านของประธานกลุ่มเป็นสถานที่ผลิต มีการก าหนดแผนการผลิต  โดยสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และมีการพัฒนารูปแบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจ าหน่าย   

4. ด้านการเงิน   แหล่งเงินลงทุนมาจากการกู้ยืม  และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ   
ตอนที่ 3  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  จากการศึกษารูปแบบฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์เดิม พบว่า   
1. ฉลากสินค้าเดิม  

1.1  มีลักษณะ  คือ  ฉลากรูปวงร ี พิมพ์อักษรด้วยสีแดง  ระบุข้อความถุงพลาสติก    ปริมาณบรรจุ  150 กรัม  
พร้อมฉลากสินค้างาด าแปรรูป 100 %   สรรพคุณ  เบอร์ตดิต่อ  ตราสินค้า  รูปผงงาด า 

1.2  มีข้อปรับปรุงและพัฒนา คือ 1. ระบุวัน เดือน ปี ท่ีผลติ  2.ระบวุิธีเก็บรักษา  3. ระบุวิธีการบริโภค  4. 
ระบุน้ าหนักสุทธิ  5.ระบุสถานทีผ่ลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  ฉลากสินค้าเดิม 

2. บรรจุภณัฑ์เดิม   
2.1  มีลักษณะ  คือ    

1. ช่ือตราสินค้า    ใช้ตราสินค้า แม่ประจวบเช่นเดิม   
2. โลโก้    รูปใบหน้าแม่ประจวบ 
3. วัสดุบรรจุภณัฑ์  บรรจุถุงพลาสติก ซลีปากถุง  บรรจุ  150 กรัม   
4. สีสัน  โทนสีแดง   เพื่อความโดเด่น 

2.2  มีข้อปรับปรุงและพัฒนา คือ  บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก เพื่อเพิ่มความสวยงาม  และยืดอายุการเก็บ
รักษา ลวดลาย  รูปงาด าชนิดผง  เป็นภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพที่ 2  บรรจุภัณฑเ์ดิม 
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- การพัฒนาฉลากสินค้าใหม่   มีลักษณะ  คอื   
1. พื้นสีฉลาก    คือ โทนสีเทา  เพื่อสื่อถึงงาด า  พร้อมลายรูปดอกศรีตรัง (สัญลักษณ์จังหวัดตรัง) 
2. ตราสินค้า   คือ แม่ประจวบ  พร้อมรูปประกอบ 
3. สโลแกน   คือ หอม  อร่อย  มีคุณค่า 
4. ข้อมูลบนฉลาก  ถูกต้อง  ครบถ้วน คือ  สรรพคุณ  วิธีการบริโภค ส่วนประกอบส าคัญ  วิธีการเก็บรักษา  ผู้ผลิตและ
จ าหน่าย  วัน เดือน ปี ที่ผลิต ปริมาณบรรจุ  ราคา  งาด า 100 %   รูปประกอบ    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3   ฉลากสินค้าใหม ่
 

- การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ใหม่  มลีักษณะ คือ  
1. ช่ือตราสินค้า    ใช้ตราสินค้า แม่ประจวบเช่นเดิม  เนื่องจากเป็นที่รู้จัก 
2. โลโก้     รูปใบหน้าแม่ประจวบ 
3. วัสดุบรรจุภณัฑ์  บรรจุขวดพลาสติก ฝาสีด า  ปิดสนิท  ปริมาณบรรจุ 130 กรัม    
4. สีสัน     โทนสีเทา  เพื่อสื่อถึงผลิตภณัฑ์งาด า 
5. ลวดลาย   รูปงาด าชนิดผง  เป็นภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 

                                         
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  บรรจุภัณฑ์ใหม ่
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
รูปแบบการด าเนินงานของกิจการ  ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการตลาด   ด้านการผลิต   ด้านการเงิน  ของ

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งาด าชนิดผง กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ศักยภาพโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านต้นจันทน์ (น้ าพริกขิงไข่เค็ม ต าบล        
หนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่) พบว่า ด้านการบริหารงาน   สมาชิกกลุ่มเป็นแรงงานหญิงผลิต  3 คน ผลิต
เมื่อมีค าสั่งซื้อ  ก าหนดอัตราจ้างรายวัน  มีการประชุมกลุ่ม แต่ไม่วาระแน่นอน ผลิตภัณฑ์ มี 4 ประเภท โดยผลิต ณ บ้าน
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ของประธานกลุ่ม โดยกลุ่มประสบปัญหายอดขายน้อย  จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต  มีศักยภาพค่อนข้างสูง 
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ   ด้านการตลาด  โดยประธานกลุ่มเป็นผู้ดูแลหลัก  โดยก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์จากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแรงงาน  โดยไม่คิดค่าน้ าคาไฟ  ค่าขนส่ง   ด้านการเงิน  โดยประธานกลุ่มเป็น
ผู้ดูแลหลัก  มีแล่งเงินทุน  จากการระดมทุนและจากการกู้ยืม [4]  

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์งาด าชนิดผง  กลุ่มแม่บ้านบ้านนาปด  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง   มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกพร้อมบริโภค กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสนธิวัฒน์ พบว่าพบว่า
ผู้บริโภคร้อยละ72 มีความสนใจบรรจุภัณฑ์น้ าพริกท่ีบริโภคได้ครั้งเดียว (1 มื้อ) เพราะมีความสะดวกในการบริโภค บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมหาซื้อได้ในตลาด คือ  ถุงรีทอร์ตเพาซ์ ขนาด 10 ซม.X 16 ซม. ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิไม่ต่ า
กว่า 100 องศาเซลเซียส เมื่อน าผลิตภัณฑ์น้ าพริกทั้ง 2 ชนิด คือน้ าพริกสวรรค์หอยนางรมและน้ าพริกตะลิงปลิงบรรจุใน
ปริมาณ 7 กรัมและ 15 กรัม ตามล าดับ ปิดผนึกถุงด้วยระบบสูญญากาศ แล้วน าไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30นาที แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยวิเคราะห์
ด้านคุณภาพพบว่าน้ าพริกสวรรค์หอยนางรมและน้ าพริกตะลิงปลิง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อ
สัมผัสแสดงว่าน้ าพริกท้ัง 2 ชนิด มีอายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ รูปแบบกราฟิกท่ีออกแบบใช้กับถุงรีทอร์ตเพาซ์
และถุงกระดาษ เป็นฉลากสติ๊กเกอร์ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการจัดรูปแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใน
ระดับมากและมากที่สุด [5-6]   
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แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัคร กรณีศึกษาอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง   
Motivation and Satisfaction in Voluntourism : Case study of Hadsamra District, Trang province   

      
ทัศนาวลัย ตันตเิอกรัตน์1 และ ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล2* 

Tussanawalai Tuntiekarat1* and Chadawan Sirijarukul2*  
  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและเพื่อเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในหาดส าราญ จังหวัดตรัง ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดตรัง จ านวน 34 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีภูมิล าเนาแถบทวีปยุโรป การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบ
อาชีพอิสระ ส่วนใหญ่เดินทางมาคนเดียวเป็นครั้งแรกโดยทราบข้อมูลท่องเที่ยวจากการแนะน าของเพื่อนและเดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครโดยผ่านองค์กร มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สร้างคุณค่าและจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมกับการ
ท าประโยชน์ให้กับพื้นท่ีและปัจจัยที่ดึงดูดให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว คือ วัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์ มีสถานท่ีท่องเที่ยวที่
สวยงามหลากหลายและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ส่วนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
จังหวัดตรัง คือ ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรมที่เข้าร่วม และด้านสถานที่ ตามล าดับ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุขภาพทางเลือก ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตในท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน ได้รับประสบการณ์ใหมท่างบวกท่ีมีคุณค่าโดยควรให้องค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดวางแผนกิจกรรมจิต
อาสารวมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศแก่คนในชุมชนพื้นที่ เพื่อช่วยในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร 

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ ความพึงพอใจ การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 
 

Abstract 
The purpose of this research were 1.) To study voluntourists motivation in Trang province. 2). 

To study voluntourist’s satisfaction in Trang province. 3.) To offer the guidelines to develop 
voluntourism in Trang province. The research completed by using questionnaire and indepth interview. 
The sample group consisted of 34 tourists who join voluntourism activities in Trang province. The 
research finding found that most of the voluntourists were female with the age of 21-30 years old. 
Majority of the voluntourists were from Europe hold undergraduate level of education and they are 
single with self-employed. Most of them traveled alone for the first time and get the voluntourism 
information from their friends which they participated through the voluntary organization. Most of the 
voluntourists had voluntourism motivation of environmental conservation social responsibility create 
value increase self-consciousness and learn new experience such as new culture as well as travel with 
contribute the benefits to the area. The factor that pulled the voluntourists to visit were unique Thai 
culture, beautiful tourists attractions and Thai interpersonal relation to foreigners. Voluntourist’s 
satisfaction ranged highest in personnel, voluntourism activities and voluntourism venue accordingly. 
The voluntourism activities they have done were teaching , environmental conservation, alternative 
health promotion which is the opportunity for the voluntourists to learn new culture and local way of 
life as well as to gain value positive experience from participating in voluntourism. There should be the 
involvement of voluntourism organization to educate voluntourists about the local culture  and 
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involve the local related organization in planning coordination activities as well as organize foreign 
language training for the locals in order to be more effective in communicate with voluntourists.  

 
Keyword: Motivation, Satisfaction, Volunteer Tourism 
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บทน า  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญก่อให้เกิดผลบวกในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เกิด
การจ้างงาน เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค กระจายรายได้และความเจริญไปสู่
ท้องถิ่น โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ จ านวน 1.89 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ที่ 2.23 ล้านล้านบาท และ 
1.17 ล้านล้านบาท ตามล าดับ และคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 5.98 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2570 [1] 
โดยประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าเติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 9 และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกร้อย
ละ 10.3 ในปี พ.ศ. 2560 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 
2559 จ านวน 32.6 ล้านคน [2] 

รายงานทางวิชาการหลายฉบับเห็นตรงกันว่าแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะให้
ความส าคัญกับความพึงพอใจใน “ประสบการณ์” ที่ได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับความพึงพอใจจาก 
“วัตถุ” กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะเน้นการท่องเที่ยวที่สามารถน าเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่มากขึ้นแทน
การให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวแบบหรูหราและการจับจ่ายซื้อของระหว่างการท่องเที่ยวดังเช่นแต่ก่อน โดยสถาบัน 
Oxford Economics คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2568 อัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการซื้อ “ประสบการณ์” จาก
การท่องเที่ยวจะมีมากกว่าการใช้จ่ายในการท่องเทีย่วเชิง “วัตถ”ุ กว่าร้อยละ 55 โดยประมาณ เทียบกับในปี พ.ศ. 2548 ที่
มากกว่ากัน เพี ยงร้อยละ 40 เท่ านั้ น  และจากในรายงาน  “Future Traveler Tribes 2030 : Building a More 
Rewarding Journey” ของบริษัทอมาเดอุสและฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน ระบุว่าสามารถจ าแนกนักท่องเที่ยวในอนาคตออก
ได้เป็น 6 กลุ่มคือ นักท่องเที่ยวที่ เดินทางเพราะความจ าเป็น (Obligation Meeters) นักท่องเที่ยวที่ต้องการความ
สะดวกสบาย (Simplicity Searchers) นักท่องเที่ยวที่ ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมอันดี (Ethical 
Travelers) นักท่องเที่ยวท่ีให้รางวัลตนเองจากการท างาน (Reward Hunters) นักท่องเที่ยวที่ใหค้วามส าคัญกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cultural Purists) และนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความยอมรับในสังคม (Social Capital Seekers) โดย
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันและให้ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีด้วย [3] ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมนั้นถือเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร [4] โดย [5] ความหมาย
ของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่
ชนบท 

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า “เทรนด์ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism) เป็นที่นิยมใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา อ้างอิงจากผลส ารวจของนิตยสาร Condenast Traveler 2013 
เพราะคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ต้องการสร้างความแตกต่างเพื่อท าให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น (Make the difference, Make a 
better world) ซึ่งคนเหล่านี้เดินทางท่องเที่ยวด้วยความตั้งใจที่จะท าบางสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายเป็นการท า
ประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งด้านการพัฒนาชุมชน งานสอนหนังสือ งานอนุรักษ์ ฯลฯ [6] สอดคล้องกับ [7] 
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที
ตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยว
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ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นโดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครท าให้นักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงเข้าใจถึงบริบทของท้องถิ่นพื้นที่นั้น ๆ ได้มากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับเจ้าของพื้นที่ได้อีกด้วย [5] ในขณะที่การเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครนั้นได้ให้
ประสบการณ์อันมีค่าต่อนักท่องเที่ยวรวมทั้งจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางการเข้าร่วมกิจกรรม อาจสรุปได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวทางเลือกเชิงนิเวศเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีจากสภาวะแวดล้อม
เดิม ๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ชนบทได้พัฒนาตนเองตลอดจนได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่
สร้างความเปลี่ยนแปลงท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม [8] 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นการผสมผสานระหว่าง 
รูปแบบการท่องเที่ยวกับการสมัครใจท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านสังคม มุ่งเน้นท่ีคุณค่าของธรรมชาติ และการมี 
ส่วนร่วมในเชิงบวกเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าวจะมีรูปแบบของการผ่อนคลาย [9] กิจกรรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีหลายด้าน เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (การเกษตร การก่อสร้าง การศึกษา) และกิจกรรมการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม [10]  

นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีแรงจูงใจหลายอย่างในการเข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมั คร เช่น การได้ท า
กิจกรรมเพื่อสังคม การพัฒนาตนเอง และการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ [5] นอกจากนี้ผลการศึกษาจากงานวิจัย [11] 
พบว่านักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีแรงจูงใจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง การท าเพื่อประโยชน์สร้าง
ความแตกต่างให้กับสังคม ต้องการพบเพื่อนใหม่ ต้องการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยและนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ต้องการ
เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งนั้นต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นเพื่อได้เรียนรู้จักอย่างแท้จริง ในขณะที่
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีแรงจูงใจในการท าประโยชน์และสร้างความแตกต่างให้กับสังคมไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทน
ในการท าประโยชน์แต่ต้องการที่จะตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในการท าเพื่อสังคม 

อ าเภอหาดส าราญตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดตรัง มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอกันตังและอ าเภอปะ
เหลียน ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอปะเหลียน ทิศใต้ติดต่อกับทะเลอันดามัน และทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามัน 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่นริมฝั่งทะเลมีป่าชายเลน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 76 ตารางกิโลเมตร ประชาชนประกอบ
อาชีพเสริมท าประมงชายฝั่ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทะเล [12] โดยมีหาดส าราญ ตั้งอยู่ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีทิวทัศน์หาดทรายชายฝั่งที่สวยงาม บริเวณหาดส าราญมีต้นสนหนาแน่นและสามารถ
มองเห็นเกาะเล็กใหญ่ต่าง ๆ และมีแหลมตะเสะที่สามารถดูนกทะเลได้ตลอดทั้งปีในช่วงที่น้ าลงเหมาะส าหรับเป็นที่ตาก
อากาศ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน [13] ทั้งนี้บริเวณหาดส าราญมีความสวยงามตามธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรชายฝั่งทะเลซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
ขึ้น เช่น โครงการ World Ocean Day 2018 วันมหาสมุทรโลก กิจกรรมท าความสะอาด เก็บขยะ และพัฒนาชายทะเล, 
โครงการอาสาสมัครรักษ์โลก กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยและบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์, โครงการเพื่อ
รณรงค์การลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ทะเลไทยเนื่องในวันมหาสมุทรโลก กิจกรรมท า
ความสะอาดและรณรงค์การอนุรักษ์ธรรมชาติ [14] ซึ่งมีจิตอาสาทั้งคนไทยในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาวต่างชาติเดินทางมาจากหลายประเทศโดยผ่าน
องค์กรการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดตรัง และเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครที่มีความเหมาะสมต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในอ าเภอหาด
ส าราญ จังหวัดตรัง 
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 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดตรัง โดยมีองค์ประกอบ
คือ ปัจจัยผลัก (Push Factor) ที่เป็นสาเหตุหรือเป็นเหตุผลที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง และ
ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) เป็นสิ่งดึงดูดใจจากสถานที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่นั้น ๆ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการ
เดินทางไปเที่ยว 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบและไม่ชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในจังหวัดตรัง 
 การท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัคร หมายถึง การท่องเที่ยวทางเลือกเชิงนิเวศ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีจาก
สภาวะแวดล้อมเดิมๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ชนบท ได้พัฒนาตนเอง ตลอดจนได้รับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่ทางธรรมชาติ เพื่อช่ืนชมความงดงาม 
หรือเพื่อศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
  

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้
เกี่ยวกับพฤติกรรม แรงจูงใจ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่เดินทางเข้ามาด าเนินกิจกรรมจิตอาสาทั้ง
ในด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันก่อนการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงผลกระทบกับชุมชนที่อาจจะ
เกิดขึ้นในภายหลังเนื่องจากชุมชนอาจจะมีการยอมรับและเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการวิจัยนี้
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้มีความเหมาะสมต่อไป  
  

วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยจากข้อมูลสถิติของ Volunteer Spirit Thailand (2016) [15] พบว่า 

นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท ากิจกรรมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 158 คน โดย
ข้อมูลจากองค์กร International Volunteers for Social Development Association พบว่ามีนักท่องเที่ ยวเชิง
อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม “Hadsamran Sea of life” ในอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง มีจ านวน 42 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในอ าเภอ
หาดส าราญ จังหวัดตรัง จ านวน 34 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2561  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผสมผสานกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม 

เนื้อหาอย่างสมบูรณ์ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี ้
            ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งลักษณะของค าถามจะ

เป็นตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ  
                       ตอนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นแบบสอบถามปลายปดิ
ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ ช่องทางที่รู้จักหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ระยะเวลา
ของการมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และวิธีการเข้าร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร   

           ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วยแรงจูงใจ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยผลัก
(เหตุผล)ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและปัจจัยที่ดึงดูดให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร   
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           ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมด าเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
จังหวัดตรัง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วยความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดตรัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ร่วมด าเนิน
กิจกรรมเชิงอาสาสมัคร ด้านกิจกรรมที่เข้าร่วม และด้านบุคลากร 

      ตอนที่ 5 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง  

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยก าหนดให้มีการสัมภาษณ์กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกโดยก าหนดประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางเข้า
ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร  

 การทดสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
1. ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร กรณีศึกษาอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง โดยใช้ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย  

2. ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 10 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 10 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลเองซึ่งการเก็บข้อมูลภาคสนามจะเป็นการใช้

แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครพร้อมทั้งสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยมีประเด็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและน าข้อมูลมาประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยน า
ข้อมูลทั้งหมดไปบันทึกและประมวลผลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ส าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ได้แก่ ช่องทางที่
รู้จักหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จ านวนครั้งในการ
เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ระยะเวลาของการมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และวิธีการเข้าร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในจังหวัดตรัง ได้แก่ ปัจจัยผลักให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและปัจจัยที่ดึงดูดให้เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครและข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมด าเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในอ าเภอ
หาดส าราญ จังหวัดตรัง ได้แก่ ด้านสถานที่ร่วมด าเนินกิจกรรมเชิงอาสาสมัคร ด้านกิจกรรมที่เข้าร่วม และด้านบุคลากร 
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงบรรยาย (Content Analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่เดินทางเข้ามาในอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ที่เข้าร่วม

การศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งหมด 34 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศแถบทวีปยุโรป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 50.02 ระดับ
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 สถานภาพโสด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.6 เป็นนักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 โดยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเชิง
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อาสาสมัครจากการแนะน าของเพื่อน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 ส่วนใหญ่เดินทางมาคนเดียว จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.60 เข้าร่วมการเดินทางเชิงอาสาสมัครเป็นครั้งแรก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70 พ านักอาศัย
อยู่เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครโดยผ่าน
องค์กรอาสาสมัครมากกว่ามาพร้อมครอบครัว จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.64 แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัด 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 16 47.10 
 หญิง 18 52.90 
2. อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี 3 8.80 
 21 - 30 ปี                  19 55.90 
 31 – 40 ปี   11 32.40 
 41 – 50 ปี 1 2.90 
3. เชื้อชาติ ทวีปเอเชีย  5 14.70 
 ทวีปยุโรป 17 50.02 
 ทวีปออสเตรียเลีย 3 8.82 
 ทวีปอเมริกา   8 23.52 
 ทวีปแอฟริกา   1 2.94 
4. ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 18 52.90 
 ปริญญาตรี 13 38.30 
 สูงกว่าปริญญาตรี 3 8.80 
5. สถานภาพ โสด 23 67.60 
 สมรส  9 26.50 
 หม้าย/หย่าร้าง 2 5.90 
6. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 10 29.50 
 รับราชการ          1 2.90 
 บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 23.50 
 นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว 13 38.20 
 อื่น ๆ จิตรกรอิสระ 2 5.90 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว    
1. ช่องทางที่ทราบข้อมูล อินเทอร์เนต/เว็ปไซต ์ 11 32.35 
 สารคดีการท่องเที่ยว 2 5.88 
 การแนะน าของบุคคล 16 47.07 
 ประสบการณ์ส่วนตัว         5 14.70 
2. ลักษณะการเดินทาง เดินทางคนเดียว   23 67.60 
 ครอบครัว    2 5.90 
 เพื่อน 9 26.50 
3. จ านวนครั้งในการเดินทางมา ครั้งแรก 22 64.70 
 1-2 ครั้ง 11 32.40 
 3-4 ครั้ง 1 2.90 
4. ระยะเวลาของการมาท่องเที่ยว น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 4 11.70 
 2 – 3 สัปดาห์   21 61.80 
 3 – 4 สัปดาห์   5 14.70 
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 1 เดือน  2 5.90 
 2 เดือน 2 5.90 
5. วิธีการเข้าร่วมเดินทางท่องเที่ยว ผ่านองค์กรอาสาสมัคร 23 67.64 
 มาพร้อมคณะท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 9 26.47 
 เดินทางพร้อมครอบครัวเพื่อท ากิจกรรมจติอาสา 2 5.89 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดตรัง 

แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร x  SD ระดับ 
1. ปัจจัยผลัก(เหตุผล)ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
    1.1 ท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ 
    1.2 ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
    1.3 เพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เช่น เรียนรู้วัฒนธรรม 
    1.4 สร้างคุณค่าและจิตส านึกต่อตนเอง   
    1.5 หลีกหนีจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่เดิม 
    1.6 ได้ท่องเที่ยวไปพร้อมกับการท าประโยชน์ให้กับพ้ืนท่ี 

 
4.47 
4.88 
4.82 
4.85 
3.94 
4.58 

 
0.89 
0.32 
0.45 
0.35 
0.98 
0.78 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

รวม 4.59 0.49 มากที่สุด 
2.  ปัจจัยท่ีดึงดูดให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร   
    2.1 ช่ืนชอบวัฒนธรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์ เช่น อาหาร ภาษา วิถีชีวิต เป็นต้น 
    2.2 มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสวยงามและหลากหลาย 
    2.3 ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก 
    2.4 มีบุคคลที่รู้จักอยู่ในพ้ืนท่ี เช่น ญาติ เพื่อน เป็นต้น 
    2.5 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยที่มีต่อชาวต่างชาติ 
    2.6 มีแหล่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ เช่น เด็กด้อยโอกาส พ้ืนท่ีชนบท   
         ห่างไกล เป็นต้น 

 
4.85 
4.73 
3.94 
3.55 
4.61 
4.47 

 

 
0.50 
0.61 
0.91 
0.82 
0.65 
0.99 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.36 0.55 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าร่วมด าเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดตรัง 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัคร x  SD ระดับ 
1. ด้านสถานที่ร่วมด าเนินกิจกรรมเชิงอาสาสมัคร 
   1.1 มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
   1.2 การเดินทางคมนาคมสะดวกเข้าถึงง่าย 
   1.3 พื้นทีใ่นการจัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมจิตอาสา 
   1.4 สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

 
4.79 
3.97 
4.64 
4.32 

 
0.41 
0.75 
0.59 
0.80 

 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.43 0.44 มากที่สุด 
2. ด้านกิจกรรมที่เข้าร่วม 
    2.1 ลักษณะของกิจกรรมจิตอาสามีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี 
    2.2 ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา 
    2.4 ความปลอดภัยในระหว่างการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา 

 
4.64 
4.50 
4.52 
4.55 

 
0.64 
0.71 
0.70 
0.61 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 รวม 4.55 0.51 มากที่สุด 
3. ด้านบุคลากร 
    3.1 เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมจิตอาสามีความรู้ความสามารถ เช่น การ 

 
4.76 

 
0.49 

 
มากที่สุด 
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         สื่อสาร การแนะน าและให้ความรู้  
    3.2 เจ้าหน้าท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการด าเนินกิจกรรม เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส  
         กระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น 
    3.3 การประชาสัมพันธ์และการประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรม 
    3.4 ความให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของคนในพ้ืนท่ี 

 
4.79 
4.64 

 
4.76 

 
0.41 
0.64 

 
0.49 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

รวม 4.74 0.40 มากที่สุด 
 
นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีปัจจัยหลักหรือ

เหตุผลที่นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเข้ามาท่องเที่ยวมากท่ีสุด คือ ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม รองลงมา คือ ต้องการสร้างคุณค่าและจิตส านึกต่อตนเอง เพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เช่น ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
ไปพร้อมกับการท าประโยชน์ให้กับพื้นที่และปัจจัยที่ดึงดูดให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน คือ ช่ืน
ชอบวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน เป็นต้น รองลงมา คือ 
มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสวยงามและหลากหลาย และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยต่อชาวต่างชาติ 
  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดตรังอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย 
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านบุคคลากรมากที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นในการให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น การให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของคนในพื้นที่หรือคนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในกิจกรรมจิตอาสามีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การแนะน าให้ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ รองลงมา คือ ด้าน
กิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยลักษณะของกิจกรรมจิตอาสามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่มีความปลอดภัยในระหว่างการด าเนินกิจกรรมและมีความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมและด้านที่มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านสถานที่ร่วมด าเนินกิจกรรมเชิงอาสาสมัคร มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยสถานที่ที่ด าเนินกิจกรรมนั้นมีความสวยงามตามธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ พื้นที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการท ากิจกรรมจิตอาสา  
 จากผลการวิจัยนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้การดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรและแหล่ง
ท่องเที่ยวในอ าเภอหาดส าราญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน 
และยังเสนอแนะว่าควรมีการสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันให้กับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ก่อนที่จะเข้ามาท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีเพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือชุมชนตามความ
จ าเป็นและตามความต้องการของชุมชนโดยส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ การฝึกสนทนา
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสันทนาการ เช่นเกมส์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน รองลงมา คือ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสร้างบ้านดินให้กับคนในพื้นที่ชนบท การปลูกป่า การเก็บขยะริม
ชายหาด มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรของคนในท้องถิ่นด้วย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
ทางเลือก เช่น การท าสปา แช่มือ แช่เท้า หมักโคลน อีกทั้งนักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมผ่านทางการท ากิจกรรมร่วมกันในทางดนตรี การร้องเพลง และการเต้นร า ซึ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง แบ่งปันความรักให้แก่
กันและได้รับประสบการณ์ใหม่ทางบวกที่มีคุณค่าเพราะได้สร้างจิตส านึกที่ดีต่อตนเองในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคระหว่างท ากิจกรรมนั้น คือ ความแตกต่างของวัฒนธรรม ทั้งด้าน
ภาษาในการสื่อสารของคนท้องถิ่นที่ใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านที่ยังไม่คุ้นเคยใน
รสชาดจนในบางครั้งท าให้เกิดอาหารเป็นพิษ แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความช่ืนชมในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ ของคนในท้องถิ่นและต้องการให้อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไว้ตลอดไป  
  

การอภิปรายผล 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลจากผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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1. แรงจูงใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยหลักที่
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพราะมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการสร้าง
คณุค่าและจิตส านึกต่อตนเอง เพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เช่น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมพร้อมกับการท าประโยชน์ให้กับพ้ืนที ่
สอดคล้องกับผลการวิจัยทีพ่บว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีแรงจูงใจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 
การท าเพื่อประโยชน์และสร้างความแตกต่างให้กับสังคม ต้องการพบเพื่อนใหม่ ต้องการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ไม่ได้
ต้องการอะไรตอบแทนในการท าประโยชน์แต่ต้องการที่จะตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในการท าเพื่อสังคม อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งนั้นต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นเพื่อได้
เรียนรู้จักอย่างแท้จริง สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ว่านักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
เนื่องจากการได้พบเจอร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของคนในพื้นที่หรือในท้องถิ่นการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีรอยยิ้ม 
มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน [11] โดยได้อธิบายต่อว่าอาสาสมัครนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะใช้เวลาในวันหยุดทั้งหมด
เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครแต่ยังคงมีเวลาส าหรับช่ืนชมความสวยงามของ
ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวและได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีของผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย และตรงตาม
ความคิดที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีแรงจูงใจหลายอย่างในการเข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เช่น การ
ได้ท ากิจกรรมเพื่อสังคม การพัฒนาตนเองและการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ [5] 

2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในด้านบุคลากร ที่มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีรอยยิ้ม มี
ความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และมีความรู้ความสามารถแนะน าให้ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ด้าน
กิจกรรมที่เข้าร่วมนั้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมจิตอาสาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่มีความปลอดภัยในระหว่างการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา จะเห็นได้ว่าในการท ากิจกรรมจิตอาสาจะต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ต้องสร้างความเป็นกันเองระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น ดูแลเอาใจใส่
และให้ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่าความพึงพอใจมีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยความพึงพอใจด้านทีมงานบุคคลากรมีผลต่อนักท่องเที่ยวซึ่งท าให้มีแนวโน้มในบอก
ต่อคนอ่ืนให้กลับมาเข้าร่วมงานอีก [9] 
    ในกิจกรรมจิตอาสาของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ได้ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การสอนภาษาอังกฤษผ่านการสนทนา การเล่นเกมส์ การแสดงบทบาทสมมุติ กิจกรรมทางดนตรี ร้องเพลง 
เต้นร า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างบ้านดินร่วมกับคนในพ้ืนท่ีชนบท การปลูกป่า การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการท าการเกษตรอินทรีย์ภายในท้องถิ่น การออกแบบกราฟฟิคงานศิลปะ และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพอีกด้วยนั้นท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับประสบการณ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามความต้องการ
ของตนเอง สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า [16] กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนใหญ่นั้นจะเน้นความต้องการของ
พื้นที่และสวัสดิการต่อคนในท้องถิ่นและชุมชน แบ่งปันประสบการณ์จากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครโดยการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครได้สร้างประสบการณ์อันมีค่าให้กับผู้ที่เข้าร่วมเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เน้นความเข้าใจกันมิตรภาพและ
สันตภิาพของโลกซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจัดได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนและมคีวามรับผิดชอบต่อ
พื้นทีซ่ึ่งการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้ท าประโยชน์ให้กับคนในพ้ืนท่ีรวมทั้งสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เองด้วย [17] แต่ทั้งนี้ในการเดินทางมาร่วมท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร “Hadsamran Sea of life” ในอ าเภอ
หาดส าราญ จังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครประสบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการใช้ชีวิตและท ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ได้แก่ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติจึงไม่อาจปรับตัวให้เข้าใจในวัฒนธรรมของไทยได้ขณะนั้นอาจต้องใช้เวลาท าความ
เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น รวมทั้งอาหารพื้นบ้านในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวไม่คุ้นเคยและการใช้ภาษาในการ
สื่อสารเพื่อท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ดังค ากล่าวว่า [18] ความท้าทายของเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
คือ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม และภาษา เพราะสถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครนั้นจะเน้นพื้นที่ที่เป็นชนบทมีปัญหาทางสังคม ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
สอดคล้องกับนักวิชาการ [19] กล่าวว่าในบางครั้งนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้เดินทางเข้ามาในชุมชนนั้น ๆ เพื่อร่วม
กิจกรรมโดยไม่มีการเตรียมตัวหรือแนวทางการปฏิบัติก่อนการด าเนินกิจกรรม เช่น ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การใช้ภาษา การแต่งกาย อาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่มีการยอมรับและเลียนแบบ
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พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหากับชุมชนได้และในบางครั้งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอาจไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

3. จากผลการวิจัยและผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยน าเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ดังนี้ (1) 
องค์กรเอกชนท่ีนักท่องเที่ยวใช้เป็นช่องทางหรือรับทราบข้อมูลในการเดินทางเข้ามาเพื่อร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา ควรสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งประเพณี ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นก่อนที่จะ
เดินทางมาท ากิจกรรมในพื้นที่นั้น (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการจัดวางแผนกิจกรรมจิตอาสาในการรักษาระบบนิเวศน์ที่จะท า
ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและคนในท้องถิ่น และ (3) การจัดการอบรมให้ความรู้
ภาษาต่างประเทศแก่คนในชุมชนพื้นที่เพ่ือช่วยในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร  
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การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสานอ าเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา: 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสานอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พบว่าประเด็นปัญหาทางการตลาดของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีชายจักสานเกาะยาว ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความหลากหลาย 
สินค้ามีจ านวนน้อยช้ิน และใช้ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนาน ด้านราคา มีประเด็นปัญหาคือ ความเหมาะสมการตั้งราคา
กับผลิตภัณฑ์ไม่มีความสอดคล้องกัน ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย มีประเด็นปัญหาคือมีช่องทางการจ าหน่ายเฉพาะในพ้ืนท่ี ต.
เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เท่าน้ัน และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดที่น่าสนใจ 

ส าหรับข้อเสนอจากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุน  การจัดท าฐานข้อมูลและการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสารจากเตยปาหนัน รวมทั้งการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และการสร้างตลาดภายในท้องถิ่น 

 

ค าส าคัญ: ประเด็นปญัหาทางการตลาด, ผลติภณัฑ์จักสานจากเตยปาหนัน, กลุ่มสีชายจักสาน 
 

Abstract 
 

 The research is Marketing Problems of Community Enterprise for Sustainable Development, Case 
Study: PananPandanus Basketwork Products of  SICHAI BASKETWORK GROUP, Koh Yao, Phangnga, it was 
found from the customers’ interviews that in the aspect of product, the products do not have variety, 
there are few products for selection, and it takes a long time to make each piece of product.  In the 
aspect of price, the problem is that price and product are not appropriately corresponding.  In the aspect 
of distribution channel, the channel is limited only in the area of Koh Yao YaiSubdistrict, Koh Yao District, 
Phangnga Province.  In the aspect of promotion, there is no interesting promotion available. 
 The recommendations of the study are that doing the community learning center, a variety of 
networks with flexible participation, the databaseand advertisingconcerned with the PananPandanus 
basketwork products. Moreover, there  should give emphasisto local market by making products which 
are accepted by local people and have communityenterprise network. 
 

Keyword: Marketing Problems, PanunPandanus Basketwork Products, Sichai Basketwork 
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บทน า 
 วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่
มีความผูกพันมี วิถี ชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือ  
ไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ประการ
หนึ่งคือ การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบรโิภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่ม
อาชีพ สนับสนุนการนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า บริการ และสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้าง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน เป็นเครื่องจักสานของภาคใต้ทางด้านชายฝั่งตะวันตก หรือ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักสานเฉพาะถิ่น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอยู่บ้าง เช่น พวกเครื่องจักสานที่สาน
ด้วยใบเตย ใบล าเจียก หรือปาหนัน ซึ่งส่วนมากนิยมสานเสื่อ สอบ หรือกระสอบส าหรับใส่ข้าว หรือใส่พืชผลต่างๆ ไว้ใช้ใน
ครัวเรือนการจักสานจากเตยปาหนันน้ันจะยังคงความเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การผสานความกลมกลืนกับประเพณีนิยม มีการใช้
วัสดุธรรมชาติในการจักสาน พร้อมท้ังการสืบทอดภูมิปัญญาการสานจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน หรือเรียนรู้กันภายในครอบครัว 
โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมใช้เสื่อในการปูนอน และน าไปรองนั่งที่สุเหร่า เพื่อใช้เป็นเสื่อปูนอนของคู่บ่าวสาว ที่
จะแต่งงานใหม่ โดยคู่บ่าวสาวจะต้องช่วยกันสานไว้หลายๆ ผืน เพื่อใช้รองแทนท่ีนอนในสมัยโบราณ และในปัจจุบันได้รับการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ทางกลุ่มจึงได้คิดพัฒนารูปแบบการจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นสินค้าของฝาก
ประจ าจังหวัดที่มีช่ือเสียง สวยงาม ทนทาน ได้แก่ เสื่อปาหนัน หมอน กระเป๋า ซองบุหรี่ หมูกใส่ของเครื่องใช้สอย เป็นต้น  
ซึ่งมีการรวมตัวในการเกิดกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนสีชายจักสาน” โดยมีนายสี โพธิ์ทอง เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการน าต้นเตย
ปาหนัน ซึ่งเป็นวัดสุธรรมชาติ มาท าเป็นเครื่องจักสาน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เนื่องจากต้นเตยปาหนันมี
จ านวนมาก ปลูกได้ง่าย ทั้งนี้ในทุกๆ ปีของเกาะยาว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะยาวเป็นจ านวนมาก 
จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ในครอบครัว ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 9 คน และสามารถผลิตสินค้าได้สัปดาห์ละ 2 -3 
ช้ิน  มีรายได้ต่อเดือนจากการรวมกลุ่มสีชายจักสาน ประมาณเดือนละ 2,000 บาทพบปัญหาในหลายด้าน อาทิเช่น  
ด้านศักยภาพความสามารถในการผลิตงานจักสานจากเตยปาหนัน ท าให้เกิดปัญหาไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านวัสดุจากเตยปาหนันซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ แต่เนื่องด้วยเตยปาหนันมีคุณสมบัติเฉพาะซึ่งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูง 
(ช่วงเวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปหรือวันท่ีมีอากาศร้อนมาก) จะท าให้เส้นเตยปาหนันกรอบไม่สามารถน ามาขึ้นรูปจักสานได้ และ
ด้านผู้ผลิตในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีอายุค่อนข้างมากท าให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งก าเนิดของเตย
ปาหนันได้จึงต้องจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ไปหาวัตถุดิบให้ ตลอดทั้งรูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์จักสานยังคงความรูป
แบบเดิมๆ ขาดความทันสมัย ท าให้มีปัญหาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความหลากหลาย สินค้า
มีจ านวนน้อยช้ิน และใช้ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนาน ด้านราคา มีประเด็นปัญหาคือ ความเหมาะสมการตั้งราคากับ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความสอดคล้องกัน ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย มีประเด็นปัญหาคือมีช่องทางการจ าหน่ายเฉพาะในพื้นที่  
ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เท่าน้ัน และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดที่น่าสนใจ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาเพื่อให้หน่วยงาน
ของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุนและพัฒนาการท าการตลาดให้กลุ่มสีชายจักสาน และกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
เช่น เทศบาล อบต. มาร่วมวางแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าจากเตยปาหนันเพื่อความยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน 
 2. เพื่อศึกษาบริบทและสถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสาน 
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสานอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  อาศัยการวิจัยแบบผสานวิธี 
(MixedMethod Research) ประกอบด้วย 
  1) การวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อลิตภัณฑ์จักสานจากเตย
ปาหนันชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวน 115 คน โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)เป็นการน าประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพื่ อหาประเด็นปัญ หาทางการตลาด และแนวทางในการพัฒ นาของกลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุมชนสีชาย 
จักสานผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันเพื่อให้ได้ข้อมูลและปรากฏการณ์ในเชิงลึกพ้ืนท่ีด าเนินการศึกษา คือ อ าเภอเกาะยาว 
ต าบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงาซึ่งศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 59 คน แบบเจาะจง 4 กลุ่ม คือ 
1) ผู้น าและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสาน จ านวน 9 คน 2) องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 คน และ 3) กลุ่มประชาชนในชุมชน จ านวน 46 คนโดยใช้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การศึกษาเอกสาร การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ในประเด็น
ปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1.ประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน 

พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มลูกค้าพบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย สินค้ามีจ านวนน้อยช้ิน และใช้
ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานด้านราคา มีประเด็นปัญหาคือ ความเหมาะสมการตั้งราคากับผลิตภัณฑ์ไม่มีความ
สอดคล้องกันด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย มีประเด็นปัญหาคือ มีช่องทางการจ าหน่ายเฉพาะในพ้ืนที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะ
ยาว จ.พังงา เท่าน้ัน และด้านส่งเสริมการขาย ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดที่น่าสนใจ 

2. การศึกษาบริบทและสถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน 
พบว่า ประชาชนใน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา มีรายได้ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ท าให้ไม่มีการออมเงินใน
ภาคครัวเรือน จึงต้องประกอบอาชีพเสริม และในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานเกาะยาว ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตย
ปาหนัน พบว่า สมาชิกในกลุ่มมีอายุมาก ไม่มีผู้สืบทอด พร้อมทั้ง ทางกลุ่มไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้น ประชาชนใน ต.เกาะยาวส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้สินค้าในชุมชน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีจ านวนน้อยที่สามารถใช้สอยในครัวเรือนได้ 

สภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานเกาะยาว ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน ตั้งอยู่ในต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งมีการรวมตัวในการเกิดกลุ่ม “สีชายจักสาน” โดยมีนายสี โพธิ์ทอง เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดใน 
การน าต้นเตยปาหนัน ซึ่งเป็นวัดสุธรรมชาติ มาท าเป็นเครื่องจักสาน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก 
ต้นเตยปาหนันมีจ านวนมาก ปลูกได้ ง่าย ทั้งนี้ ในทุก ๆ ปีของเกาะยาว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  
เป็นจ านวนมาก จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ในครอบครัว ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 9 คน และสามารถผลิตสินค้าได้
สัปดาห์ละ 2-3 ช้ิน  มีรายได้ต่อเดือนจากการรวมกลุ่มสีชายจักสาน ประมาณเดือนละ 2,000 บาท  
 3. การศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้ อลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน 
ของชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่า  
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 3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30  
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และ
ส่วนใหญ่มีอาชีพประมง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง 
จ า น ว น  2 5  ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  7 1 .4 3  มี อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง  2 1 -3 0  ปี  แ ล ะ  4 1 -5 0  ปี จ า น ว น  8  ค น  
มีสถานภาพสมรส จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29 และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษียณ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.85 

3.2ความพึ งพอใจต่ อส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ ซื้ อลิตภัณ ฑ์ จักสานจากเตยปาหนัน 
ของชาวไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อลิตภัณฑ์จักสาน 
จากเตยปาหนันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านราคา มีค่าเฉ ลี่ยเท่ากับ 4.01 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และมีความพึงพอใจระดับน้อยได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.59 แสดงดังตาราง 1  

 

ตารางที ่1 แสดงความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนันของชาวไทย 
ส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.05 0.773 มาก 

 ด้านราคา 4.10 0.702 มาก 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.35 0.979 ปานกลาง 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 2.59 0.868 น้อย 

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 3.52 0.838 ปานกลาง 
 

3.3ความพึ งพอใจต่ อส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ ซื้ อลิตภัณ ฑ์ จักสานจากเตยปาหนัน 
ของชาวต่างชาติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อลิตภัณฑ์จักสาน 
จากเตยปาหนัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีความพึงพอใจระดับน้อยได้แก่ ด้านช่องทางการจัดหน่าย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 และด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 แสดงดังตาราง 2 
 
ตารางที่2แสดงความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนันของชาวต่างชาติ 

ส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.00 0.867 มาก 

 ด้านราคา 4.09 0.816 มาก 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2.42 0.924 น้อย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 2.39 0.796 น้อย 

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 3.23 0.851 ปานกลาง 
 

แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง ปรับปรุงให้มี
คุณภาพ และควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนนอกชุมชนแล้วน ามาพัฒนา
และประยุกต์ใช้กับกลุ่มของตน ได้แก่ 1) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุน  2) การจัดท าฐานข้อมูลและการ
โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสารจากเตยปาหนัน 3) การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
และการสร้างตลาดภายในท้องถิ่น 
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การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน กลุ่มสีชายจักสาน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงามีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันพบว่า  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ไม่มีความหลากหลาย สินค้ามีจ านวนน้อยช้ิน และใช้ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้าง
นานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความ
เข้มแข็ง กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย โดยพบว่ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสีชายจักสานยังไม่มีความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ ส่งผลให้ไม่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ท าให้ทางกลุ่มมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่และ  
ผู้ที่สนใจในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา และภัทรพร (2556) ในประเด็นเรื่องกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน เกิดความรักความสามัคคีตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

ด้านราคา มีประเด็นปัญหาคือ ความเหมาะสมการตั้งราคากับผลิตภัณฑ์ไม่มีความสอดคล้องกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ
สตรีในชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดย่อมผลิตภัณฑ์กระดาษสา พบว่า กลยุทธ์ด้านราคาที่ผู้ประกอบการตั้งราคาส าหรับ
ลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภค โดยสะท้อนถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์กระดาษสาหากผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ ลวดลายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น และมีฟังก์ช่ันการใช้งานที่แปลกใหม่ พร้อมยังตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภครุ่นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากคู่แข่งโดย
ชัดเจน ผู้ประกอบการก็จะสามารถก าหนดราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขันได้ 

ด้านสถานท่ีการจัดจ าหน่าย มีประเด็นปัญหาคือมีช่องทางการจ าหน่ายเฉพาะในพื้นที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.
เกาะยาว จ.พังงา เท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นควรจัดหาสถานที่ส าหรับจาหน่ายสินค้า 
โอทอป ของต าบลเกาะยาวใหญ่ไว้ในแหล่งชุมชน ผู้คนผ่านไปมาซื้อหาสะดวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา อดิศร
ประเสริฐ (2557) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดส าหรับผู้ประกอบการสตรีในชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจ  
ขนาดย่อมผลิตภัณฑ์กระดาษสา พบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระดาษสามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารูปแบบการ
จัดแสดงสินค้า การจัดตกแต่งหน้าร้านให้เป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระดาษสา
สามารถใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาเป็นพันธมิตรทางการค้าในการช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค 

ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา  
บุญทะสอนและคณะ (2557) การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนในอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในด้านการส่งเสริม
การตลาดและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการช่วยการส่ งเสริมการตลาด ผู้ วิจัยมีความคิด เห็นว่าควรจะ 
จัดท าแผ่นพับ/แคตตาล็อก มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสาน ข้อมูลของผลิตภัณฑ์จักสานจากเตย
ปาหนัน ทั้งที่มีวางจ าหน่าย และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
บริษัทท่องเที่ยว โดยหาบริษัทพันธมิตรร่วมในการจัดโปรแกรมพานักท่องเที่ยวมายังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสาน เพื่อเพ่ิม
การรับรู้ของผลิตภัณฑ์สานจากเตยปาหนันและเพิ่มรายได้สู่ชุมชน 

2. การศึกษาบริบทและสถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันพบว่า 
ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 9 คน และสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงมีจุดอ่อนในด้านความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ Brand ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ตราสินค้า ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ยังขาดความน่าสนใจ 
นอกจากนี้ทางกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจในชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา และภัทรพร (2556) ในประเด็นเรื่องกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน ชุมชน เกิดความรักความสามัคคีตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กนกพร ฉิมพลี (2555) กระบวนการจัดการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครือ่งจักสาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่
ส าคัญได้แก่ (1) การก าหนดความรู้เกี่ยวกับการก าหนดผลิตภัณฑ์ ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนั้นจึง
น าไปสู่ (2) การแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้เฉพาะกลุ่ม และน าไปสู่ (3) การ
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แลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีความรู้และทักษะในการ
ผลิตมากข้ึน และเป็นที่มาของ (4) การจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคลและ (5) การถ่ายทอดความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้ว สามารถ
ย้อนกลับไปก าหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

3.การศึกษาความพึ งพอใจต่ อส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ ซื้ อลิ ตภัณ ฑ์ จักสานจากเตยปาหนัน 
ของชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
มีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนาถวิกรมประสิทธ (2558) ที่พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนควร มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรูปแบบหลากหลาย 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน กลุ่มสีชายจักสาน อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงาดังต่อไปนี้  
 ด้านผลิตภัณฑ์ 
  1. ควรเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันโดยผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมให้มีความ
แปลกใหม่ โดยอาจจะเน้นถึงความหลากหลายของลวดลาย และรูปแบบ  
  2.ควรพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน  ให้มีคุณภาพของเตยปาหนันซึ่งถือว่าเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตนอกจากนี้ควรจะมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีมาตรฐานโดยมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมน าลงบรรจุภัณฑ์และน าไปจ าหน่ายต่อไป 
  3. ควรพัฒนาตราสินค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสานไม่มีตราสินค้าเป็น
ของตัวเองดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จักและจดจ าในตราสินค้า และเกิดการยอมรับ ควรจะมีการสร้างตราสินค้าของ
ตนเองควบคู่กันไปอีกทางด้วย 
 

 ด้านราคา 
  1.ควรตั้งราคาส าหรับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค โดยใช้วิธี Value-Based Pricing Strategyการก าหนดราคา
ควรจะตั้งให้สะท้อนถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันหากผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ ลวดลายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น และมีฟังก์ช่ันการใช้งานท่ีแปลกใหม่ พร้อมยังตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภครุ่นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากคู่แข่งโดย 
ชัดเจน ควรจะสามารถก าหนดราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขันได้ 
  2. ควรตั้งราคาส าหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ อุตสาหกรรม และพ่อค้าคนกลาง โดยใช้วิธี Volume-Based 
Pricing Strategyใช้กลยุทธ์การการตั้งราคาโดยให้ส่วนลดปริมาณในลักษณะส่วนลดที่ไม่สามารถสะสมได้ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดการซื้อในปริมาณที่มากในครั้งเดยีว ซึ่งลูกค้าจะได้รับเปอร์เช็นต์สว่นลดจากปรมิาณการสัง่ซื้อในแต่ละครั้ง ส่วนลด 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค ควรต้องพัฒนารูปแบบการจัดแสดงสินค้า การจัด

ตกแต่งหน้าร้านให้เป็นท่ีดึงดูดสายตาของผู้บริโภค นอกจากนี้กระจายอย่างทั่งถึง เช่น ท่าเรือ ร้านขายของฝาก เป็นต้น  
 2.ช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมกระจายสินค้าไปยังผู้ประกอบการ

ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันและวิธีการผลิต 
 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. ควรจะจัดท าแผ่นพับ/แคตตาลอ็ก มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสาน ข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน ทั้งที่มีวางจ าหน่าย  

2. การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ผ่านบริษัท
ท่องเที่ยว โดยหาบริษัทพันธมิตรร่วมในการจัดโปรแกรมพานักท่องเที่ยวมายังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีชายจักสาน เพื่อเพิ่มการ
รับรู้ของผลิตภัณฑ์สานจากเตยปาหนันและเพิ่มรายได้สู่ชุมชน 
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แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุน   
  2 การจัดท าฐานข้อมูลและการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสารจากเตยปาหนัน 
   3การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และการสร้างตลาดภายในท้องถิ่น 
  

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา: 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสานอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก
กลุ่มสีชายจักสาน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ได้สนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ กลุ่มสีชายจักสาน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลเชิงลึก และตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยา นาคแก้ว ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ภิมลชัย ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ศรายุธ  ทองหมันและ
คุณกมลสญาณี เปี่ยมสมบูรณ์ ท่ีช่วยเก็บข้อมูลในการวิจัยจนท าให้งานวิจัยนี้ประสบผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ผู้ วิจัยหวังว่า  งานวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ ในเชิงวิชาการและเป็นข้อมูล ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  
ในการน าไปปรับปรุงและพัฒนากลุ่มสีชายจักสาน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาให้มีความยั่งยืนต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี จ านวน 340 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
สองค่าและใช้  F-test  (ANOVA) วิเคราะห์ความแปรปรวน เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
comparison) ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’Method) และมีการหาสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation)  ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว  
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น เพศ สถานภาพ และระยะเวลา
การท างานในองค์การมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยจูงใจกับพฤติกรรม พบว่า 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท างาน โรงแรมระดับ 5 ดาว ปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยจูงใจ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study were: (1) to study affecting factors occupational behavior of the staffs in 5 

stars hotels in Kohsamui,  Surathani provice. (2) to study occupational behavior of the staffs in 5 stars hotels in 
Kohsamui, Surathani provice. The population were 340 staffs in 5 stars hotels in Kohsamui,  Surathani provice. 
The tool used to collect data was a questionnaire. Statistics  for researching. The data analysis were 
percentages, mean, standard deviation, t-test, F-test (ANOVA), and Multiple comparison of Scheffe’Method 
and Pearson Correlation was used for hypothesis test. The results showed that different ages, and educational 
levels influenced occupational behavior of 5 star hotel employees Kohsamui ,Surat Thani differed significantly 
at the 0.05 level. Except  gender, status and duration of work in the organization, there were no differences. 
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Considering the relationship between sustaining factors Motivation and behavior were correlated with working 
behavior of 5 star hotel employees in Kohsamui. Surat Thani statistically significant at the 0.05 level 
Key Words: Behavior of job performance, five stars hotel, supporting factors, motivating factors 

บทน า 
  ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการ  แข่งขันอย่างรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์การจึงเล็งเห็น  ความส าคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
สูงสุด องค์การจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรว่ามีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมการท างานเป็นไปใน
ทิศทางใด [1] เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณภาพธ ารงอยู่กับองค์การและไม่เกิดการสูญเสีย บุคลากรเหล่านั้นไปให้คู่แข่ง องค์การจึงควรให้
ความส าคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ  

การส่งเสริมชีวิตในการท างานที่ดีเกิดประโยชน์ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน โดยเอื้อให้มีอัตราการคงอยู่ของพนักงาน 
(Retention Rate) ที่สูงขึ้น ซึ่งการรักษาการท างานของพนักงานในระดับที่สูงนั้นส่งผล ให้เกิดการท างานเป็นทีมที่ดีกว่าและส่งผล
ตอประสิทธิภาพในการท างานในท้ายที่สุด [2] การบริหารองค์กรยุคใหม่ต้องให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์ เพื่อให้เกิดความส าเร็จ
บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรย่อมต้องใช้ทรัพยากรการบริหารซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัตถุอุปกรณ์  การจัดการเป็นส าคัญ  
ซึ่งทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญที่สุดก็คือ คน เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในองค์กร ดังน้ัน องค์กรจะบรรลุถึงความส าเร็จตาม
เป้าหมายมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น การให้ความร่วมมือในการท างานอย่าง
สมานฉันท์นั้นจะบังเกิดได้ ก็ต่อเมื่อผู้บริหารองค์กรเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์และสามารถใช้วิธีการจูงใจให้ปฏิบัติงานเกิด 
ความมั่นใจและเกิดความรู้ที่จะอุทิศตนเพื่องานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากในสภาพความเป็นจริงในการท างาน บุคคลมีชีวิต จิตใจ มี
ความรู้สึกนึกคิด มีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่บางคนปฏิบัติงานได้ดีกว่าหรือน่าพึงพอใจกว่า
ผู้อื่น ผู้บริหารองค์กรมีหน้าท่ีหลักในการท าให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากการมีภาวะผู้น าที่
ดีแล้ว การจูงใจนับว่าเป็นเทคนิคที่ส าคัญ [3] 

 “สมุย” เกาะสวรรค์ปลายทางแห่งการพักผ่อนอันดับ 1 แห่งท้องทะเลอ่าวไทย  ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การ
เดินทางสะดวกสบาย สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัว เครื่องบิน รถโดยสารประจ าทาง เรือเร็วโดยสารและเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ [4] 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติไดจ้ านวนมาก เกาะสมุยจึงมีธุรกิจและการบรกิารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
มากมาย เช่น การขนส่ง น าเที่ยว ร้านอาหาร แหล่ง  ช้อปปิ้ง  ธุรกิจการโรงแรม ฯลฯ ด้วยเหตุนี้โรงแรมหรือองค์การจ าเป็นต้องหา
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการท างานของพนักงานซึ่งหมายความถึงพนักงาน
โรงแรมทุกคน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสดุ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ พนักงานมีความสม่ าเสมอในการ
ท างาน ให้ความร่วมมือต่อองค์การในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การอย่างเต็มใจ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
วัฒนธรรมขององค์การเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการอยู่ ร่วมกัน อันจะท าให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พร้อมที่จะท างานให้
องค์การอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ องค์การสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์การ ท่ีส าคัญ
เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการท างานทุกขั้นตอนในองค์การให้เดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าพาองค์การสู่ความส าเร็จนั้น 
คือ บุคลากรขององค์การที่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมการท างานที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
ได้ บุคลากรจะมีพฤติกรรมการท างานท่ีดีได้นั้นต้องเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ  

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ท างานเฉพาะในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด      
สุราษฎร์ธาน ีจ านวน 14 โรงแรม  ซึ่งมีพนักงานรวม 2,280 คน (ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยการค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจ านวนประชากร ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ Taro Yamane (1973,p.886)  โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 
95% ยอมให้มีความผิดพลาดได้ 5% ซึ่งจากการค านวณได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 340 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
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ประกอบด้วย   ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ท างานในองค์การ ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะ
ของงาน และ ด้านโอกาสความก้าวหน้า  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านความสม่ าเสมอในการท างาน ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และวัฒนธรรมองค์การ และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะปรับปรุงเพิ่มเติม ตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
ประชากรที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  และน าผลไปวิเคราะหค์ุณภาพแบบสอบถามหาตามค่าแอฟฟ่าของครอนบาค 
[5] ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.78 [6] วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งไปรษณีย์ไปยังฝ่ายบุคคลของโรงแรมต่างๆ 
และลงพื้นที่ไปประสานกับฝ่ายบุคคลของโรงแรม โดยเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาได้คิดเป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามที่ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อน าไปลงรหัสตามที่ไดก้ าหนดรหัสไว้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติคือ  การหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ในการหาข้อมูลปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยจูงใจ และพฤติกรรมการท างานของ
พนักงาน ใช้t-test และ F-test ส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 %) หาค่าความ
แตกต่าง โดยในกรณีที่ทดสอบแล้วมีนัยส าคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การเปรียบเทียบพหุคูณ ( Multiple 
comparison)  ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’Method) และมีการหาสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) ในการทดสอบสมมติฐาน และเขียนอธิบายเชิงพรรณา 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด     
สุราษฎร์ธาน”ี ผู้ศึกษาได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน มีอายุระหว่าง 26-35 ปี 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี และระยะเวลาการท างานในองค์การมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุนของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการวิเคราะห์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ  
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จของงาน ด้าน
ลักษณะของงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ด้านความสม่ าเสมอในการท างาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการให้ความ
ร่วมมือต่อองค์การ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรมองค์การ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ปัจจัยค  าจุน  ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดบั 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย [7] ผลการศึกษาพบว่า  พนักงานมีความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์ในการท างานท่ีบริษัทจัดให้มีเพียงพอ ส าหรับปัจจัย
จูงใจที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และปัจจัยค  าจุนที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านสภาพการท างานเป็น
ปัจจัยสูงสุด เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านหน่วยงานต้นสังกัด การประกอบอาชีพเสริม อายุ วุฒิการศึกษา 
อายุงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสภาพด้านเพศ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์การท างาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับปัจจัยจูงใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.21 ส่วนปัจจัยค  าจุน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูง
ใจกับปัจจัยค  าจุน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์เท่ากับ 0.56 
ทั งนี สาเหตุของงานวิจัยไม่สอดคล้องเนื่องมาผลการศึกษา [7] ในส่วนปัจจัยค  าจุ้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกับผลจากการศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะ 
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ส่วนปัจจัยค าจุ้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรม  

พฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลจากการศึกษาพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สอดคล้องกับงานวิจัย [7] ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณใ์นการท างานท่ีบริษัทจัดให้มีเพียงพอ ส าหรับปัจจัยจูงใจที่ท าให้พนักงานเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และปัจจัยค  าจุนที่ท าให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านสภาพการท างานเป็นปัจจัยสูงสุด เมื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านหน่วยงานต้นสังกัด การประกอบอาชีพเสริม อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสภาพด้านเพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.21 ส่วนปัจจัยค  าจุน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค  าจุน พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.56 ทั งนี สาเหตุของงานวิจัยไม่
สอดคล้องเนื่องมาผลการศึกษา [7]  ในส่วนปัจจัยค  าจุ้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกับผลจาก
การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนปัจจัย
ค าจุ้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรม 

ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการกระตุ้นพนักงาน สร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เช่นให้การยอมรับในตัวพนักงาน ช่ืนชม ยกย่อง หรือมอบรางวัลให้แก่พนักงานท่ีมีการสร้างผลงานและช่ือเสียงให้กับ
โรงแรม เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้พิจารณาเลื่อนต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากบางครั้งพนักงานยังคงคิดว่าการเลื่อนต าแหน่ง การขึ้นเงินเดือนยังไม่มีความยุติธรรม หรือมาตรฐานของเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติ มีการอ านวยความสะดวกแก่พนักงานทั้งทางด้านความปลอดภัยในการท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เพียงพอ และน า

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

37



 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการท างานแก่พนักงาน พร้อมท้ังการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานโดยการจัดกิจกรรม หรือการท างานร่วมกัน 
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การประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหลังจากการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจ
อาเซียนในธุรกิจโรงแรม ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

: มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ 
Assessing the Availability of Human Resource Management after the Asian Economic 

Community in the Hotel Business in Patong, Phuket 
: Business and HR Strategy 4 Dimensions 

 
เดชา สีดูกา1* และรุ่งนภา อริยะพลปัญญา2 

Decha Seeduka1* and Rungnapa Ariyapronya2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

และประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจ
โรงแรม ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต : มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ จากนักทรัพยากร
มนุษย์ จ านวน 132 คนจากโรงแรม 132 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ลักษณะการด าเนินธุรกิจของ
โรงแรมภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่วนใหญ่โรงแรมมีลักษณะการด าเนินธุรกิจโดยมียุทธศาสตร์
เน้นตลาดในประเทศเป็นหลักกลยุทธ์ขยายตลาดในประเทศ และมีพนักงานต่างชาติ มากที่สุด รองลงมา คือ ด าเนินธุรกิจ
โดยมียุทธศาสตร์เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก กลยุทธ์ไม่มีการขยายตลาด และมีพนักงานต่างชาติ และการประเมินการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ : มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบพบว่า ระดับความพร้อมใน
ภาพรวม มีความพร้อมมากเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 ด้านกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้
ตระหนักถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีระดับความพร้อมมากที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 ด้านองค์การมีการสร้างระบบ
สนับสนุนต่างๆองค์ประกอบที่ 4 ด้านการออกแบบองค์การและพัฒนาองค์การ และองค์ประกอบที่ 1 ด้านวิสัยทัศน์      
พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: ความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, Business and HR Strategy 4 
องค์ประกอบ 

Abstract 
This research aims to study the business characteristics after the Asian Economic Community 

and Assessing the availability of human resource management after the Asian Economic Community in 
the hotel business in Patong, Phuket : Business and HR Strategy 4 dimension from human resources 
132 hotels. Data were collected by questionnaire. The ASEAN Business Area (AEC) is characterized by a 
business strategy with a focus on the domestic market. Strategy to expand the market in the country. 
Most of the employees are foreigners, and the second is the business with a focus on the domestic 
market. No strategy to expand the market and have foreign employees and evaluation of human 
resource management. The Business and HR Strategy 4 dimension found that the overall readiness 
level Are very ready. When considering each component, it was found that Human Resource Strategy 
2dimension recognizes business strategies. Have the most readiness level. The 3 dimension component 
is organizational support. 4  dimension Organizational Design and Organizational Development And        
1 dimension of the vision, mission and goals of the organization, respectively. 
Keywords: Availability of Human Resource Management, Asian Economic Community, Business and HR 
Strategy 4 dimensions 

1,2อ.,สาขาวิชาการบรหิารทรัพกรมนุษย ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต83000 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

39



 

 

1,2 Lecturer, Department of Human Resource Management Faculty of Management Science Phuket Rajabhat 83000 
*Corresponding author: Tel.: 076-211959 ext. 5000. E-mail address: aumyud@gmail.com 

บทน า 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การปรับตัวในทุกภาคส่วนของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การภาค
ธุรกิจมีความส าคัญเป็นอย่างมาก องค์การต้องด าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจที่ก าลังจะได้รับการปรับ
มาตรฐานกระบวนการและข้อก าหนดต่างๆ ให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นทั้งข้อได้ เปรียบและเสียเปรียบ แต่สิ่งที่เห็นได้อย่าง
เด่นชัดคือ องค์การต้องมีความสามารถที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทั้งในลักษณะเร่งรุกและตั้งรับ          
ต้องสามารถสร้างความได้เปรียบและลดข้อเสียเปรียบทั้งด้านการลงทุน กระบวนการผลิต การขนส่งเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนส าคัญขององค์การที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากกลไกและมาตรการการเคลื่อนย้ายเสรีจะมีแรงงานมากมายที่เข้ามาสู่ระบบตลาดแรงงานภายในประเทศ ใน
ขณะเดียวกันแรงงานไทยก็เคลื่อนย้ายตนเองเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศกลายเป็นระบบตลาดแรงงานอาเซียน 
องค์การที่มีความได้เปรียบในด้านใดด้านหนึ่งย่อมมีโอกาสที่จะได้สรรหาและคัดเลือกแรงงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ในขณะที่
บางองค์การยังต้องกังวลกับภาวการณ์ไหลออกของแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่มีระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไว้ได้ และทรัพยากรมนุษย์ในระบบตลาดที่มีความ
ผันผวนเช่นนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต ความสุขสมบูรณ์ของทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นก็มี
แนวโน้มที่จะลดลง[1] 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรม เนื่องจากเขตจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง 6 จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจโรงแรม    
ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นจุดหมายปลายทางจ านวนมากที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค ส าหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีจุดเด่น
คือการเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของชายหาด มีศิลปวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลานาน และความมีเอกลักษณ์ของบ้านเมืองที่ผสมผสานระหว่างวิถีเมืองและวัฒนธรรมวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่แทรกซึม
อยู่ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางอากาศที่เช่ือมโยงไปสู่จังหวัดอื่นๆ 
และต่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ภูเก็ตมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจภาคการท่องเที่ยว
และบริการ ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจทั้งในภาคการผลิต และบริการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว 

ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเองเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันการปรับตัวในทุก
ภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขององค์การภาคธุรกิจมีความส าคัญเป็นอย่างมาก องค์การต้องด าเนินธุรกิจ
ภายใต้การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจท่ีก าลังจะได้รับการปรับมาตาฐานกระบวนการ และข้อก าหนดต่างๆให้ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
เป็นทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ แต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ องค์การต้องมีความสามารถที่จะเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในทั้งลักษณะที่เร่งรุกและตั้งรับต้องสามารถสร้างความได้เปรียบและลดข้อเสียเปรียบทั้งด้านการ
ลงทุน กระบวนการผลิตและการบริการรวมไปถึงด้านทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนส าคัญขององค์กรที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากกลไกและมาตรการการเคลื่อนย้ายเสรี จะมีแรงงงานมากมายที่เข้ามาสู่ระบบตลาดแรงงานภายในประเทศ ใน
ขณะเดียวกันแรงงานไทยก็เคลื่อนย้ายตนเองเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศกลายเป็นระบบตลาดแรงงานอาเซียน องค์ที่
มีความได้เปรียบในด้านใดดา้นหนึ่งย่อมมโีอกาสที่จะได้สรรหาและคัดเลือกแรงงานท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ในขณะที่บางองค์กร
ยังต้องกังวลกับภาวการณ์ไหลออกของแรงงงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นหากไม่มีระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้สามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ในระบบตลาดที่มีความผันผวนเช่นนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต ความสุขสมบูรณ์ของทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะลดลง[1] 

ความตระหนักถึงความสามารถในการด าเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจึงมีความส าคัญยิ่งในการรองรับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะมิติ Business and HR 
Strategy 4 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ องค์ประกอบท่ี 2 ด้าน

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

40

mailto:aumyud@gmail.com


 

 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ องค์ประกอบที่ 3 ด้านองค์การมีการสร้างระบบสนับสนุน
ต่างๆ และองค์ประกอบท่ี 4 ด้านการออกแบบองค์การและพัฒนาองค์การซึ่งความสามารถในการด าเนินการด้านทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การในมิติข้างต้นจะช่วยเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์การในแง่ความสามารถทางการแข่งขัน
ในระบบเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรรหา พัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ในตลาดแรงงานอาเซียน  

ดังนั้นองค์การจะต้องมีความสามารถที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ในทั้ง
ลักษณะที่เร่งรุกและตั้งรับต้องสามารถสร้างความได้เปรียบและลดข้อเสียเปรียบทั้งด้านการลงทุน กระบวนการผลิตและ
การบริการรวมไปถึงด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยจึงต้องการประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจโรงแรม ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต : มิติ 
Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าว จะสามารถน ามาพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่ประเทศเป็นโดยส่วนรวม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
2. ประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในธุรกิจโรงแรม ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต: มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ 

วิธีด าเนินการ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในธุรกิจโรงแรม ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต : มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยและได้น าเสนอเป็นหัวข้อตามล าดับ ดังน้ี 

1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การประเมินดังกล่าวใช้แบบประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ มิติ Business and 
HR Strategy 4 องค์ประกอบผู้ที่จะท าการประเมิน คือ ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์หรือนักทรัพยากรมนุษย์ หรือ
ผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจากประสบการณ์ท างาน       
5-10 ปี หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการโรงแรมทั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นสมาชิกของชมรมงาน
บุคคล ในธุรกิจโรงแรม ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จ านวน 132 คนจากโรงแรม 132 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของ
ชมรมงานบุคคลและตั้งอยู่ในต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

2.   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการดัดแปลงเครื่องมือจากแบบประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของโครงการ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อน าองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ” 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุน
สนับสนุนจากส านักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าว ผ่านการน ามาวิจัยแบบ Mixed Method 
Research โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 2 ครั้ง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในงานทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมจ านวน 20 คน การศึกษาดูงานในองค์กร 2 แห่ง และการเก็บ
ข้อมูลผ่านแบบสอบถาม โดยมีองค์กรเข้าร่วมทดลองใช้เครื่องมือจ านวน 109 องค์กรตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 
881 ตัวอย่าง เป็นผู้บริหารองค์กรจ านวน 69 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.8) นักทรัพยากรมนุษย์ 148 ตัวอย่าง (ร้อยละ 16.8) และ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 664 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75.4) จากการวิจัยดังกล่าวท าให้เกิดผลผลิตจากการวิจัยประกอบด้วย
ภาพที่พึงประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเครื่องมือประเมินการเตรียมความ
พร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
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ส าหรับการประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Software: Go Go AEC) 

เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เป็นการ
ประเมินกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Process) ซึ่งประเมินใน 13 ประเด็นหลัก และการประเมินระดับ
ของระบบทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Stage of HR Evolution ) ใช้แบบประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในแต่ละด้านจะมีข้อค าถามที่มีจ านวนแตกต่างกันไป2 
มีลักษณะเป็นมาตรการประเมิน 6 ระดับ เครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (Alpha = .96) และมีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง .75 – .88 และจากการวิเคราะห์ CFA พบว่าเครื่องมือ มีความตรงเชิงโครงสร้าง และมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .65 - .93 

3.   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์หรือนักทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้บริหารที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 132 คนจากโรงแรม 132 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของ
ชมรมงานบุคคลและตั้งอยู่ในต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แล้วจึงรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาด าเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

4.   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้เเก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อม
ด้านทรัพยากรมนุษย์หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในธุรกิจโรงแรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดังนี้ (ตามข้อก าหนดของเครื่องมือข้างต้น) 

คา่เฉลี่ย    แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

การประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน: มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบสามารถแสดงผลการวิจัยตามล าดับ ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ส่วนที่ 3 การประเมินความพร้อมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ: มิติ Business and HR Strategy      

4 องค์ประกอบ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนโรงแรม 132 คน ที่เป็นสมาชิกของชมรมงานบุคคลและตั้งอยู่ในต าบล
ป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุงานในต าแหน่งและอายุงานในองค์การ 

รายการ N  S.D 
อายุงานในต าแหน่ง 132 5.43 6.32 
อายุงานในองค์การ 132 5.21 5.99 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า อายุงานในต าแหน่งของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์หรือนักทรัพยากรมนุษย์ หรือ

ผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีอายุเฉลี่ย 5.43 ปีต่อคนอายุงานในองค์กรของ
ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์หรือนักทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ มีอายุเฉลี่ย 5.21 ปีต่อคน 

ตารางท่ี 2 ค่าร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

ไม่ระบ ุ

101 
30 
1 

76.5 
22.7 
0.80 

รวม 132 100.0 

จากตารางที่2 ร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.5 และเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้วิจัยขอความร่วมมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์หรือนักทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงใน
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 132 คนจากโรงแรม 132 แห่ง ท่ีเป็นสมาชิกของชมรมงานบุคคลและตั้งอยู่ใน
ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยการพิจารณาว่าองค์การ ใกล้เคียงกับรูปแบบใดมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางที่ 3 
ดังนี ้

 
ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของลักษณะการด าเนินธรุกิจหลังจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ พนักงาน รูปแบบ จ านวน ร้อยละ 
มีแผนขยายตลาดไปในต่างประเทศ ตั้งฐานการผลิต/ 

กระจายสินค้า/บริการ 
มี  Expat, Local, 
Inpat 

1 4 
 

3.0 
 

มีแผนขยายตลาดไปในต่างประเทศ ตั้งฐานการผลิต/ 
กระจายสินค้า/บริการ 

มี Expat และ 
Local 

2 13 
 

9.8 
 

มีแผนขยายตลาดไปในต่างประเทศ ร่วมทุนกับ บ.อ่ืนท่ีมี 
ฐานการผลิต/บริการ 

มี Expat และInpat 3 0 
 

0 

มีแผนขยายตลาดไปในต่างประเทศ ร่วมทุนกับ บ.อ่ืนท่ีมี 
ฐานการผลิต/บริการ 

มี Expatเท่านั้น 4 0 
 

0 

มีแผนขยายตลาดไปในต่างประเทศ ร่วมทุนกับ บ.อ่ืนท่ีมี 
ฐานการผลิต/บริการ 

มี Inpat เท่านั้น 5 1 0.8 

มีแผนขยายตลาดไปในต่างประเทศ ส่งออกสินค้า/บริการ มีพนักงานต่างชาติ 6 13 9.8 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ พนักงาน รูปแบบ จ านวน ร้อยละ 
มีแผนขยายตลาดไปในต่างประเทศ ส่งออกสินค้า/บริการ ไม่มีพนักงานต่างชาติ 7 13 9.8 
เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก ขยายตลาดในประเทศ มีพนักงานต่างชาติ 8 59 44.7 
เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก ขยายตลาดในประเทศ ไม่มีพนักงานต่างชาติ 9 0 0 
เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก ไม่มีการขยายตลาด มีพนักงานต่างชาติ 10 29 22.0 
เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก ไม่มีการขยายตลาด ไม่มีพนักงานต่างชาติ 11 0 0 

รวม 132 100.0 

หมายเหตุ Expat (Expatriate) ในที่น้ีหมายถึง พนักงานในประเทศท่ีส่งไปท างานยังสาขาต่างประเทศ 
Inpat (Inpatriate) ในที่น้ีหมายถึง พนักงานจากสาขาต่างประเทศท่ีเข้ามาท างานในประเทศ 
Local (Local Staff) ในที่น้ีหมายถึง พนักงานท่ีเป็นคนท้องถิ่นในต่างประเทศ 

 
จากตารางที่ 3 ร้อยละของลักษณะการด าเนินธุรกิจของโรงแรมภายหลังการเข้าสู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) พบว่าโรงแรมส่วนใหญ่มีลักษณะการด าเนินธุรกิจในรูปแบบที่ 8 โดยมยีุทธศาสตร์เน้นตลาดในประเทศเป็นหลักกล
ยุทธ์ขยายตลาดในประเทศ และมีพนักงานต่างชาติ มากที่สุด จ านวน 59 โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา คือ 
รูปแบบที่ 10โดยมียุทธศาสตร์เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก กลยุทธ์ไม่มีการขยายตลาด และมีพนักงานต่างชาติจ านวน  
29 โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 22.0 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 การประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ มิติ Business and HR Strategy 

ความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มิติBusiness and HR Strategy 4 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี ้

ตารางที่ 4 ระดับความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มิติBusiness and HR Strategy 4 องค์ประกอบ 

Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ 
ระดับความพร้อม 

X ̅ S.D แปลผล 
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ สะท้อนถึง 
1.1ทิศทางการด าเนินธุรกิจในระดับอาเซียน 3.94 0.72 มาก 
1.2ความยืดหยุ่นกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอาเซียน 4.03 0.75 มาก 
1.3การเรียนรู้ และสะสมองค์ความรู้ส าหรับยุคโลกาภิวัตน์ 3.96 0.82 มาก 

เฉลี่ย 3.97 0.76 มาก 
2.กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ดังนี้ 
2.1วิสัยทัศน์HRสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 4.27 0.76 มาก 
2.2พันธกิจHRสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 4.20 0.75 มาก 
2.3กลยุทธ์HRสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 4.16 0.83 มาก 

เฉลี่ย 4.21 0.78 มาก 
3.องค์การมีการสร้างระบบสนับสนุนต่างๆเพ่ือให้องค์การ 
3.1สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน 3.98 1.02 มาก 
3.2มีโครงสร้างและระบบการท างานท่ียืดหยุ่น 3.74 1.15 มาก 
3.3สร้างความผูกพันและภักดีกับบุคลากร 4.02 1.07 มาก 
3.4ใส่ใจตระหนักถึงผลกระทบต่อพลเมืองและสังคมใน 4.05 0.98 มาก 
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Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ 
ระดับความพร้อม 

X ̅ S.D แปลผล 
ภูมิภาคอาเซียน 
3.5สามารถดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ได้ 3.91 0.92 มาก 
3.6สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า 3.98 0.87 มาก 

เฉลี่ย 3.95 1.00 มาก 
4.การออกแบบองค์การและพัฒนาองค์การได้พิจารณาถึง 
4.1ความหลากหลายของพนักงานในองค์การ 

3.90 0.94 มาก 

4.2ระบบระเบียบที่ชัดเจน และไม่เลือกปฏิบัติ 3.85 1.03 มาก 
4.3ความต้องการของลูกค้า 4.04 0.92 มาก 

เฉลี่ย 3.93 0.96 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.02 0.88 มาก 

จากตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์        
ในองค์การภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบ พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X ̅ = 4.02,S.D = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้านวิสัยทัศน์ HR สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ พันธกิจ HR สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ HR สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีระดับความพร้อมมากที่สุด (X ̅ = 4.21,             
S.D = 0.78) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ สะท้อนถึงทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจในระดับอาเซียน ความยืดหยุ่นกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอาเซียน และการเรียนรู้ และสะสมองค์ความรู้
ส าหรับยุคโลกาภิวัตน์ (X ̅ = 3.97, S.D = 0.76) องค์ประกอบที่ 3 องค์การมีการสร้างระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้องค์การ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซยีน มีโครงสร้างและระบบการท างานท่ียืดหยุ่น สร้างความผูกพันและภักดีกับบุคลากร ใส่ใจ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อพลเมืองและสังคมในภูมิภาคอาเซียน สามารถดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ได้ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า (X ̅ = 3.95, S.D = 1.00) และ องค์ประกอบที่ 4 การออกแบบองค์การและพัฒนาองค์การได้พิจารณา
ถึงความหลากหลายของพนักงานในองค์การ ระบบระเบียบที่ชัดเจน และไม่เลือกปฏิบัติและความต้องการของลูกค้า            
(X ̅ = 3.93, S.D = 0.88) 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

การประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในธุรกิจโรงแรม ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต: มิติ Business and HR Strategy 4 องค์ประกอบประกอบด้วย 2 
ส่วน พบว่า ส่วนที่ 1 ลักษณะการด าเนินธุรกิจภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่วนใหญ่โรงแรมมี
ลักษณะการด าเนินธุรกิจโดยมียุทธศาสตร์เน้นตลาดในประเทศเป็นหลักกลยุทธ์ขยายตลาดในประเทศ และมีพนักงาน
ต่างชาติ มากที่สุด รองลงมา คือ มียุทธศาสตร์เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก กลยุทธ์ไม่มีการขยายตลาด และมีพนักงาน
ต่างชาติซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะการด าเนินธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบนี ้มยีุทธศาสตร์เน้นตลาดในประเทศเป็นหลักและมีการว่าจ้าง
พนักงานต่างชาติ ซึ่งนับวันมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เกิดจากภายในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรี[1]และส่วนที่ 2 การประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ: มิติ Business and HR Strategy 
4 องค์ประกอบพบว่า ระดับความพร้อมในภาพรวมมีความพร้อมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ มรีะดับความพร้อมมากที่สุด กล่าวคือ 
วิสัยทัศน์ HR มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ พันธะกิจ HR สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ HR
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 ด้านองค์การมีการสร้างระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้องค์การ
ใส่ใจตระหนักถึงผลกระทบต่อพลเมืองและสังคมในภูมิภาคอาเซียนองค์ประกอบท่ี 4 ด้านการออกแบบองค์การและพัฒนา
องค์การที่ได้พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก องค์ประกอบที่ 1 ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
องค์การทีส่ะท้อนถึงความยืดหยุ่นกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอาเซียนเป็นหลัก และ องค์ประกอบท่ี 3 ด้านองค์การ
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มีการสร้างระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้องค์การสร้างความผูกพันและภักดีกับบุคลากรเป็นหลัก ตามล าดับซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อสรุปจากการสัมมนาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสและความท้าทายที่ HR ไทยต้องรู้ทีพ่บว่า
องค์กรในประเทศไทยมีการปรับตัวมากขึ้นในทุกๆด้าน องค์กรใดได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธะกิจกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วนั้นองค์กรจะมี
อัตราการเติบโตสูงขึ้น[2]สอดคล้องกับการศึกษาของ Collin and Porras [3]และ [4]  Institute for Social Research 
รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา พบว่า องค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน กล่าวคือ คุณลักษณะของ
องค์การที่มีสมรรถนะสูงนั้นล้วนเกิดจากการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ขององค์ กร  (High Performance Organization) มี การปรับปรุ งอย่ างต่อ เนื่ อ ง (Continuous Improvement & 
Renewal) มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมมีความแตกต่างจากองค์กรอื่น 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับระบบแรงงานต่างชาติและระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนและทั่วโลก 
โดยเฉพาะด้านการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแรงงานที่สามารถเคลื่อนย้ายมาสู่องค์กรได้มากขึ้น การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การยอมรับและเคารพในความแตกต่างจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีความทันสมัย เกิดวัฒนธรรมระบบเปิด (Openness & Action 
Orientation) องค์กรมีการสร้างระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้องค์กรใส่ใจตระหนักถึงผลกระทบต่อแรงงานในภูมิภาคสู่การ
เลื่อนไหลสู่องค์กร มุ่งเน้นประสิทธิภาพการด าเนินงานมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างทั่วถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการ
เรียนรู้โดยให้พนักงานทุกกลุ่ม ทุกเช้ือชาติเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการที่ส าคัญก่อให้เกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการและการบริการใหม่ๆเกิดความสามัคคีและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกันได้ [1] แต่ทั้งนี้ความ
พร้อมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป้าหมายไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแต่ละองค์กรมีความเหมาะสม
แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับลักษณะของ องค์กร เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจขององค์กร ดังนั้นถ้าสามารถแจกแจงได้
ว่าองค์กรนั้นมีระดับพัฒนาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับใด และมีเป้าหมายไปในทิศทางใด ก็จะสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าลักษณะองค์กรนั้นกับระดับความพร้อมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอแล้วหรือไม่ [5]   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การมางานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Summer Bitter Sweet 2018 ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทย การศึกษานี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวไทยจ านวน 400 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ T-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านความต้องการประสบ
ความส าเร็จในชีวิต รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความต้องการในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง ในส่วนของปัจจัยดึงที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านภาพรวมของงาน ถัดมาคือปัจจัยด้านสิ่งท่ีผู้บริโภคจะได้รับ 

ค าส าคัญ: นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง 

Abstract 

 This research aims to study behaviour and motivating factors influencing travel decision of Thai 
MICE tourists visiting “ Summer Bitter Sweet 2018" .  This study was a quantitative research using 
questionnaire as a tool to collect 400 responses of Thai MICE tourists.  The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, factor analysis, ANOVA and T-test.  
 The survey results showed that the most influential push factor in the decision making was a 
factor of success in life, followed by the factor of a needs for safety and security. In addition, the most 
influential pull factor in the decision making was the factor of event image and the factor consumer 
benefit respectively.  
Keywords: MICE tourists, Exhibition, MICE tourist behaviour, Push factors, Pull factors 
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บทน า 

 ตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงธุรกิจสากล 
อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของมาตรฐานไมซ์ของอาเซียนและยังเป็นเจ้าภาพในก ารร่วมพัฒนา
มาตรฐานไมซ์ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆในอาเซียน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ าความเป็นผู้น าอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
อาเซียน [1] ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยในการก้าวข้ึนมาเป็นผู้น าธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน [2] อีกท้ังธุรกิจ
ไมซ์ในประเทศได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่ได้ก าหนดให้มี MICE City 5 แห่ง นั้นก็คือ 
กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น อีกทั้งในอนาคตยังมีแผนในการพัฒนา MICE City เพิ่มขึ้นอีก 5 
แห่ง ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี ระยอง นครราชสีมา และสงขลา [3] ซึ่งในส่วนของ MICE City ที่จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นใน
อนาคตนั้น สงขลาถือเป็นเมืองที่น่าจับตามอง เพราะมีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และยังเป็นศูนย์กลาง
การค้าของภาคใต้อีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดสงขลายังมีศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อ
รองรับในการจัดประชุมและการจัดแสดงสินค้า อีกท้ังยังเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพให้จังหวัดสงขลามีความพร้อมในการ
เป็น MICE City เพื่อเป็นการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ของภาตใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4]  
 จากที่กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคใต้ และมีสถานท่ีซึ่งมีศักยภาพพร้อมในการรองรับ
การจัดแสดงสินค้า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ตลอดปี และหนึ่งในงานจัด
แสดงสินค้าที่ประสบความส าเร็จในการจัด คือ งาน Summer Bitter Sweet [5] ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเห็นความส าเร็จได้จากงานมีการจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่สาม ในปี 2561 น้ี ซึ่ง
ในการจัดงานแสดงสินค้าสิ่งท่ีส าคัญสิ่งหนึ่งที่จะขับเคลื่อนงานให้ประสบความส าเร็จได้นั้นก็คือ ผู้เข้าร่วมงาน หากผู้เข้าร่วม
งานให้การตอบรับงานดี ก็จะส่งผลให้งานนั้นๆประสบความส าเรจ็ตามไปดว้ย ซึ่งในการนี้หากผู้จัดงานทราบว่าในการจะเขา้
ร่วมงานในแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมงานมีความต้องการอะไร หรือมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน ก็จะเป็นโอกาส
อันดีที่ผู้จัดงานจะพัฒนาการจัดงานให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อต่อยอดให้งานประสบความส าเร็จต่อไป 
แต่ในปัจจุบันนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีไม่มากนัก [6] จึงอาจท าให้ผู้จัดงานไม่สามารถพัฒนาให้การจัดงานส าเร็จได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 ส าหรับงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของอุตสหกรรมไมซ์ ซึ่งจะเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี จึงได้มีการศึกษาวิจัยในแขนงนี้ อีกทั้งเล็งเห็นว่างานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมางานแสดงสินค้าและนิทรรศการยังมีจ านวนไม่
มากนัก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมางานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ กรณีศึกษา Summer Bitter Sweet 2018 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน 
รวมถึงปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการมางานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Summer Bitter Sweet 2018 
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทย ซึ่งค าถามในการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้คือ 1) นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทยท่ีมีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยแรงจูงใจที่แตกต่างกันหรือไม่ 2) ปัจจัยแรงจูงใจใดที่มีส่งผลต่อนักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์ชาวไทยในการตัดสินใจมางานแสดงสินค้าและนิทรรศการมากท่ีสุด ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุงในการจัดงานในครั้งต่อไป รวมถึงผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของ
ตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงาน อีกท้ังในงานวิจัยนี้ยังค านึงไปถึงประโยชน์ในการที่จะ
น าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและเสริมศักยภาพให้แก่จังหวัดสงขลาในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น MICE City รวมไปถึงเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในการที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป  
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยผลัก และ
ปัจจัยดึง โดยตามแนวคิดของ Crompton ปัจจัยผลัก คือแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อน รวมถึงหลีกหนีชีวิตประจ าวันในแบบเดิมๆ และต้องการย้อนระลึกกลับไปใน
อดีต [7] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Swarbrooke & Horner ซึ่งได้อธิบายว่าสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการเดินทางคือการที่นัก
เดินทางต้องการที่จะย้อนกลับไปในอดีตเพื่อให้จิตใจเกิดความสงบ [8] และฉันทัช วรรรถนอม ได้ให้ความหมายของปัจจัย
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ผลัก คือ ได้ให้ความหมายของปัจจัยผลักไว้ว่าคือ ความต้องการที่เกิดขึ้นมาจากภายในของตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งอิทธิพล
ให้เกิดความต้องการที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น
กล่าวได้ว่า ปัจจัยผลัก คือความต้องการที่เกิดมาจากความต้องการภายในตัวของนักท่องเที่ยวท่ีปรารถนาจะออกเดินทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ความต้องการของตน ในส่วนของปัจจัยดึงนั้น แนวคิดของ Dann ได้อธิบายถึง
ปัจจัยดึงว่า คือแรงจูงใจท่ีเกิดจากการดึงดูดของสถานท่ีท่องเที่ยวนั้น ซึ่งเป็นตัวแปรให้คนตัดสินใจเดินทางมาเยือน [10] ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ Crompton ได้อธิบายปัจจัยดึงว่า คือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมาจากจุดหมายปลายทางมากกว่าเกิด
จากนักท่องเที่ยว ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่จุดหมายปลายทางมีต่อนักท่องเที่ยว [11] ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ ฉันทัช วรรรถนอม ได้ให้อธิบายความหมายของ ปัจจัยดึงว่า คือปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้คนเกิดการ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ [12] จากการศึกษาข้างต้นกล่าวได้ว่า ปัจจัยดึงดูด คือแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายนอกที่เกิด
จากอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและจุดหมายปลายทาง ซึ่งส่งผลต่อนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยือนสถานท่ี 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังเช่นงานวิจัยต่อไปนี้    
L. Chen. & W. Chen. ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยผลักดันและดึงดูดในการเดินทางท่องเที่ยวของนักดูนกชาวต่างชาติ ซึ่งได้
ท าการศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวขอ งนักดูนก
ชาวต่างชาติในประเทศไต้หวัน จากการวิจัยพบว่าปัจจัยผลักดันที่ส าคัญอันดับแรกคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนก รองลงมาคือ 
เพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ตามมาคือเพื่อการมีส่วนร่วมและการแบ่งปัน ถัดไปคือเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตวิญญาณ เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ และสุดท้ายคือ เพื่อการแข่งขัน ในส่วนของปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญ อันดับแรกคือ ทรัพยากรนก รองลงมา
คือ ไกด์มืออาชีพ ถัดมาคือสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสรา้งพื้นฐานและสดุท้ายคอืวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณี [13] 
 Seebaluck et al. ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์แรงผลักดันและแรงดึงดูในการเลือกประเทศมอริเชียสเป็น
จุดหมายปลายทางในการแต่งงาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มาแต่งงานส่วนใหญ่จะถูกมีปัจจัยดึงดูดหลักคือ 
คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง และในส่วนของปัจจัยผลักดันคือ การตลาดของจุดหมายปลายทาง กิจกรรมการส่งเสรมิ
และกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาแต่งงานท่ีมอริเชียส [14] 
 Youseeif & Marzuki ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์แรงผลักดันและแรงดึงดูดของของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยผลักดันท่ีมีผลสูงสุดคือ เพื่อการมอง
หาความแปลกใหม่ และในส่วนของปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ [15] 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในการตัดสินใจมาร่วม
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ปัจจัยผลัก และปัจจัยดึง และมีตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน จากผู้เข้าร่วมงาน
จัดแสดงสินค้า Summer Bitter Sweet 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 – 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ Purposive 
sampling และเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis), การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ t-test 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมาจากการทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการพิจารณาความสอดคล้องของ
เครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) และพิจารณาคัดเลอืกเฉพาะตวัแปรที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 และน ามา
ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอน-บาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) พบว่าองค์ประกอบของปัจจัยผลักมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.875 และองค์ประกอบของปัจจัยดึงมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทยที่ตดัสินใจเข้ารว่มงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ Summer Bitter Sweet 2018  จ านวน 400 คน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัย ดังรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ และคา่ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์   
                n = 400 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 196 49.0 
หญิง 204 51.0 

รวม 400 100 
อายุ    

15-20 ปี 86 21.5 
21-30 ปี 159 39.8 
31-40 ปี 72 18.0 
41-50 ปี 51 12.8 
51-60 ปี 27 6.8 
61 ปีขึ้นไป 5 1.3 

รวม 400 100 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยนต่อเดือน   

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 38.3 
10,001 - 20,000 บาท 103 25.8 
20,001 – 30,000 บาท 54 13.5 
30,001 - 40,000 บาท 38 9.5 
40,001 - 50,000 บาท 17 4.3 
50,001 บาทขึ้นไป 35 8.8 

รวม 400 100 

 จากตารางที่ 1 แสดงถึงลักษณะของประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 204 
คน คิดเป็นร้อยละ 51 เป็นเพศชาย จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี เป็นจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 15-20 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และช่วงอายุ 
61 ปี ขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ในส่วนของรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ ช่วงรายได้ 10,001-
20,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ช่วงรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ช่วงรายได้ 30,001-40,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ช่วงรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.8 และช่วงรายได้ 40,001-50,000 บาท มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่ และคา่ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะพฤติกรรมการเข้าร่วมงาน 
n = 400  

ลักษณะพฤติกรรม จ านวน  (คน) ร้อยละ 
จ านวนครั้งที่มางาน   

ครั้งแรก 214 53.5 
ครั้งที่ 2 82 20.5 
มากกว่า 2 ครั้ง 104 26 

รวม      400      100 
ลักษณะในการมางาน   

มาคนเดียว 20 5 
มากับครอบครัว (เช่น พ่อแม่, คู่สมรส) 142 35.5 
มากับเพื่อน 152 38.0 
มากับแฟน 86 21.5 

รวม      400      100 
จ านวนสมาชิกทีม่าในงาน(ไม่นับรวมผู้ตอบแบบสอบถาม   

0 คน 20 5.0 
1 คน 146 36.5 
2 คน 115 28.7 
3 คน 70 17.5 
4 คน 22 5.5 
5 คน 12 3.0 
6 คน 6 1.5 
7 คน 1 0.3 
8 คน 4 1.0 
9 คน 2 0.5 
10 คน 1 0.3 
มากกว่า 10 คน ขึ้นไป 1 0.3 

รวม     400      100 
ชนิดของพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมางาน   

รถโดยสารสาธารณะ 16 4.0 
รถยนต์ส่วนบุคคล 319 79.8 
เดินมาร่วมงาน 16 4.0 
รถจักรยานยนต ์ 49 12.3 

รวม      400       100 
ค่าใช้จ่ายที่ใชภ้ายในงาน   

น้อยกว่า 500 บาท 248 62.0 
501 – 1,000 บาท 120 30.0 
1,001 – 2,000 บาท 16 4.0 
2,001 – 3,000 บาท 9 2.3 
มากกว่า 3,001 บาทขึ้นไป 7 1.8 

รวม      400      100 

 จากตารางที่ 2 แสดงถึงลักษณะพฤติกรรมการเข้าร่วมงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เดินทางมาร่วมงานเป็นครั้งแรก จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 ถัดมาคือมางานมากกว่า 2 ครั้ง จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และมางาน 2 ครั้ง มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ในส่วนของลักษณะใน
การมางานพบว่าส่วนใหญ่มาร่วมงานกับเพื่อน เป็นจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือมาร่วมงานกับ
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ครอบครัว จ านวน 142 คน คิดเป้นร้อยละ 35.5 น้อยที่สุดคือมาคนดียว จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5   ในส่วนของ
จ านวนสมาชิกที่มาร่วมงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสมาชิกมาร่วมงานด้วย 1 คน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
146 ถัดมาคือมีสมาชิกมาร่วมงานด้วย 2 คน เป็นจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีสมาชิกมาร่วมงานด้วย 3 คน 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ในส่วนของพาหนะที่ใช้ในการมาร่วมงานมากที่สุดคือ รถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 319 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมาคือ อื่นๆ (รถจักรยานยนต์) จ านวน 49 คน น้อยที่สุดคือ เดินมาร่วมงาน จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4 ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ภายในงานส่วนใหญ่มีการใช้จ่าย น้อยกว่า 500 บาท จ านวน 248 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62 รองลงมาคือ 501-1,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 1,001-2,000 บาท จ านวน 16 คน และ
น้อยที่สุดคือ มากกว่า 3,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยผลักโดยใช้ KMO and Barlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .910 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4525.137 
 df 231 
 Sig. .000 

  จากตารางที่ 3 'ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่าเท่ากับ 
0.910 สถิติทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่างๆ 
นั้น มีความสัมพันธ์กันสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ จากนั้นวิเคราะห์โดยการสกัดองค์ประกอบและ
การหมุนแกนโดยการน าปัจจัยผลัก จ านวน 22 ข้อ และปัจจัยดึง จ านวน 28ข้อ เข้าสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principle Component Analysis : PCA) และท าการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Varimax Orhogonal Rotation) โดยมี
การปรับการจัดกลุ่มของตัวแปรให้เป็นหมวดหมู่ เลือกเฉพาะองค์ประกอบท่ีมีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 ขึ้นไป 
ตารางที่ 4 Rotated Component Matrix (Push Factor) 

ปัจจยผลัก 
Component 

1 2 3 4 5 
ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ๆกับผู้เข้าร่วมงานคนอื่นๆ .805     

ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ๆกับผู้ประกอบการภายในงาน .800     

ต้องการทักษะใหม่ๆโดยร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติต่างๆภายในงาน .795     
อยากเสริมภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดี .687     
ต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ .654     
มองหาโอกาสทางธุรกิจ .610     
ต้องการซ้ือสินค้าที่ได้มาตรฐาน  .753    
อยากได้รับการบริการที่ดีจากผู้ประกอบการภายในงาน  .704    
ต้องการซ้ือสินค้าที่มีราคายุติธรรม  .657    
ต้องการซ้ือสินค้าที่ถูกสุขลักษณะอนามัย  .655    
ต้องการซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบที่เชื่อถือได้  .624    
ต้องการหลีกหนีอากาศร้อน   .781   
ต้องการหลีกหนีความจ าเจ   .611   
ต้องการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความผ่อนคลาย   .539   
ได้สัมผัสกับสินค้าและการบริการใหม่ๆ    .828  
เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ    .794  
อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน     .668 
อยากบอกเล่าประสบการณ์กับบุคคลอื่นถึงงานนี้ได้     .644 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

52



 จากตารางที่ 4 ในการวิเคเราะห์ข้อมูลปัจจัยผลักจากท้ังหมด 22 ข้อ ตัดตัวแปรที่มีค่าองค์ประกอบใกล้เคียงกัน
ในหลายๆองค์ประกอบจนไม่สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ทิ้งไป ได้แก่ อยากเข้าสังคม อยากได้รับการทักทายอย่างเป็น
มิตรจากผู้ประกอบการภายในงาน ต้องการคลายเครียด ต้องการพักผ่อน โดยเหลือปัจจัยทั้งหมดจ านวน 18 ข้อ สามารถ
สกัดได้องค์ประกอบได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ โดยทั้ง 5 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 64.495 
โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 (ปัจจัยด้านความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต) ได้
มากที่สุด คือ ร้อยละ 21.087 ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตัวแปร คือ 1) ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ๆกับผู้เข้าร่วมงาน
คนอ่ืนๆ 2) ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ๆ กับผูป้ระกอบการภายในงาน 3) ต้องการทักษะใหม่ๆโดยร่วมกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติต่างๆภายในงาน 4) อยากเสริมภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดี 5) ต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 6) มองหาโอกาสทาง
ธุรกิจ อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 2 (ปัจจัยด้านความต้องการในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง) ได้
ร้อยละ 15.096  ประกอบไปด้วย 5 ตัวแปร คือ 1) ต้องการซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน 2) อยากได้รับการบริการที่ดีจาก
ผู้ประกอบการภายในงาน 3) ต้องการซื้อสินค้าท่ีมีราคายุติธรรม 4) ต้องการซื้อสินค้าท่ีถูกสุขลักษณะอนามัย 5) ต้องการซื้อ
สินค้าจากผู้ประกอบที่เช่ือถือได้ อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 3 (ปัจจัยด้านความต้องการทางด้านร่างกาย) 
ได้ร้อยละ 10.681  ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) ต้องการหลีกหนีอากาศร้อน 2) ต้องการหลีกหนีความจ าเจ 3) 
ต้องการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความผ่อนคลาย อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 4 (ปัจจัยด้านความต้องการได้รับ
การยกย่อง) ได้ร้อยละ 8.883  ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร คือ 1) ได้สัมผัสกับสินค้าและการบริการใหม่ๆ 2) เรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ๆ และอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบท่ี 5 (ปัจจัยด้านความต้องการการยอมรับในสังคม) ได้ร้อยละ 
8.747 ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร คือ 1) อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน 2) อยากบอกเล่าประสบการณ์กับ
บุคคลอื่นถึงงานนี้ได้  
ตารางที่ 5 Rotated Component Matrix (Pull Factor) 

ปัจจัยดงึ 
Component 

1 2 3 4 
สถานที่จัดงานมีห้องน้ าที่เพียงพอ .788    
สถานที่จัดงานมีห้องน้ าที่สะอาด .715    
สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย .711    
สื่อน าเสนอว่าบูธจัดแสดงสินค้ามีความหลากหลาย .663    
สถานที่จัดงานมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ดี .637    
มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง .617    
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของงานจากครั้งที่แล้ว .598    
สินค้าภายในงานมีส่วนลดในการซ้ือ  .765   
สินค้าภายในงานมีของแถม  .718   
มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในการจัดงาน  .698   
สินค้าภายในงานมีราคาถูก  .665   
รายได้เพิ่มขึ้นท าให้สามารถซ้ือสินค้าได้มากขึ้น  .650   
ต้องการพบปะผู้คน  .630   
สื่อน าเสนอว่าจะมีผู้มีชื่อเสียงมาร่วมงาน  .620   
สถานที่จัดงานอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ   .710  
เป็นงานที่มีผู้คนนิยมมาเข้าร่วม   .697  
บ้านเมืองสงบสุข   .696  
สถานที่จัดงานอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของตนเอง    .750 
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว/เพื่อนฝูง    .625 

 จากตารางที่ 5 ในการวิเคเราะห์ข้อมูลปัจจัยดึงจากทั้งหมด 28 ข้อ ตัดตัวแปรที่มีค่าองค์ประกอบใกล้เคียงกันใน
หลายๆองค์ประกอบจนไม่สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ทิ้งไป ได้แก่ สถานที่จัดงานเหมาะสมกับรูปแบบงาน มีที่จอดรถ
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สะดวกและเพียงพอ สถานท่ีจัดงานอยู่ใจกลางเมือง ตนเอง/ครอบครัว/เพื่อนฝูงมีความเคยชินในการเข้าร่วมงานลักษณะนี้
สื่อน าเสนอว่าเป็นงานที่คนนิยมมาเข้าร่วมกัน มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล สื่อน าเสนอว่าภายในงานมีกิจกรรม 
พิเศษต่างๆ เป็นงานท่ีใครๆก็ต้องมา รายได้เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อยากออกมาจับจ่ายใช้สอยในงาน โดยเหลือปัจจัยจ านวน 19 
ข้อ ซึ่งสามารถสกัดได้องค์ประกอบได้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ โดยทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 58.502 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบท่ี 1 (ปัจจัยด้านภาพรวมของงาน) ได้มากท่ีสุด 
คือ ร้อยละ 19.785 ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ตัวแปร คือ 1) สถานที่จัดงานมีห้องน้ าที่เพียงพอ 2) สถานที่จัดงานมีห้องน้ าที่
สะอาด 3) สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย 4) สื่อน าเสนอว่าบูธจัดแสดงสินค้ามีความหลากหลาย 5) สถานที่จัดงานมีการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 6) มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง 7) ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของงานจากครั้ง
ที่แล้ว อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบท่ี 2 (ปัจจัยด้านสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ) ได้ร้อยละ 18.656 ประกอบไปด้วย 
7 ตัวแปร คือ 1) สินค้าภายในงานมีส่วนลดในการซื้อ 2) สินค้าภายในงานมีของแถม 3) มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในการ
จัดงาน 4) สินค้าภายในงานมีราคาถูก 5) รายได้เพิ่มขึ้นท าให้สามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้น 6) ต้องการพบปะผู้คน 7) สื่อ
น าเสนอว่าจะมีผู้มีช่ือเสียงมาร่วมงาน อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 3 (ปัจจัยด้านสังคม) ได้ร้อยละ 13.047  
ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) สถานที่จัดงานอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ 2) เป็นงานที่มีผู้คนนิยมมาเข้าร่วม 
3) บ้านเมืองสงบสุข และอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 4 (ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง) ได้ร้อยละ 7.013 
ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร คือ 1) สถานที่จัดงานอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของตนเอง 2) ต้องการสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว/เพื่อนฝูง 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทย จ าแนกตามเพศ 

แรงจูงใจ 
เพศชาย 

(n = 196) 
เพศหญิง 

(n = 204) t 
Sig 

(2-tailed) 
  S.D.  S.D. 

ปัจจัยผลัก       
1. ปัจจัยดา้นความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 3.21 0.94 3.39 0.82 -2.022 0.044* 
2. ปัจจัยความต้องการดา้นความปลอดภัย 3.89 0.65 3.96 0.60 -1.136 0.257 
3. ปัจจัยความต้องการทางด้านร่างกาย 3.72 0.77 3.85 0.73 -1.685 0.093 
4. ปัจจัยความต้องการได้รับการยกย่อง 3.92 0.81 4.08 0.77 -1.924 0.055 
5. ปัจจัยความต้องการการยอมรับในสังคม 3.31 0.90 3.44 0.83 -1.529 0.127 

รวม 3.61 0.60 3.74 0.57 -2.263   0.024* 
ปัจจัยดงึ       
1. ปัจจัยด้านภาพรวมของงาน 3.75 0.69 3.82 0.64 -1.056 0.292 
2. ปัจจัยด้านสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ 3.14 0.81 3.16 0.78 -0.185 0.853 
3. ปัจจัยด้านสังคม 3.43 0.82 3.53 0.75 -1.302 0.194 
4. ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง 3.53 0.90 3.71 0.83 -1.993 0.047* 

รวม 3.46 0.64 3.55 0.59 -1.461 0.145 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่  6 เมื่อน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test พบว่า เพศของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักของการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานในองค์ประกอบที่ 1 (ปัจจัย
ด้านความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต) และปัจจัยดึงของการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานในองค์ประกอบที่ 4 (ปัจจัยด้าน
ผู้ร่วมเดินทาง) แตกต่างกัน  
 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสถิตANOVAในส่วนของการจ าแนกข้อมูลประชากรศาสตร์ตามอายุ และรายได้
ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบปัจจัยผลักในการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาว
ไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน 

ปัจจัยผลัก อายุ n  S.D. F Sig. 
1. ปัจจัยดา้นความต้องการ
ประสบความส าเร็จในชีวิต 

15-20 ปี 86 3.34 0.93 0.556 0.734 

21-30 ปี 159 3.31 0.92   

31-40 ปี 72 3.24 0.89   
41-50 ปี 51 3.36 0.83   
51-60 ปี 27 3.40 0.65   

61 ปีขึ้นไป 5 2.77 0.89   
2. ปัจจัยความต้องการดา้น
ความปลอดภยั 

15-20 ปี 86 3.94 0.56 0.301 0.912 
21-30 ปี 159 3.96 0.63   
31-40 ปี 72 3.87 0.71   
41-50 ปี 51 3.87 0.64   
51-60 ปี 27 3.93 0.58   

61 ปีขึ้นไป 5 3.88 0.72   
3. ปัจจัยความต้องการ
ทางด้านร่างกาย 

15-20 ปี 86 3.99 0.64 4.810 0.000* 
21-30 ปี 159 3.89 0.67   
31-40 ปี 72 3.54 0.93   
41-50 ปี 51 3.59 0.80   
51-60 ปี 27 3.62 0.68   

61 ปีขึ้นไป 5 3.47 0.61   
4. ปัจจัยความต้องการได้รับ
การยกย่อง 

15-20 ปี 86 3.97 0.80 0.754 0.584 
21-30 ปี 159 3.95 0.85   

31-40 ปี 72 4.09 0.75   
41-50 ปี 51 4.09 0.79   
51-60 ปี 27 4.07 0.63   

61 ปีขึ้นไป 5 3.60 0.55   
5. ปัจจัยความต้องการการ
ยอมรับในสังคม 

15-20 ปี 86 3.43 0.86 1.239 0.290 
21-30 ปี 159 3.42 0.91   
31-40 ปี 72 3.19 0.85   
41-50 ปี 51 3.27 0.84   
51-60 ปี 27 3.56 0.74   

61 ปีขึ้นไป 5 3.50 0.50   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบปัจจัยดึงในการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน 

ปัจจัยดงึ อายุ n  S.D. F Sig. 
1. ปัจจัยดา้นภาพรวมของงาน 15-20 ป ี 86 3.91 0.69 0.905 0.478 

21-30 ป ี 159 3.77 0.67   

31-40 ป ี 72 3.70 0.72   
41-50 ป ี 51 3.77 0.62   
51-60 ป ี 27 3.80 0.58   
61 ปีขึ้นไป 5 3.71 0.30   

2. ปัจจัยดา้นสิ่งที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับ 
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21-30 ป ี 159 3.15 0.80   
31-40 ป ี 72 3.04 0.78   
41-50 ป ี 51 3.01 0.86   
51-60 ป ี 27 3.15 0.63   
61 ปีขึ้นไป 5 2.74 0.71   

3. ปัจจัยดา้นสังคม 15-20 ป ี 86 3.62 0.73 1.567 0.168 
21-30 ป ี 159 3.43 0.86   
31-40 ป ี 72 3.31 0.74   
41-50 ป ี 51 3.53 0.71   
51-60 ป ี 27 3.62 0.73   
61 ปีขึ้นไป 5 3.60 10.06   

4. ปัจจัยดา้นผู้ร่วมเดินทาง 15-20 ป ี 86 3.89 0.78 3.881 0.002* 

21-30 ป ี 159 3.68 0.86 
  

31-40 ป ี 72 3.40 0.93   
41-50 ป ี 51 3.37 0.94   
51-60 ป ี 27 3.56 0.64   
61 ปีขึ้นไป 5 3.30 0.76   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบปัจจัยผลกัในการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาว
ไทยท่ีมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนแตกตา่งกัน  

ปัจจัยผลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n  S.D. F Sig. 
1. ปัจจัยดา้นความต้องการ
ประสบความส าเร็จในชีวิต 

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.26 .90 3.417 0.005* 
10,001 - 20,000 บาท 103 3.55 .87   
20,001 – 30,000 บาท 54 2.99 .90   
30,001 - 40,000 บาท 38 3.34 .83   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.47 .62   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.17 .90   

2. ปัจจัยความต้องการดา้น
ความปลอดภยั 

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.91 .58 2.033 0.073 
10,001 - 20,000 บาท 103 4.05 .61   
20,001 – 30,000 บาท 54 3.83 .69   
30,001 - 40,000 บาท 38 3.96 .55   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.91 .64   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.71 .80   

3. ปัจจัยความต้องการ
ทางด้านร่างกาย 

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.91 .69 2.558 0.027* 
10,001 - 20,000 บาท 103 3.84 .75   
20,001 – 30,000 บาท 54 3.58 .84   
30,001 - 40,000 บาท 38 3.61 .77   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.59 .88   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.68 .75   

4. ปัจจัยความต้องการได้รับ
การยกย่อง 

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.90 .88 2.373 0.039* 
10,001 - 20,000 บาท 103 4.06 .75   
20,001 – 30,000 บาท 54 3.82 .71   
30,001 - 40,000 บาท 38 4.20 .63   
40,001 - 50,000 บาท 17 4.24 .81   
50,001 บาทขึ้นไป 35 4.20 .71   

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

56



5. ปัจจัยความต้องการการ
ยอมรับในสังคม 

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.41 .90 1.662 0.143 
10,001 - 20,000 บาท 103 3.51 .88   

20,001 – 30,000 บาท 54 3.21 .82   
30,001 - 40,000 บาท 38 3.28 .72   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.47 .72   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.13 .93   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบปัจจัยดงึในการตัดสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าและนิทรรศการของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาว
ไทยท่ีมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนแตกตา่งกัน 
ปัจจัยดงึ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n  S.D. F Sig. 
1. ปัจจัยดา้นภาพรวมของ
งาน 

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.83 0.69 1.087 0.367 

10,001 - 20,000 บาท 103 3.83 0.67   

20,001 – 30,000 บาท 54 3.65 0.60   
30,001 - 40,000 บาท 38 3.64 0.65   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.82 0.70   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.84 0.64   

2. ปัจจัยดา้นสิ่งที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับ 

ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.21 0.81 2.428 0.035* 
10,001 - 20,000 บาท 103 3.29 0.80   
20,001 – 30,000 บาท 54 2.92 0.75   
30,001 - 40,000 บาท 38 2.94 0.69   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.24 0.69   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.02 0.88   

3. ปัจจัยดา้นสังคม ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.54 0.76 0.901 0.481 
10,001 - 20,000 บาท 103 3.48 0.86   
20,001 – 30,000 บาท 54 3.38 0.80   
30,001 - 40,000 บาท 38 3.28 0.68   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.59 0.82   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.52 0.78   

4. ปัจจัยดา้นผู้ร่วมเดินทาง ต่ ากวา่ 10,000 บาท 153 3.78 0.78 2.810 0.017* 
10,001 - 20,000 บาท 103 3.67 0.86   
20,001 – 30,000 บาท 54 3.43 0.97   
30,001 - 40,000 บาท 38 3.41 0.85   
40,001 - 50,000 บาท 17 3.35 10.07   
50,001 บาทขึ้นไป 35 3.44 0.91   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 7-10 เมื่อน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ANOVA พบว่า ช่วงอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักของการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานในองค์ประกอบที่ 3 (ปัจจัย
ด้านความต้องการทางด้านร่างกาย) ปัจจัยดึงของการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานในองค์ประกอบที่ 4 (ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง) 
ที่แตกต่างกัน และเมื่อใช้สถิติ ANOVA วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของรายได้พบว่า รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักของการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานในองค์ประกอบท่ี 1 (ปัจจัยด้านความต้องการประสบ
ความส าเร็จในชีวิต), องค์ประกอบที่ 3 (ปัจจัยด้านความต้องการทางด้านร่างกาย) และองค์ประกอบที่ 4 (ปัจจัยด้านความ
ต้องการได้รับการยกย่อง) ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดึงของการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานใน
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องค์ประกอบที่ 2 (ปัจจัยด้านสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ) และองค์ประกอบที่ 4 (ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง) ที่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับปัจจัยผลักท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 จากนั้นผู้วิจัยได้น าผลมาวิแคราะห์ศึกษาต่อ โดยใช้การทดสอบแบบ Scheffe เพื่อเปรียบเทียบการส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมาร่วมงานเป็นรายคู่  โดยจ าแนกตามอายุ ในส่วนของปัจจัยผลักพบว่า ปัจจัยด้านความต้องการด้านร่างกาย ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 15-20 ปี 21-30ปี 41-50 ปี และ51-60ปี ส่งผลต่อการตัดสินใจมาร่วมงาน ในส่วนของ
ปัจจัยดึงพบว่า ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 15-20 ปี 21-30 ปี 41-50 ปี และ51-60ปี 
ส่งผลต่อการตัดสินใจมาร่วมงาน และเมื่อจ าแนกตามรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ในส่วนของปัจจัยผลัก พบว่าปัจจัย
ความต้องการทางด้านร่างกาย ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท, 30,001-
40,000 บาท และ 40,001-50,000 บาท ส่งผลต่อการตัดสินใจมาร่วมงาน อีกทั้งยังพบว่า ปัจจัยความต้องการได้รับการยก
ย่อง ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท, 40,001-50,000 บาท และ 50,001
บาท ขึ้นไป ส่งผลต่อการตัดสินใจมาร่วมงาน ในส่วนของปัจจัยดึง พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 
30,001-40,000 บาท และ 40,001-50,000 บาท ส่งผลต่อการตัดสนิใจมารว่มงาน อีกทั้งยังพบว่า ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ50,001บาท 
ขึ้นไป ส่งผลต่อการตัดสินใจมาร่วมงาน 

    การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถวิเคราะองค์ประกอบปัจจัยผลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์ชาวไทยในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ 5 ปัจจัย โดยกลุ่มปัจจัยผลักที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทยในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการมากที่สุด  ได้แก่ ปัจจัยความ
ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต รองลงมาคือ ปัจจัยความต้องการในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง ปัจจัยความ
ต้องการทางด้านร่างกาย ปัจจัยความต้องการได้รับการยกย่อง และสุดท้ายคือ ปัจจัยความต้องการการยอมรับในสังคม ซึ่ง
กลุ่มปัจจัยเหล่านี้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความต้องการล าดับขั้นของมาสโลว์ โดย ชูชัย สมิทธิไกร ได้ศึกษาและอธิบาย
ทฤษฎีนี้ ไว้ว่าคือการแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับขั้น คือ 1) ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic 
Physiological Needs)  คือ ความต้องพื้นฐานทางร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความ
ต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างการ และความมั่นคงในด้านการเงิน 3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) คือ 
ความต้องการการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในสังคม รวมถึงการได้รับความรักและมิตรภาพจากผู้อื่น 4) ความต้องการการ
ยกย่อง (Esteem Needs) คือ ความต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียง ความ
ภาคภูมิใจ รวมถึงสถานภาพต่างๆของตัวเอง 5) ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
คือ ความต้องการของบุคคลในการตอบสนองความใฝ่ฝันหรือความปรารถนาในด้านศักยภาพต่างๆของบุคคลนั้นๆ [16] แต่
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีได้ของงานช้ินนี ้ไม่ได้เรียงล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ ซึ่งจะไปสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุวิมล แม้นจริง ซึ่งได้ศึกษาและอธิบายทฤษฎีต้องการตามล าดับขั้นมาสโลว์ไว้ว่า ในการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์จะเลือกตอบสนองความต้องการที่เป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจ าวันก่อน แล้วค่อยๆเลื่อนระดับการ
ตอบสนองความต้องการขึ้นระดับสูงไปเรื่อยๆ และโดยปกติแล้วคนเราจะมีความต้องการรวมถึงความจ าเป็นในแต่ละเรื่อง
ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นล าดับในการตอบสนองความต้องของแต่ละคนจึงไม่จ าเป็นที่จะเรียงล าดับการตอบสนองจากขั้นท่ี 1 
ไปถึงขั้นที่ 5 โดยอาจจะเลือกตอบสนองขั้นที่อยู่ในระดับสูงก่อนเพราะอาจมีความจ าเป็นมากกว่าในขั้นที่อยู่ระดับล่างลงมา 
[17] 
 ในส่วนของปัจจัยดึงสามารถวิเคราะองค์ประกอบปัจจัยดึงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
ชาวไทยในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ 4 ปัจจัย โดยกลุ่มปัจจัยดึงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ชาวไทยในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพรวมของงาน 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

58



รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง โดยปัจจัยด้านภาพรวมของงาน 
เกิดจากการรวมกันของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและสื่อภาพลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉันทัช วรร
รถนอม ที่ได้อธิบายไว้ว่า ในการท่องเที่ยว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั้น ก็ จะมีการ
พิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรัพยากรท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการ
ขนส่ง รวมถึงข้อมูลและภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในส่วนของปัจจัยด้านสิ่งท่ีผู้บริโภคจะไดร้ับ [18] สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธรรญชนก เพชรานนท ที่ได้อธิบายผลการวิจัยไว้ว่า ปัจจัยดึงในด้านที่พักและการให้บริการด้านอาหารที
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงราย โดยปัจจัยย่อยขององค์ประกอบ
ในด้านนี้ได้แก่ ความมีมาตรฐานของสถานที่พัก ความหลากหลายของระดับของสถานที่พักและราคา การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากรในธุรกิจด้านสถานที่พัก ราคาค่าสถานที่พักในจังหวัดเชียงรายเป็นราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสม 
และร้านอาหารและเครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  [19] โดยภาพรวมของปัจจัยนี้จึง
สอดคล้องกับปัจจัยด้านสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ ถัดมาในส่วนของปัจจัยด้านสังคม สอดคล้องกับ แนวคิดของ ฉันทัช วรรรถ
นอม ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยดึงอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวนั้นก็คือ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ได้อธิบายต่อไปว่าค่านิยมสังคมและวัฒนธรรมจะเป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้คน และสิ่ง
เหล่านี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถิ่นอื่นที่มีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปสนใจเข้ามาท่องเที่ยว [20] สุดท้าย
คือ ปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง ซึ่งปัจจัยนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี บุญมาสูงทรง, สุพรรณี พรภักดี และปุริ หนุนนัด 
ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวใน อ าเภอวังน้ า เขียว จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทาท่องเที่ยว ซึ่งจะสอดคล้องกับปัจจัยด้านรู้
ร่วมเดินทาง [21] 
 จากการศึกษาพบว่าช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักของการ
ตัดสินใจมาเข้าร่วมงานในปัจจัยด้านความต้องการทางด้านร่างกาย และปัจจัยดึงด้านผู้ร่วมเดินทาง ที่แตกต่างกันในส่วน
ของรายได้พบว่า รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักของการตัดสินใจมาเข้า
ร่วมงานในปัจจัยด้านความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต ปัจจัยด้านความต้องการทางด้านร่างกาย ปัจจัยด้านความ
ต้องการได้รับการยกย่อง ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดึงของการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานในปัจจัย
ด้านสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับ และปัจจัยด้านผู้ร่วมเดินทาง ที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับปัจจัยผลักที่กล่าวไว้ข้างต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ซึ่งพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินตัดสินใจ
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง [22] 
 ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมของผู้มาร่วมงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาเข้าร่วมงานเป็นครั้ง
แรก และที่มาร่วมงานกับเพื่อน ร่วมไปถึงครอบครัว โดยส่วนใหญ่จะมีจ านวนสมาชิกที่มาเข้าร่วมงานจ านวน 1 ถึง 2 คน 
ในการเดินทางมาเข้าร่วมงานจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายภายในงานส่วนใหญ่จะใช้จ่ายอยู่
ในช่วงที่น้อยกว่า 500 บาท และถัดไปจากนั้นก็อยู่ในช่วง 501 – 1,000 บาท จากข้อมูลพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน แสดง
ให้เห็นว่าคนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะน ารถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางมาร่วมงาน ดังนั้นทางผู้จัดงานควรเตรียมพร้อมในเรื่อง
ของสถานท่ีจอดรถและระบบการสัญจรบริเวรให้ดีเพื่อนรองรับการผู้มาร่วมงาน  
 สุดท้ายนี้ถ้าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงาน ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ให้
ความส าคัญในพฤติกรรมและปัจจัยแรงจูงใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจมาเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการก็จะ
ส่งผลให้ธุรกิจไมซ์ในจังหวัดสงขลามีความตื่นตัวและส่งผลต่อไปในระดับประเทศ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

Factors Influencing on Thai Tourists, Agro-Tourism’s Behavior in Wang Nam Khiao, 
Nakhon Ratchasima Province. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยมาท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ และการทดสอบสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (บาทต่อครั้ง).แตกต่างกัน.อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านจ้านวน
ครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (ครั้งต่อปี) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.และรูปแบบการด้าเนินชีวิตมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา .ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (บาทต่อครั้ง) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค้าส้าคัญ : รูปแบบการด้าเนินชีวิต, พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, นักท่องเที่ยวชาวไทย 

Abstract 
 This research was to study factors influencing agro-tourism behaviour of Thai tourists in 
Amphur Wangmankheo, Nakornratchasima province. A self-administered questionnaire was collected 
from 400 Thai tourists who visited Amphur Wangnamkheo, Nakornratchaisma province. Statistical tools 
for descriptive analysis and inferential analysis were employed including percentage, mean score, 
Standard Deviation, Independent Sample t-Test, One-Way Analysis of Variance, paired difference 
analysis and multiple regression. Research findings of agro-tourism behaviour showed that different 
tourists’ demographic factors such as gender, age, education, occupation and personal income 
demonstrated a significant difference in average travel expense (Baht per trips) at a statistically 
significant level of 0.05 respectively. However, different tourists’ gender demonstrated a significant 
difference in average travel frequency (time per year) at a statistically significant level of 0.05. The 
result also showed that lifestyle significantly influenced tourists’ average travel expense (Baht per trips) 
at a statistically significant level of 0.05. 
 

Keywords : Lifestyle, Influencing Agro-Tourism’s Behavioral, Thai tourists 

 
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1  Master Student, Master of Business Administration, Marketing Major, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot 
University 
2 Asst. Prof. Dr., Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

61



 
 

 
บทน้า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก มี
การขยายตัวท่ีสูงขึ้นตามล้าดับ สามารถสร้างรายได้ที่ส้าคัญในล้าดับต้นๆ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเป็นจ้านวนหลายแสน
ล้านบาทต่อป ีโดยรายได้จากการท่องเที่ยวดังกล่าวน้ามาซึ่งการลงทุนจ้างงาน การผลิตสินค้าและบริการ เกิดการหมุนเวียน
ของระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีการน้าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนยังเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในสถานท่ีนั้นๆ 

นักท่องเที่ยวจ้านวนมากเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน เลือกสถานที่ที่มีอากาศ และบรรยากาศดี อ้าเภอวังน้้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในระยะเวลาที่ผ่านมา .เนื่องจาก
เป็นแหล่งที่มีโอโซนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก [1] ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของอ้าเภอวังน้้าเขียวจึงสามารถปลูกพืชได้ดีเกือบ
ทุกชนิด  มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการท้าเกษตรชุมชนจ้านวนมาก ได้เปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถท่ีจะสัมผัสวิถีชีวิตชาวเกษตรกร  

แต่ทว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้าเขียวในระยะ 2-3 ปี ท่ีผ่านมา เริ่มประสบกับปัญหา โดย นาย
อินทร์  มูลพิมาย [2] ผู้ริเริ่มโครงการบุไทรโฮมสเตย์ ได้กล่าวถึงปัญหาของจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอ้าเภอ
วังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีจ้านวนลดน้อยลง อาจเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหม่ที่มี
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นยังมีการน้าเสนอรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน จึงท้าให้มีการแข่งขันสูง
มากยิ่งข้ึน  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอ
วังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา.ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จ้าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ อีกทั้งยังเพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากรูปแบบการด้าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อน้ามาปรับปรงุสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ให้ตรงกับความความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สิ่งที่ส้าคัญที่จะท้า
ให้ธุรกิจประสบผลสา้เร็จได ้คือ การเข้าใจนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะช่วยดงึดูดให้นักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยว
ในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนั้นจะเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจการท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวอื่นที่ก้าลังตัดสินใจลงทุนท้าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร .ส้าหรับการน้าไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ที่จะพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย จ้าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และ
รายได้ 

2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนา
สง่เสริมแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในสถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอ้าเภอวังน้้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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2. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นที่ก้าลังตัดสินใจลงทุนท้า
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร.ส้าหรับการน้าไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ที่จะพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ต่อไปได้ในอนาคต 

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน้าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางส้าหรับการพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อ่ืนๆ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น 

4. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรได้น้าผลการวิจัยไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงต่อไป 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
แตกต่างกัน 

2.  รูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.คือ.นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.คือ.นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ้าเภอวังน้้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน [3] ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยส้ารองขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ้านวน 400 
ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ วิลเลจฟาร์ม&ไวน์เนอรี่ ผาเก็บตะวัน วัด
บ้านไร่ และมอนทาน่าฟาร์ม [4] จากนั้นท้าการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ได้สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
100 ตัวอย่าง ต่อสถานท่ีท่องเที่ยว และท้าการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
ครบ 400 ตัวอย่าง ตามที่ต้องการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2.ส่วน ดังนี้ ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยค้าถามจ้านวน 7.ข้อ มีลักษณะเป็นค้าถามปลายปิด (Close-ended question) แบบมีให้เลือก
สองค้าตอบ (Dichotomous Choices) และลักษณะเป็นค้าถามที่มีหลายค้าตอบให้เลือก (Multiple Choices) ส่วนที่ 2 
รูปแบบการด้าเนินชีวิต มีลักษณะเป็นค้าถามปลายปิด (Close-ended question) รูปแบบค้าถามเป็นค้าถามที่มีหลาย
ค้าตอบให้เลือก (Multiple.Choices) ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีลักษณะเป็นค้าถามปลายเปิด (Open-ended question) 

ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย
ผู้วิจัยจะขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งจะน้าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเก็บ และบันทึกข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้  คือ สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency).ร้อยละ.(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ สถิติวิเคราะห์ค่าที 
(Independent Sample t-Test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA 
หรือ F-test) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 

 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

63



 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ้านวน 254 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ 21 – 30 ปี จ้านวน 163 คน 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกัน จ้านวน 208 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ้านวน 247 คน 
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 147 คน และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
จ้านวน 146 คน  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสนใจ ระดับการปฏิบัติกิจกรรม และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการด้าเนินชีวิต โดยภาพรวมของรูปแบบการด้าเนินชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .3.92 
ด้านกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54.และด้านความคิดเห็น 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ตามล้าดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
จ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ครั้งต่อปี) อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประมาณ 2 ครั้งต่อปี โดยมีความถี่ในการท่องเที่ยวต่้าสุดที่ 1 ครั้งต่อ
ปี และมีความถี่ในการท่องเที่ยวสูงสุดที่ 20 ครั้งต่อปี และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) คนละ
ประมาณ 3,494 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่้าสุดอยู่ที่ 500 บาท และ คา่ใช้จ่ายต่อครั้งสูงสุดอยู่ท่ี 20,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย จ้าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ครั้งต่อปี) แตกต่างกัน โดยที่เพศชายมีจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มากที่สุด อยู่ท่ี 2.17≈2 ครั้งต่อปี อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยที่เพศชายมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มากที่สุด อยู่ท่ี 4,003.42 บาทต่อครั้ง  

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ มากกว่า 50 
ปี มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มากท่ีสุด อยู่ท่ี 4,195.12 บาทต่อครั้ง 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ด้านจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ครั้งต่อปี) ไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
การศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี มีจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มากที่สุด อยู่ที่ 2 ครั้งต่อปี 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ย (ครั้งต่อปี) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มากท่ีสุด อยู่ท่ี 4,460.87 บาทต่อครั้ง 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ ต่้ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มากที่สุด อยู่ท่ี 4,282.61 บาทต่อครั้ง 

 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
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 รูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านจ้านวนครั้งโดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ครั้งต่อป)ี  

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหูคูณพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง)  

* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คูณพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) จากรูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม 
ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้รูปแบบการด้าเนินชีวิต ทั้ง 3.ด้าน 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) ได้ร้อยละ 3.4 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหูคูณพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
526.807 435.492 และ 333.964 ตามล้าดับ ซึ่งหมายความว่า รูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

หากนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) จากรูปแบบการด้าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท้าให้
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น 526.807 หน่วย ทั้งนี้เมื่อ
ก้าหนดใหรู้ปแบบการด้าเนินชีวิตด้านด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมีค่าคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 435.492 และ 
333.964 ตามล้าดับ 

หากนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) จากรูปแบบการด้าเนินชีวิต ด้านความสนใจ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท้าให้
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น 435.492 หน่วย ทั้งนี้เมื่อ
ก้าหนดให้รูปแบบการด้าเนินชีวิตด้านกิจกรรม และด้านความคิดเห็นมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 526.807 และ 
333.964 ตามล้าดับ 

หากนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) จากรูปแบบการด้าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท้าให้
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น 333.964 หน่วย ทั้งนี้เมื่อ

รูปแบบการด้าเนินชีวิต 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาทต่อครั ง) 

B Beta t Sig 
ด้านกิจกรรม     526.807 0.142 2.884* .004 

ด้านความสนใจ  435.492 0.104 2.108* .036 

ด้านความคดิเห็น  333.964 0.099 2.004* .046 

ค่าคงท่ี -1229.647 - -1.038 .300 

R2  = 0.041, SEE = 2631.774, Adjusted  R2 = 0.034 , R = 0.203 
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ก้าหนดให้รูปแบบการด้าเนินชีวิตด้านกิจกรรม และด้านความสนใจมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 526.807 และ 
435.492 ตามล้าดับ 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ครั้งต่อปี) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยเพศชายมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
จ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ครั้งต่อปี) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อ
ครั้ง) มากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะเพศชายเป็นหัวหน้าครอบครัว จึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว 
อีกทั้งเพศชายยังมีความชอบในการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และหาประสบการณ์มากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พีรกานต์ ศิริรักษ์ [5] พบว่า เพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านงบประมาณการใช้
จ่าย แตกต่างกัน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21-30 ปี มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ในการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร (บาทต่อครั้ง) มากท่ีสุด เนื่องจากช่วงอายุนี้เป็นกลุ่มของคนวัยเริ่มท้างาน มีฐานะมั่นคง และมีรายได้เป็นของตนเอง 
ท้าให้ไม่มีข้อจ้ากัดในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา ไทยวงษ์ [6] พบว่า 
นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุแตกต่างดัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว (บาท) แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) มากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มักจะมีการ
วางแผนทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และมีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราภรณ์ 
สิริภัทราวรรณ [7] พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้้าขวัญเรียม 
ด้านค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยว แตกต่างกัน 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) มากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเดินทางเพื่อที่จะประชุม การศึกษา จึงท้าให้มีด้านจ้านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(ครั้งต่อป)ี มากกว่านักท่องเที่ยวอาชีพอ่ืนๆ จึงท้าให้มีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สาธิดา คงสนทนา [8] พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง แตกต่าง
กัน 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
รายได้มากกว่า 30,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) มากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนสูงย่อมมีก้าลังในการใช้
จ่ายในการท่องเที่ยวสูงตามไปด้วย โดยส่วนหนึ่งของรายได้จะถูกใช้ไปกับการท้ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรกานต์ ศิริรักษ์ [9].พบว่า.รายได้แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านงบประมาณการใช้จ่าย แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด้าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น       
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย   
 รูปแบบการด้าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) เนื่องจากรูปแบบ
การด้าเนินชีวิตในแต่ละวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยล้วนมีกิจกรรมมากมายที่ให้เลือกปฏิบัติ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วน
ใหญม่ีการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดขึ้น และเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าเกษตร ด้วยกิจกรรมดังกล่าว
ท้าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) เพิ่มขึ้น ด้านความสนใจมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง)  เนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวมีความเอาใจใส่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาก
ขึ้น โดยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความสนใจ ในการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และยังมีการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ในการท่องเที่ยว .จึงส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) เพิ่มขึ้นด้วย และด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอ
วังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บาทต่อครั้ง) 
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อคลายความเครียด อีกท้ัง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มมากข้ึน ถือเป็น
การช่วยเหลือชุมชนอีกทางหนึ่ง เช่น การซื้อสินค้าที่ชุมชนจัดจ้าหน่าย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงมีผลท้าให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ในการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร (บาทต่อครั้ง) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตามที ่อดุลย์ จาตุรงคกุล [9] ได้กล่าวว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 
พบว่า คนในสังคมมีรูปแบบการด้าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีบทบาททางสังคม มีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น และมี
กิจกรรมที่ท้าร่วมกับคนในสังคมเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เช่น การพบปะสังสรรค์ การท่องเที่ยว การรับประทานอาหารนอก
บ้าน เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์ [10] พบว่า.รูปแบบการด้าเนินชีวิตทุกรูปแบบของ
นักท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันทุกกลุ่มรูปแบบการด้าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว
สขุสันต์ เพราะคนส่วนใหญ่มีการให้ความส้าคัญกับคนในครอบครัวมากข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการควรเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเพศชาย อายุ

มากกว่า 50 ปี มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท
ต่อครั้ง) มากท่ีสุด ดงันั้นหากมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต 

2. จากผลการวิจัยรูปแบบการด้าเนินชีวิต พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรจัดขึ้น และเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าเกษตร อีกทั้งความสนใจในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ๆ และยังมีความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ที่
เพิ่มมากขึ้น เช่น การซื้อสินค้าที่ชุมชนจัดจ้าหน่าย เป็นต้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวท้าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ย (บาทต่อครั้ง) เพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิม่มากข้ึน 
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ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย  
The Investigation of Thai Mature Consumer’s Intention to Buy Health-related 

Products 

วิชญ์ กฤษเจริญ1*, ปิยะนุช ปรีชานนท์2, และ ธีรศักดิ์ จินดาบถ3 

Wit Kritcharoen1*, Piyanuch Preechanont2, & Teerasak Jindabot3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์อิทธิพลของความตระหนักถึงสภาวะสุขภาพ แรงกระตุ้นทางสุขภาพและ
ประสบการณ์ในการป้องกันทางสุขภาพที่ส่งพลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ซึ่ง
งานวิจัยช้ินนี้ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่เก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจ านวน 415 คน นอกจากนี้การวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจะถูกน ามาใช้เพื่อหาผลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความตั้งใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ซึ่งผลจากการท าวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุไทยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความตระหนัก
ถึงสภาวะสุขภาพและแรงจูงใจทางสุขภาพสูงนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มทีมีพฤติกรรมการป้องกันทางสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
ความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑส์ุขภาพของผู้สูงอายุไทยยังจัดอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งแรงจูงใจทางสุขภาพเป็นปัจจัยหลักท่ีกระตุ้น
การตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุให้เพิ่มมากข้ึน ซึ่งแรงจูงใจทางสุขภาพสามารถอธิบายการตั้งใจในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุไทยได้เพียง 1.6% (R2 = 0.016) แต่ตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ค าส าคัญ: ประสบการณ์การป้องกันสุขภาพ ความใส่ใจสุขภาพ แรงจูงใจด้านสุขภาพ ความตั้งใจซื้อ 

Abstract 

This research aimed to analyse the influence of health consciousness, health motivation, and 
health preventive experience toward the intention to buy health-related product of Thai elderly. 
Moreover, this research will obtain information through survey from 415 participants. The descriptive 
statistic and multiple regression will be used to find result on Thai elderly’s intention to buy. The 
result has shown that Thai elderly have high health consciousness, health motivation, and have health 
preventive experience. However, the intention to buy health-related product of Thai elderly are low, 
which health motivation is the key variable that can stimulate Thai mature consumer’s intention to 
buy health-related product. As it can describe intention to buy health-related product with 1.6% of 
the variance (R2 = 0.016) with F-value equivalent to 6.555 and p < 0.05. 

Keywords: Health Consciousness, Health Preventive Experience, Intention to Buy, Health Motivation 

Introduction 
Thailand is rank in the second place that has the highest number of elderly people when 

compared to other Southeast Asian countries. Thepkhamram (2014) also stated that the majority of 
Thai elderly tends to have unhealthy health condition which account for 95% of Thai elderly. 
However, the unhealthy health condition has influence Thai elderly to adopt health preventive 
behaviour and become more health conscious, as Thai elderly have consume more organic food and 
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participate in health check-up more frequently than the other groups within the society according to 
SCB Economic Intelligence Center (2015) and Jindabot (2015). While the aging society continue to 
increase its significant, there are still limited research that try to investigate Thai elderly’s health 
consciousness and health preventive experience which most of the research concentrated mainly on 
adult as their target group. Furthermore, health motivation must be investigated along with health 
preventive behaviour, as according to Jayanti and Burns (1998) health motivation is a significant factor 
that can create intention to buy health-related product and stimulus individual to adopt health 
preventive behaviour. Therefore, this research will explore Thai elderly’s health consciousness, health 
preventive behaviour, and health motivation to gain an in-depth information on Thai elderly’s 
intention to buy health related product. As, there is no precise definition of health-related product, 
the researcher has used the definition of health care product to explain the definition of health-
related product. Health-related product can be defined as products that offer by health care providers 
such as sport shoes, gum relief toothpaste, supplement, or anything that related to individual’s health 
care (France & Grover, 1992). 

 The demand for health-related product has been increased significantly due to the unhealthy 
health condition of Thai elderly, which the value of healthcare sector is worth one billion baht in 2016 
and will double its value within the next few years (Prachachat Online, 2016; Osornprasop & 
Sondergaard, 2016). However, there are insufficient research that try to investigate Thai elderly’s 
intention to buy health-related product as most of the research focus mainly on adult as their target 
group. By considering all of the relevant information, the unhealthy health condition and aging society 
has created a positive impact for business sector to maximise their profit. Hence, it is significant for the 
researcher to use health consciousness, health motivation, and health preventive experience to 
explore the influence of these three factors toward the intention to buy health-related product of Thai 
elderly or Thai mature consumer. The study of this research can also benefit both business and 
educational sector. First of all, business sector can gain an in-depth information on which factor that 
can help them to stimulate the intention to buy health-related product. Moreover, other researchers 
can use the study of this research to support their finding, which this can improve the literature level 
of Thailand on the intention to buy health-related product. 

Methodology 
According to National Statistical Office (2016), There are 10,420,418 people of Thai elderly, 

which these people are the total population of this research. Due to the large population size, the 
simplified formula of Yamane (1967) will applied to find the sample size of this research which the 
result is 400 mature consumers. Moreover, the multistage area sampling will be used to ensure the 
element of true randomness. For the first stage, the research has used the proportion of Thai elderly in 
each region to find the interview quota for each region, which the result can be seen below in table 1: 

Table 1: The interview quota for each region 
Region and Area Sampling size Percentage of Thai elderly Interview quota 
Bangkok 400 9% 38 
Central region 400 26% 102 
Northern region 400 21% 85 
North-eastern region 400 32% 128 
Southern region 400 12% 48 
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Total 100% 400 
Source: National Statistical Office (2014) 

For the second stage, simple random sampling has been applied to select the sample 
province form each region, which the result is Bangkok for Bangkok, Ratchaburi for Central region, 
Chiang Mai for Northern region, Nakhon Ratchasima for North-eastern region, and Songkhla for 
southern region. Lastly, the snowball sampling method has been applied to select participant from 
their province, which this process will be continue until the number of the participant reach the 
interview quota in each region. 

The data collection process of this research will adopt survey method to obtain the valuable 
information from the sample size. The survey consists with five parts which are general information, 
health consciousness, health preventive experience, health motivation, and intention to buy health-
related product. General information part will be measured by using nominal and ordinal scale, but 
the other four parts were measured by using five-point Likert-scale. However, the reliability of this 
survey has been tested by launching try-out survey in Songkhla for 30 surveys, which the value of 
Cronbach’s alpha is beyond 0.80. The researcher also consulted with three experts in marketing faculty 
of Prince of Songkhla University by using the IOC method to test the validity of this research’s survey, 
which the result considered to be above 0.67.  

For data analysis, descriptive statistics will be used to analyse mode and percentage of the 
respondent. However, descriptive statistics will also used to find mean and standard deviation for 
health consciousness, health preventive experience, health motivation, and intention to buy health-
related product. Moreover, all of the mean will be classified by using class interval, which each class 
has 0.8 class interval. Lastly, multiple regression will be applied to determine the influence of 
independent variables (Health Consciousness and health motivation) toward dependent variable 
(Intention to buy Health-related product) within this research. 

Results 
This research has conducted survey with 415 participants, which the majority of the 

participants are aged between 60 to 69 years old (62.2%), married (65.3%), and have an income 
between 0 to 19,000 baht per month (56.4%). Moreover, 39.5% of the participants were male and 
60.5% are female. The highest educational level of the majority of the participants is primary school 
(35.4%). Moreover, the result of descriptive statistic and multiple regression will be discussed below. 

1. Descriptive Statistic 
1.1Health Preventive Experience 
Table 2: The result of health preventive experience (N = 415) 
Label Items Mean SD Description 
HP1 Eat a well-balanced diet. 3.58 1.06 Often 
HP2 See your dentist for regular check-ups. 2.98 1.33 Sometimes 
HP3 Eat fresh fruits and vegetables. 3.91 1.11 Often 
HP4 Reduce amount of salt in your diet. 3.47 1.12 Often 
HP5 Watch for salt content in diet. 2.42 1.16 Often 
HP6 Exercise regularly. 3.44 1.20 Often 
HP7 Watch the amount of fat consume. 3.41 1.11 Often 
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HP8 Take precautions against sexually transmitted diseases. 3.86 1.47 Often 
HP9 Pay attention to your intake. 3.69 1.16 Often 
HP10 Pay attention to the amount of red meat you eat. 3.59 1.12 Often 
HP11 Cut back on snacks and threats. 3.69 1.26 Often 
HP12 Avoid foods with additives and preservatives. 3.66 1.34 Often 
HP13 Get enough rest and sleep. 3.90 1.11 Often 
HP14 Reduce stress and anxiety. 3.60 1.14 Often 
HP15 Maintain a balance between "work" and "play". 3.78 1.05 Often 
HP16 Pay attention to the amount of alcohol you drink. 3.95 1.35 Often 
HP17 Try to avoid smoking. 4.18 1.44 Always 
Average of all items of Health preventive experience 3.59 0.76 Often 

According to table 2, the top health preventive behaviour that the participants often perform 
is HP17, as it has an average score of 4.18 and 1.44 of standard deviation. On the other hand, HP2 is 
the lowest health preventive behaviour that all participants sometime perform during the past three 
months. The rest of the items have average score between 3.41 to 3.95, which can be described as 
often or 6-5 days per week. This indicated that the participants of this research considered to have 
health preventive experience, as most of the participants pay attention to their consumption by eating 
well-balanced diet, trying to avoid any ingredient that might harm their body, and trying to reduce 
stress and anxiety by manage their work-life balance. Thus, Thai mature consumer considered to have 
high health preventive experience, as the majority of the participant often perform health preventive 
behaviour. 

1.2 Health Consciousness 
Table 3: The result of health consciousness (N = 415) 
Label Items Mean SD Description 
HC1 I’m very self-conscious about my health. 4.19 1.73 Agree 
HC2 I’m generally attentive to my inner-feelings about 

my health. 
4.07 0.99 Agree 

HC3 I reflect about my health a lot. 3.96 0.97 Agree 
HC4 I'm concerned about my health all the time. 3.46 1.16 Agree 
HC5 I notice how I feel physically as I go through the day 3.28 1.17 Neutral 
HC6 I take responsibility for the state of my health 3.93 1.01 Agree 
HC7 Good health takes active participation on my part. 3.98 1.011 Agree 
HC8 I only worry about my health when I get sick. 3.02 1.29 Neutral 
HC9 Living life without disease and illness is very 

important to me. 
4.28 1.03 Strongly agree 

HC10 My health depends on how well I take care of 
myself. 

4.28 0.98 Strongly agree 

HC11 Living life in the best possible health is very 
important to me. 

4.39 0.99 Strongly agree 

Average of all items of Health consciousness 3.90 0.74 Agree 

HC8 has the lowest average score (3.02) which equivalent to neutral. However, HC11 has the 
highest average score (4.39) which equivalent to strongly agree. The average score of the rest of the 
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items are fluctuated between 3.28 and 4.28, which the description of each item can be seen in table 
3. By considering the average score of the 11 items of health consciousness (3.90), the participant 
considered to have high health consciousness. Which most of the participant pay attention to their 
inner feeling and concern about their physical health condition throughout the day. While living with 
the best possible health condition is the main goal for most of the participants. 

1.3 Health Motivation 
Table 4: The result of health motivation (N = 415) 
Label Items Mean SD Description 
HM1 I try to prevent common health problems before I feel 

any symptoms. 
4.14 0.893 Agree 

HM2 I’m concerned about common health hazards and try to 
take action to prevent them. 

3.82 1.046 Agree 

HM3 I don’t worry about common health hazards until they 
become a problem for me or someone close to me. 

2.79 1.265 Neutral 

 

Table 4: The result of health motivation (N = 415) continue 
Label Items Mean SD Description 
HM4 Because there are too many illnesses that can hurt me 

these days, I am not going to worry about them. 
2.73 1.286 Neutral 

HM5 I don’t take any action against common health hazards I 
hear about until I know I have a problem. 

2.45 1.236 Disagree 

HM6 I would rather enjoy life than try to make sure I am not 
exposing myself to a health hazard. 

3.28 1.36 Neutral 

Average of all items of Health motivation 3.20 0.67 Neutral 

According to table 4, HM2 is the item that has highest average score (4.14) which represent 
that the participants feel neutral with this statement. However, HM5 has the least average score with a 
total of 2.45, which most of the participant feel disagree with this statement. The average score of the 
rest of the items are ranging between 2.73 and 3.82. Moreover, most of the participants has high health 
motivation, as the majority of the participants are worrying about health hazards or illnesses and trying 
to prevent any health hazards and illnesses before exposing to health hazards or receive any illnesses 
according to the average score of the six items of health motivation (3.20). 

1.4 Intention to Buy Health-Related Product 
Table 5: The result of intention to buy health-related product (N = 415) 
Label Items Mean SD Description 
ITB1 I intend to purchase health-related product within the 

next fortnight. 
2.38 1.177 Disagree 

ITB2 I want to purchase health-related product within the 
next fortnight. 

2.28 1.136 Disagree 

ITB3 How likely is it that you will purchase health-related 
product within the next fortnight? 

2.23 1.186 Unlikely 

Average of all items of intention to buy health-related product 2.30 1.07 Unlikely 
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 According to table 5, ITB1 has the highest average score (2.38) and ITB3 has the lowest 
average score with an equivalent to 2.23. However, the average score of each item in this factor are 
ranging between 2.23 to 2.38. As a result, the average of all items of intention to buy health-related 
product (2.30) indicated the unlikely chance that the participants of this research will purchase health-
related product, which represent the low intention to buy health-related product of Thai elderly. 

2. Multiple Regression 
Within this section, health consciousness and health motivation (independent variables) will 

be used to determine its’ influence toward intention to buy health-related product (dependent 
variable), which the result of multiple regression can be seen in table 6. 

 

Table 6: The result of multiple regression 
Predictor b S.E. (b) Beta t Sig. 
(Constant) 1.659 0.254 

 
6.521 0.000 

Health motivation 0.199 0.078 0.125 2.560 0.011 
R2 = 0.016     
Adjusted R2 = 0.013 

    F = 6.555           
Note: dependent variable: intention to buy health-related product (Method: Stepwise) 

According to table 6, Health consciousness (p = 0.876) has been excluded from the analysis in 
table 6 due to p > 0.05 and considered to have non-significant t-value. However, health motivation 
has been included in this multiple regression analysis, as health motivation has 0.016 of R2, which 
indicated that it can describe intention to buy health-related product by 1.6% of the variance with F-
value equivalent to 6.555 and p < 0.05. This result reveal that if health motivation increased by 1, 
intention to buy health-related product will be increased by 0.199. The analysis of table 6 also 
demonstrates normal distribution in the normal plot of regression standardised residual. Hence, health 
motivation is the significant factor that can influence intention to buy health-related product of Thai 
mature consumer, which the equation of this multiple regression analysis is . 
Whereas:  Intention to buy health-related product,  Constant value, and  Health 
motivation. 

Discussion and Conclusion 
By considering all of the results within this research, Thai elderly considered to have high 

health consciousness, health motivation, and health preventive experience. On the other hand, the 
low purchasing power has influence Thai elderly to have low intention to buy health-related product, 
which required a strong influence from health motivation to increase the intention to buy health-
related product of Thai elderly. As health motivation is a significant factor that can influence Thai 
elderly’s intention to buy health-related product according to section 2 of this research. This result has 
been consistent with the study of Chrysochou and Grunert (2014) and Lindbloom (2011) as these 
researchers found that health motivation is the key factor that can be used to predict and influance 
individual’s intention to buy helath-related product. Moreover, the authors also suggested that 
individual with high health motivation will evlautate health-related product more positive than those 
who has low health motivation. In conclusion, Thai elderly are the group of consumers that perceived 
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health condition to be their top priority. However, health motivation is the key variable that can 
stimulate Thai mature consumer intention to buy health-related product, which business sector can 
use health motivation to stimulate and increase their sale through advertising. However, future 
research should try to investigate the influence of health preventive experience toward the intention 
to buy health-related product whether health preventive experience can directly influence intention 
to buy or it require health motivation to be a mediator to influence intention to buy health related 
product. 
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ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนัยต่อธุรกิจสปา 
ASEAN AGREEMENT ON SERVICES SIGNIFICANCE TO SPA BUSINESS 

 
ณัฐณชิา แสนผ่องจับ1 

Natnicha Sanphongjab2 

 

บทคัดย่อ 

 ธุรกิจสปาไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากมูลค่าการส่งออกสปาไทย ปี 2560 เฉลี่ยร้อยละ 10– 15  

เท่ากับ 38,500 ล้านบาทต่อปี เมื่อศึกษาศักยภาพทางการแข่งขันธุรกิจสปา ประเภท Day Spa พบว่าธุรกิจสปาเป็นตลาด

กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด เพราะผู้ประกอบการสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ง่าย จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ

ด้านกฎหมาย พบว่าส่งผลเชิงบวกกับผู้ประกอบการสปาและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากอาเซียนบรรลุข้อตกลงการเปิด

เสรีการค้าบริการเพื่อสุขภาพ รัฐบาลไทยควรเร่งสนับสนุนธุรกิจสปาและน าเสนอแนวทางความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ

ของอาเซียนนัยต่อธุรกิจสปา เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานและการให้บริการ ไปสู่ระดับสากล  

ค าส าคัญ: การค้าบริการ,อาเซียน,ธุรกิจสปา 

Abstract 
 Thai spa business is growing continuously every year. The value of exports on average 
10-15% or value 38.5 billion baht per year. The study on potential market found that the Day 
Spa business is a Monopolistic competition market because low barrier of entrepreneurs can 
easily get into the business. However, the study of legal environment found that there was 
positive effect on spa business. However, if ASEAN reaches a free trade agreement The Thai 
government should accelerate the spa business and propose an ASEAN Agreement on Services 
Significance to Spa Business. To promote quality, standards and service. Go to international 
level. 
 
Keywords: Services, Asean, Spa Business 
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บทน า 

 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้น

มา โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 

Thailand as World Class Healthcare Destination และก าหนดให้ไทยเป็น Academic Medical Hub of Asia เพื่อ

เพิ่มและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ โดยแบ่งบริการหลักออกเป็น 1) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล 2) ธุรกิจบริการส่งเสริม

สุขภาพ 3) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สขุภาพและสมุนไพรไทย และ 4) บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  ส่งผล

ให้ผู้รับบริการชาวต่างชาติให้ความสนใจ เดินทางเข้ามารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  สามารถ

ประเมินได้จากมูลค่าการส่งออกสปาไทย ปีพ.ศ. 2556-2560  

 

ภาพที่ 1 ประมาณการรายไดมู้ลคา่การส่งออกสปาไทย ข้อมูลปี พ.ศ.2556-2560 (หน่วย:ล้านบาท) [1] 

 ธุรกิจสปามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10-15 ต่อปี หากดูจาก (ภาพที่ 1)

ข้อมูลรายได้จากชาวต่างชาติร้อยละ 80-90 เป็นผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ในปี 2560 สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศสูง

ถึง 38,500 ล้านบาทต่อปี และหากดูจากประมาณการมูลค่าการส่งออกสปาไทย (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ประมาณการมูลค่าส่งออกสปาไทย แบบจ าแนกประเภท ข้อมูล ปี 2556-2558 [2] 

ประเภท มูลค่าการส่งออกสปาไทย  
หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งทาง
การตลาด (%) 

2556 2557 2558 2557 2558 
ผลิตภัณฑ์สปาที่จ าหน่ายปลีกใหก้ับ
ชาวต่างชาติ  80% 

3,139.37 3,217.85 4,022.32 11.60 
 

13.00 

Other Spa 80% 11,391.35 12,758.32 14,672.06 45.90 47.00 

Destination Spa 90%, Hotel & 
Resort 85%, Day Spa 80% 

10,556.60 
 

11,823.39 13,596.90 
 

42.50 40.00 

Total ประมาณการรายได ้ 25,087.33 27,799.56 32,291.28 +11 +16 
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องค์กรสปาระหว่างประเทศ (ISPA)  ได้จัดแบ่งประเภทของสปาออกเป็น 7 กลุ่ม โดยสปาที่ได้รับความนิยมใน

ประเทศไทย สามารถพบเห็นได้ทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็น Day Spa, Hotel And Resort Spa, Destination Spa และ 

Medical Spa สามารถยืนยันได้จากข้อมูลรายได้จากธุรกิจสปาแบบแยกประเภท (ตารางที่ 2) ว่ากลุ่มสปาที่ได้รับความ

นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยนั้นมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับสปาประเภทอื่นๆ 

และผลิตภัณฑ์สปา ดังนั้นธุรกิจสปาจึงเป็นธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพให้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นแหล่งรายได้

เข้าสู่ประเทศ (Product of Excellence) สามารถน าทรัพยากรส่วนเกินของภาคเอกชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง

ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องกับอุตสาหกรรม จุดเด่นของธุรกิจสปาในด้านคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร ผลิตภัณฑ์ การ

ออกแบบดีไซน์ รวมถึงการบริหารจัดการด้วยเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความโดดเด่นในความเป็นไทยที่ไม่เหมือน

ใคร จ านวนสถานประกอบการที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน (ตารางที่ 1) แต่ถึงกระนั้นธุรกิจนี้ ก็ยังต้องพัฒนาในทุกๆ ด้านให้มี

ความพร้อมมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อมีการเปิด AEC 

ขึ้นอย่างเป็นทางการ 

ตารางที่ 3 จ านวนสถานประกอบการสปาท่ีได้ใบรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ.2509-2559 [3] 

ประเภทสถานประกอบการ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

สปาเพื่อสุขภาพ 509 31.63 

นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 66.51 

นวดเพื่อเสริมสวย 30 1.86 

รวม 1,609 100 

  

 จ านวนสถานประกอบการที่ได้ใบรับรองมาตรฐานในปี 2559 (ตารางที่ 3) แบ่งเป็น สปาเพื่อสุขภาพ 509 แห่ง 

โดยส่วนใหญ่สถานท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 30 จากจ านวนสถานประกอบการสปาท้ังหมดทั่ว

ประเทศไทย มีที่ตั้งตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ

บริการสุขภาพ หาก AEC เปิดเสรีการค้าบริการเพื่อสุขภาพอย่างเป็นทางการ ส่งผลประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาบริการ

เพื่อคงมาตรฐานความเป็นเลิศ มีบุคลากรและเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยที่ยังสามารถคงอัตราค่า

รักษาพยาบาลให้ต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยเพื่อสร้างความได้เปรียบและเสริมสร้าง

ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยเน้นวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และข้อบังคับด้านกฎหมายที่ส าคัญต่อ

ธุรกิจสปา  เพื่อทราบสถานการณ์และศักยภาพของธุรกิจ  ในการเตรียมรับมือต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น 

การเพิ่มมาตรฐานให้เป็นระดับสากล ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจเพื่อสามารถต่อสู่กับคู่แข่งขันที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเป็น

การน าเสนอแนวทางการในก าหนดความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนัยต่อธุรกิจสปาท่ีเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
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วิธีด าเนินการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาสถานการณ์ธุรกิจสปา ศักยภาพการประกอบธุรกิจสปาใน

ประเทศไทยและแนวทางการก าหนดความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนัยต่อธุรกิจสปา โดยศึกษาเฉพาะธุรกิจ 

Day Spa เนื่องจากได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการ

ธุรกิจสปาประเภท Day Spa ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 68 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ

จากผู้ประกอบการธุรกิจสปา เพื่อท าการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ประกอบธุรกิจสปาจากผู้ประกอบการ

ธุรกิจ และมีการให้คะแนนแบบสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของผู้รับบริการ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

จากเอกสารวชิาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนสามารถแสดงให้เห็นเป็นกรอบแนวคิด (ภาพท่ี 4)  
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ภาพที่ 4 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจสปา ศักยภาพการประกอบธุรกิจสปาในประเทศไทยและแนวทางการก าหนด
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนัยต่อธุรกิจสปา 1) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบธุรกิจสปา พบว่าผล
การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกๆด้าน โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
ร้อยละ 4.64  แสดงให้เห็นว่าทุกๆปัจจัยล้วนมีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการ สปาของผู้บริโภค จากท้ังหมดทุกกลุ่ม มี
ระดับการประเมินมากที่สุด และระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลช่วยสนับสนุนความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์การประกอบธุรกิจสปา ประเภท Day Spa ของผู้ประกอบการ พบว่าแนวโน้มการเติบโตของดีเป็นที่น่าสนใจ 

การอภปิรายและสรุปผล 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลปฐมภูมิเก็บข้อมลูประชากรศาสตร์ 

ตัวอย่างจากผู้ประกอบการสถานบริการสปา 68 

แห่ง ด้าน เพศ, อายุ, จ านวนปีที่ประกอบกิจการ 

 

ศึกษากฎระเบียบด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

“ธุรกิจสปาไทย”  

-วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

-กฎหมายใหม่ส่งผลกระทบต่อศกัยภาพอย่างไร 

 

ศึกษาสถานการณ์ธุรกิจสปาในประเทศไทย 

กรอบการวิเคราะหด้์านเศรษฐศาสตร์  

-วิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขัน โดยใช้

ทฤษฎีFive Force Model 

ข้อมูลทุติยภมู ิ

-เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศักยภาพทางการแข่งขันธุรกจิ Day Spa 
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สื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค และจากการสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ เพื่อยืนยัน
สถานการณ์การประกอบธุรกิจสปาประเภท Day Spa พบว่าธุรกิจสปามีความน่าลงทุน ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์การประกอบธุรกิจในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด 2) จากการวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันทางการ
แข่งขัน โดยใช้เครื่องมือทางทฤษฎี Five Force Model พบว่า  
 1.การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ของธุรกิจสปา ท าได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจของสปาในไทย
ต้องอาศัยท าเลที่เดินทางสะดวก การที่จะหาท าเลที่ตั้งที่ดีได้ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยการหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้เพื่อมา
ลงทุนของผู้เข้ามาใหม่อาจท าได้ไม่ง่ายนักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มีเงินทุนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจสปามา
นาน ดังนั้นข้อจ ากัดเรื่องเงินลงทุนถือว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญส าหรับผู้แข็งขันรายใหม่  
 2.คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ใช้บริการสปาเป็นกลุ่มลูกค้าระดับ HI-End ผู้ประกอบการจึงไม่จ าเป็นต้อง
ลดราคา ท าให้เห็นว่าการแข่งขันท าราคา นั้นมีน้อยหรือเป็นไปได้ยาก เพราะสปาถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นสินค้าราคาแพง 
(Goods Luxury) มีผู้ใช้บริการมาก ซึ่งผู้ใช้บริการนั้นยอมรับและยินดีจ่ายในราคาสูง เพราะราคาสปาในประเทศไทยนั้น 
ถือว่ามีราคาไม่สูงหากเปรียบเทียบกับสปาประเทศอื่น จึงพบว่าธุรกิจสปาไทยมีศักยภาพในตลาดค่อนข้างสูงสามารถเข้าสู่
กระแสความนิยมของตลาดทั้งในและนอกประเทศได้  
 3.การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน สปาเป็นสถานที่ส าหรับคนที่มีความต้องการความผ่อนคลายด้วยการนวด
เพื่อสุขภาพ หรือการบ ารุงผิวเพื่อความงาม ด้วยวิธีบ าบัดที่เป็นเอกลักษณ์ของสปาแต่ละแห่งนั้นมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน เช่น 
ประสบการณ์ความช านาญของผู้ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ สูตรสมุนไพรที่ใช้ขัด อบ อาบ หรือบ ารุงผิวพรรณ ท าให้
ศาสตร์แห่งการนวดสปานั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ท าให้การหาสินค้าทดแทนค่อนข้างน้อย  
 4.อ านาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ พบว่า ธุรกิจสปามีผู้ให้บริการมีไม่เพียงพอ จากเหตุผลที่จ านวนสปาที่เปิด
ให้บริการนั้นมีจ านวนไม่มาก ท าให้การก าหนดราคาหรือการขึ้นราคาที่เหมาะสมสามารถท าได้ง่าย และผู้บริโภคก็ยินดีที่จะ
จ่าย จึงท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจการเจรจาต่อรองได้ไม่มาก   
 5.อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ พบว่า ประเทศไทยมีสมุนไพรมากกว่า 100 ชนิดที่เป็นท่ีรู้จักและไดร้บั
การยอมรับอย่างแพร่หลาย สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สปาได้ ช่วยลดการน าเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศ 
สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา ผู้ประกอบการจึงมักเป็นผู้น าเอาผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ
เพื่อแปรรูปมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในสปาไทย และเพื่อการส่งออกระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ดี จะท าให้ผลิตภัณฑ์ 
สปาไทยเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ประเทศไทยมีอ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
 ดังนั้นผลสรุปการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าธุรกิจสปาเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic 
Competition Market) ในทางทฤษฎี เพราะสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ง่าย หากมีเงินล งทุน มีพนักงานและ
ผู้ด าเนินการ โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้อัตราการขยายตัวของธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้
บุคลากรผู้ให้บริการที่มีความสามารถไม่เพียงพอ และมีผู้ประกอบการบางรายใช้ช่ือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประกอบธุรกิจแอบแฝง อันเสื่อมเสียถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย ส่งผลให้มีการส่งเสริมมาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
และเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการไปสู่ระดับสากล โดยมีการผลักดันมาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อใช้ควบคุมสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพข้ึนมา ในปี พ.ศ.2559 พบประเด็นท่ีส าคัญ เช่น ขั้นตอนการขออนุญาต การก าหนดคุณสมบัติและ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบการ3 ผู้ด าเนินการ4และผู้ให้บริการ5การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ สามารถ

เปรียบเทียบประเด็นท่ีส าคัญ (ตารางที่ 5) ได้ดังนี้ 

                                                           
3 ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของกิจการหรือผู้ ได้รับมอบหมาย 
4 ผู้ด าเนินการ หมายถึง ผู้จดัการร้านสปา 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

81



 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ [4] 

ประเด็นที่ส าคัญ ก่อน ภายหลัง ขอบเขตการใช้บังคับ 
1.ขั้นตอนการขอ
อนุญาต 

- ผู้ประกอบการต้องยื่นขอ
ใบรับรองมาตรฐาน  
- ใบรับรองมาตรฐาน มีอายุ 
2 ป ี
-ยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน 
กับสาธารณสุขจังหวดั 

- มาตรา 12ยื่นขอรับใบอนุญาต
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กับ
กองสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 
หรือสาธารณสุขจังหวัด 
-คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้ม
ของผู้ขอใบอนุญาตตามมาตร 13 

-ผู้ประกอบการเดมิต้อง
ยื่นขอรับใบอนุญาต
ภายใน 180 วัน 
-รายใหม่ต้องยื่นขอ
อนุญาตตั้งแตม่ีผลบังคับ
ใช้ 
-ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี  

2.หน่วยงานก ากับ
ดูแลควบคุมสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

พระราชบัญญัตสิถานบริการ 
พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 
2551 

พระราชบัญญัตสิถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559(กฎหมาย
เฉพาะ) 

กฎหมายฉบับใหม่มผีล
บังคับใช้เมื่อวันท่ี 27 
กันยายน พ.ศ. 2559 
 

3.ผู้ด าเนินการ - คุณสมบตัิมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบตัรสาขา
เกี่ยวกับสุขภาพ 
 

-ยื่นขอรับใบอนุญาต มาตรา20 
-มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะ
ต้องห้าม มาตรา 21 
- ผ่านการทดสอบประเมินความรู้
ความสามารถจาก สบส 

-ขอรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายฉบับใหม่ภายใน 
180 วัน 
-ใบอนุญาตมีอายุตลอด
ชีพ  

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมดา้นกฎระเบียบ (ต่อ) 

ประเด็นที่ส าคัญ ก่อน ภายหลัง ขอบเขตการใช้บังคับ 
4.ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไดร้ับการอบรม

หรือถ่ายทอดความรู้ตาม
หลักสตูรจากหน่วยงาน
ราชการ 

- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการต่อผู้อนุญาต 
- มีคุณสมบัติของผู้ให้บริการ 
ตามที่ก าหนด 
- ได้รับวุฒิบัตรหรือ
ประกาศนียบตัรทีไ่ด้การ
รับรองจาก สบส 
- กรณีผู้ให้บริการเป็นบุคคล
ต่างด้าวต้องมีใบรับรองการ
ท างาน Work permit 

- ขึ้นทะเบียนกับผู้อนุญาต
แล้วมีอายุตลอดชีพ 
- ต้องขึ้นทะเบียนภายใน 
180 วัน หากไม่ขึ้น
ทะเบียนจะไมส่ามารถเป็น
ผู้ให้บริการได้ ถือว่าผิด
กฎหมาย 

  

                                                                                                                                                                                
5 ผู้ ให้บริการ หมายถึง หมอนวด หรือผู้ ให้บริการสปา 
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 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบสภาพแวดล้อมในด้านกฎหมายธุรกิจสปา ภายใต้พระราชบัญญัตสิถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 พบว่าส่งผลดีมากกว่าผลเสยี โดยสามารถกลา่วโดยสรุปและแบ่งเป็นข้อดีและขอ้เสีย (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านกฎหมาย 

ข้อดี ข้อเสีย 

1.เพื่อส่งเสรมิธุรกิจใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.ป้องกันสปาแฝง 
3.สร้างอาชีพให้กับผู้ให้บริการ 
4.ไม่สนับสนุนแรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย  
5.คุ้มครองผู้บริโภค 
6.สร้างรายได้ให้กับธุรกิจสปา 

1.การปรับของผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินงาน ผู้ให้บริการ 
หรือทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ภาระค่าใช้จ่ายในข้ันตอนขออนญุาตและการขอข้ึน
ทะเบียน 
3.อัตราการเติบโตของธุรกิจชะลอตัว 

  

 กล่าวคือผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบแสดงให้เห็นว่ามีผลไปในทิศทางบวกกับผู้ประกอบการ

และผู้บริโภค เช่น 1.เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้ได้มาตรฐาน เพื่อน าไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน  2.ป้องกันสปาแฝง เพื่อป้ องกัน

ไม่ให้ผู้ประกอบการน าช่ือสปาแฝงไปใช้ในกิจการอื่น อันเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือท าลามกอนาจาร 3.เมื่อการให้บริการมี

มาตรฐานก็จะเสริมสร้างอาชีพกับผู้ให้บริการ 4.สร้างข้อจ ากัดให้แรงงานต่างด้าวท่ีท างานโดยผิดกฎหมาย เช่น ไม่มีหนังสือ

รับรองการท างานหรือเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย 5.คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ว่า ธุรกิจสปาใน

ประเทศไทยมีมาตรฐาน และการให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 6.ดังที่กล่าวมาทั้ง 5 ข้อ หาก

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถท าได้ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจสปา อันเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับ

ธุรกิจสปาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสีย สาเหตุการปรับตัวของผู้ประกอบการช้า มีภาระค่าใช่จ่ายในข้ันตอนต่างๆ

เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด อาจส่งผลให้ธุรกิจสปาชะลอตัว ดังนั้นภายหลังจากฎหมายสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ มีผลบังคับใช้พบว่าธุรกิจสปา พบว่าจากที่เป็นตลาดแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ผู้ประกอบการต้องขอรับ

ใบอนุญาตแทนใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งใบอนุญาตนั้นมีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ข้อบังคับรวมถึงมีการก าหนดบทลงโทษ

อย่างชัดเจนหากฝ่าฝืน ผู้ให้บริการต้องขึ้นทะเบียนและผู้ด าเนินการต้องมีใบรับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด

เท่านั้น ถ้าไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ส่งผลให้แนวโน้มทิศทางของธุรกิจสปาในอนาคต น าไปสู่ตลาดผู้

แข่งขันแบบน้อยราย (Oligopoly Market) กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาพบว่าส่งผลดีกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและ

ความพร้อมในการประกอบธุรกิจสปา เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อตอบสนองนโยบายจากภาครัฐที่สนับสนุนให้สปา

ไทย ก้าวไปสู่ในฐานะผู้น าอุตสาหกรรมสปาของประชาคมเศรษฐกิจอาซียนเพื่อขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลก 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 บทสรุปผลจากการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านกฎหมาย พบว่าสื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมความต้องการของ

ผู้บริโภค ผู้ประกอบการมีศักยภาพทางการแข่งขันในธุรกิจสปา ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

และเมื่อควบคู่ไปกับมาตรการด้านกฎหมายยิ่งเป็นผลดีส่งเสริมให้กับธุรกิจสปาไทยในอนาคต เพื่อการขยายการเติบโตของ
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ธุรกิจภายในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ปัจจุบันอาเซียนยังไม่บรรลุข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการ เชิงสุขภาพ 

ดังนั้นรัฐบาลไทยควรเป็นผู้น าเสนอกฎระเบียบ หรือ ความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน เพื่อ

สนับสนุนธุรกิจบริการเชิงสุขภาพของประเทศ โดยยก พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ของ

ประเทศไทยเป็นโมเดล ตัวอย่าง อันจะส่งผลดีกับนักลงทุนสปาในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องอิทธิพลของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้วยแบบจ าลอง KQCAH 
ที่มีต่อภาพลักษณ์โรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่รับรู้โดยผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งข้อค าถามเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลภาพลักษณ์ ข้อมูลด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล และ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ท าการวิจัยคือ ผู้ป่วยในที่ (IPD) ท่ีนอนพัก
เพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์อย่างน้อย 1 วันขึ้นไป จ านวน 400 คน ใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า (1) ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมี
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานหน่วยงาน
เอกชน และมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท(2) ปัจจัยด้านคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีระดับในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง (3) 
ปัจจัยด้านอายุ และอาชีพมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ,KQCAH,อิทธิพลที่มีต่อภาพลักษณ ์
 

Abstract 
 The Effect of hospital service quality through KQCAH model and Its 
effect to hospital image: the case study of:case study of 
ChumphonKhetudomsak Hospital, Chumphon. Therefore, the objectives of the 
research are ; First, the service’s quality which is noticed by the patients which 
have its influence on the ChumphonKhetudomsak Hospital’s image. The tool 
used for gathering the information is the list of questionnaires which have been 
classified into 4 main parts; (1) Image Information (2) The Service Qualitative 
Information (3) Personal and (4) One for suggestions. The first and second part 
are Rating Scale. The sample used for the research are 400 of Inpatients who 
have admitted in ChumphonKhetudomsak Hospital at least 1 day using SPSS 
program for the information analysis. Percentile, Mean, Standard Deviation, T-
Test, One - Way ANOVA and Multiple Regression are used in statistics.The results 
have been found that (1) Most of the patients in ChumphonKhetudomsak 
Hospital are female whose age are between 20 to 30 years old, graduated with 
Bachelor’s Degree and most of their occupations are the officers from private 
sectors and the salary range is approximately between 5,000 – 10,000 Baht.(2) 
Qualitative factors and Organization’s image in the patients’ perspectives. 
ChumphonKhetudomsak Hospital is accordant to Empirical Information which 
has the service level as medium (3) Age-Factor and occupations that have its 
influences to ChumphonKhetudomsak Hospital’s image significantly at the level 
of 0.05 statistically. 
 

Keywords: Effect of hospital service quality, KQCAH, Effect to hospital image, 
 

บทน า 
ปัจจุบันองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ประชาชนสามารถเลือกใช้สินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความคาดหวังใน
การใช้สินค้าและบริการที่สูงข้ึน องค์กรต่างๆจึงมีวิธีดึงดูดความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือของ
องค์กร ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในด้านบวก ดึงปัจจัยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร(Kotler, 2003,p455) (Kenneth E.Boulding,1975) ซึ่งการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กรนั้น คุณภาพบริการมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดองค์กรที่น่าเช่ือถือ 
ดั งค าก ล่ า วที่ ว่ า คุ ณ ภ าพ บ ริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ ย่ อ ม ส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี 
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(Wisher & Corney, 2001) เห็นได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและ
ภาพลักษณ์  ซึ่ งมีการศึกษาในหลากหลายธุรกิจบริการ เช่น ธนาคาร ห้องสมุด และ
สถานพยาบาล (ทรงพร โพธิสมพร,2547) ซึ่งปัจจุบันธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ส าคัญของประเทศ 
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี เช่น ธุรกิจโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ เห็นได้จาก
การวางแผนของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รัฐบาล
เล็งเห็นความส าคัญของธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นธุรกิจที่ควรให้ความส าคัญ สามารถสะท้อนวิถี
ชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการทางด้านสุขภาพ อนามัยรวมถึงสถานพยาบาล สร้างความน่าเช่ือถือให้กับบุคลากรที่
รับผิดชอบ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่ได้รับบริการทั้งภายในและภายนอกประเทศได้  

ซึ่งปัจจุบันการวัดคุณภาพการบริการ สามารถพบได้หลายวิธีและหลากหลายเครื่องมือ 
เช่น แบบจ าลอง SERVQUAL (Ziethaml, Parasuraman&Berry,1985) เป็นเครื่องมือที่
ก าหนดมิติที่จะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ เป็นแบบจ าลองที่นิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรม
บริการอย่างกว้างขวาง แต่ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพบริการเฉพาะทาง ได้แก่แบบจ าลอง 
KQCAH เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพบริการส าหรับโรงพยาบาล ปัจจุบันมีการน าแบบจ าลอง 
KQCAH ไปศึกษาแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาของ Victor Sower, JoAnn 
Duffy , William Kilbourne, Gerald Kohers and Phyllis Jones ใ น หั ว ข้ อ  The 
Dimensions Of Service Quality For Hospital Development And Use Of The 
KQCAH (2001) โดยเครื่องมือน้ีก าหนดมิติเพื่อใช้วัดคุณภาพบริการในโรงพยาบาลไว้ทั้งหมด 8 
มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านการดูแลและเอาใจใส่,มิติที่ 2 ด้านประสิทธิผลและการต่อเนื่องในการ
บริการ,มิติที่ 3 ด้านความเหมาะสมในการให้บริการ ,มิติที่ 4 ด้านสารสนเทศ ,มิติที่ 5 ด้าน
ประสิทธิภาพ,มิติที่ 6 ด้านคุณภาพอาหาร,มิติที่ 7 ด้านการสร้างความประทับใจแรกพบและมิติ
ที่ 8 ความหลากหลายของบุคลากร เพื่อการวัดคุณภาพการให้บริการที่มีความถูกต้อง แม่นย า
และครอบคลุม 

ซึ่งโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ถือเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ท่ีมีนโยบายมุ่ง
พัฒนาสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก ด้วยเครื่องมือการรักษาที่ครบถ้วนและเฉพาะทาง การ
บริการจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมี การบริการที่ดีย่อมสะท้อนถึงคุณภาพของการบริการ ท าให้
ผู้รับบริการแสดงออกมาในรูปแบบความพึงพอใจ ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นต่อการรักษา ความ
แม่นย าของการรักษา ความรวดเร็วในการเข้ารับการรักษา รวมถึงส่งผลให้เกิดช่ือเสี ยงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล   
 การศึกษาคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลและความส าคัญต่อภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
และเนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการน าแบบจ าลอง KQCAH มาใช้วัดคุณภาพบริการใน
ประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของแบบจ าลอง KQCAH เนื่องจากเป็น
แบบจ าลองเฉพาะที่แตกต่างจากแบบวัด SERVQUAL ที่ใช้วัดในอุตสาหกรรมทั่วไป ไม่
ครอบคลุมในทุกด้านของโรงพยาบาล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการ และผล
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สะท้อนในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการ โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ในการศึกษาวิเคราะห์
มิติการให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพตามแบบจ าลอง KQCAH และอิทธิ
ผลที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร เพื่อการพัฒนาไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี โดยผลการศึกษานี้ นอกจากจะเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์แล้ว โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่ต้องการ
พัฒนาระบบการท างานเพื่อคุณภาพบริการและภาพลักษณ์ที่ดียังสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ได้ในอนาคตต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) ที่นอนพักเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ อย่างน้อย 1 วันขึ้นไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจ านวน
ตัวอย่างตามแนวคิดของ Taro Tamane ซึ่งก าหนดความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผลการค านวณจะ
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 378 คน เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จีงใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ส่งแบบจ าลอง KQCAH ไปยังผู้เขี่ยวชาญที่สถาบันแปลภาษาจุฬาลงกรณ์เพื่อท าการ
แปลและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุงและทดสอบความเช่ือมั่นด้วยการ
น าแบบจ าลองไปใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุดและน ามา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นอีกครั้ง หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงประสานงานไปยังตึกและแผนกต่างๆที่
ต้องการเข้าไปเก็บแบบสอบถาม พร้อมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บข้อมูล เพื่ออนุญาต
และขอความร่วมมือจากผู้ป่วยที่นอนพักเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล หลังจากนั้นจึงน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตามที่ต้องการ โดยช้ีแจงจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาและวิธีตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองหลังจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท าการตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้กลับมาไปวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
โดยใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคณุภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH โดยภาพรวม 

(n = 400) 

ล าดับ 
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH  โดย

ภาพรวม 

ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. การแปลผล 

1 
2 

ด้านการดูแลเอาใจใส ่
ด้านประสิทธิผลและการต่อเนื่องในการบริการ 

3.24 
3.41 

0.74 
0.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 

ด้านความเหมาะสมในการให้บริการ 
ด้านสารสนเทศ 
ด้านประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพอาหาร 
ด้านการสร้างความประทับใจแรกพบ 
ด้านความหลากหลายของบุคลากร 

3.43 
3.39 
3.46 
3.40 
3.36 
3.51 

0.74 
0.78 
0.79 
0.76 
0.94 
0.93 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
 รวม 3.40 0.73 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด

ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH โดยภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า มีระดับคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
และเมื่อจ าแนกระดับคุณภาพบรกิารโดยใช้แบบจ าลอง KQCAH เป็นรายด้าน จะพบว่ามี 1 ด้าน 
ที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความหลากหลายของบุคลากร 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคณุภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 1 ดา้นการดูแลเอาใจใส่    

 (n = 400) 

ล าดับ 
ด้านการดแูลเอาใจใส่ 
(Respect&Caring) 

ระดับคุณภาพบรกิาร 

  S.D. การแปลผล 

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

เจ้าหน้าที่รับทราบสิ่งท่ีฉันร้องขอและให้บริการอย่างเป็นกันเอง 
โดยรวม เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 
เจ้าหน้าที่ร่าเริงและยิ้มแย้ม 
เจ้าหน้าที่สุภาพอ่อนน้อมต่อฉัน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อฉันด้วยความเคารพ 
เจ้าหน้าที่เป็นกันเองมาก 
เจ้าหน้าที่จัดหาสิ่งท่ีฉันต้องการก่อนที่ฉันจะร้องขอ 
โดยรวม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปฏิบัติต่อฉันด้วยความเคารพ 
เจ้าหน้าที่ใส่ใจฉัน 
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือฉันมากเกินกว่าหน้าที่รับผิดชอบของตน 
ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจฉัน 
เจ้าหน้าที่มีความอดทนสูงในการดูแลฉัน 
เม่ือฉันมีเรื่องรบกวนใจ เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการอย่างรวดเร็ว 
เจ้าหน้าที่มีทัศนคติเป็นบวก 
เจ้าหน้าที่อธิบายให้ฉันฟังว่าสิ่งท่ีฉันต้องการอยู่ท่ีไหนบ้าง 
โดยรวม เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือฉันมากเกินกว่าหน้าที่รับผิดชอบของตน 
เจ้าหน้าที่ท าให้ฉันคลายกังวลลงมาก 
โดยรวม เจ้าหน้าที่เคารพสิทธิของฉันในฐานะมนุษย์ 
โดยรวม เจ้าหน้าที่รับทราบสิ่งท่ีฉันร้องขอและให้บริการ 

3.13 
3.47 
3.13 
3.19 
3.24 
3.16 
3.11 
3.38 
3.26 
3.19 
3.19 
3.25 
3.20 
3.26 
3.30 
3.31 
3.28 
3.39 
3.42 

0.89 
0.97 
0.87 
0.86 
0.87 
0.94 
0.96 
0.92 
0.91 
0.94 
0.97 
0.93 
0.95 
0.87 
0.93 
0.97 
0.91 
0.92 
0.89 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

เจ้าหน้าที่รับฟังสิ่งท่ีฉันต้องการ 
เจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งท่ีฉันต้องการอย่างรวดเร็ว 
โรงพยาบาลปกป้องดูแลความเป็นส่วนตัวของฉัน 
ฉันรู้จักช่ือผู้ให้การดูแลฉัน 
ฉันไม่ต้องเสียเวลารอรับบริการที่ต้องการ 
ผู้ให้การดูแลฉันให้ข้อมูลที่ฉันต้องการ 
ฉันไม่ต้องรอเข้ารับการรักษานาน 

3.25 
3.18 
3.29 
3.20 
3.16 
3.26 
3.18 

0.94 
0.97 
0.90 
0.98 
1.00 
0.95 
1.02 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.24 0.74 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่  1 ด้านการดูแลเอาใจใส่  (Respect&Caring)                      
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพบริการอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคณุภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพร
เขตรศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 2 ด้านประสิทธิผลและการต่อเนื่อง
ในการบริการ  

(n = 400) 

ล าดับ 
ด้านประสิทธิผลและการต่อเนื่องในการบริการ 

(Effectivess&Continuity) 

ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. แปลผล 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ฉันได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่บ้ านที่จ าเป็นเมื่อออกจาก
โรงพยาบาล 
เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับบ้านโรงพยาบาลพิจารณาว่าฉันท าอะไรได้บ้าง 
โดยรวม การเดินทางจากโรงพยาบาลกลับบ้านเป็นไปด้วยดี 
โดยรวม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท าหน้าที่ของตนอย่างดีมาก 
การเตรียมการต่างๆ เพื่อออกจากโรงพยาบาลเป็นไปได้ด้วยดี 
มีการเตรียมการดูแลที่จ าเป็นต่างๆ ให้พร้อมเมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้าน 
ฉันได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตัวฉัน 
เมื่อฉันกลับบ้าน ฉันไม่ถูกทอดทิ้งโดยไม่มีการดูแล 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ฉันต้องรู้ทั้งหมด 
โดยรวม ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ใส่ใจความเจ็บป่วยของฉัน 
โดยรวม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความเป็นมืออาชีพสูง 
เมื่อฉันเจ็บปวด เจ้าหน้าที่พยายามควบคุมความเจ็บนั้น 
ฉันสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลอย่างสะดวกง่ายดาย 
โดยรวม เจ้าหน้าที่มีความสามารถสูง 
เจ้าหน้าที่ดูแลและปฏิบัติต่อฉันอย่างนุ่มนวล 

3.39 
 

3.34 
3.48 
3.47 
3.45 
3.41 
3.36 
3.35 
3.26 
3.45 
3.55 
3.45 
3.49 
3.49 
3.28 

0.91 
 

0.91 
0.92 
0.91 
0.88 
0.89 
0.90 
0.90 
0.95 
0.86 
0.91 
0.89 
0.91 
0.91 
1.01 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.41 0.72 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 3 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 2 ด้านประสิทธิผลและการต่อเนื่องในการบริการ 
(Effectivess&Continuity) ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัคุณภาพบริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 1 ข้ออยู่ในระดับมาก คือ ข้อค าถามที่ว่า 
โดยรวมเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลมีความเป็น มืออาชีพสูง 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับด้านคณุภาพบริการของโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 3 ด้านความเหมาะสมใน
การให้บริการ  

(n = 400) 

ล าดับ ด้านความเหมาะสมในการใหบ้ริการ (Appropriateness) 
ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. การแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

สถานที่สะอาดมาก 
สถานที่สบาย กว้างขวาง 
โดยรวม โรงพยาบาลให้บริการที่ฉันต้องการ 
โดยรวม สถานที่ดีมาก 
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม 
เมื่อเข้ารับการรักษา ฉันไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มมากมาย 
สถานที่น่ามอง 
โรงพยาบาลให้ความเป็นส่วนตวัแก่ผูป้่วย 
ฉันสามารถติดต่อกบัเจ้าหนา้ที่ได้ 
โรงพยาบาลเงียบพอส าหรับฉัน 
โรงพยาบาลมีทกุสิ่งที่ฉันต้องการ 
ฉันรู้สึกว่าเจา้หน้าที่ตอ้งการให้ฉันหายดจีริงๆ 
ของใช้ส่วนตัวของฉันได้รับการดูแลอย่างดี 
แสงในโรงพยาบาลอยู่ในระดับพอดี 
ฉันรู้สึกว่าความต้องการของฉันถูกรักษาเป็นความลับ 

3.38 
3.37 
3.51 
3.59 
3.46 
3.39 
3.35 
3.47 
3.51 
3.42 
3.39 
3.40 
3.37 
3.41 
3.39 

0.94 
0.92 
0.97 
0.92 
0.95 
0.90 
0.95 
0.91 
0.92 
0.92 
0.92 
0.91 
0.89 
0.90 
0.92 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง 

 รวม 3.43 0.74 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้ านที่  3 ด้ านความ เหมาะสม ในการให้ บริการ 
(Appropriateness) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 3 ข้ออยู่ในระดับมาก คือ ข้อค าถามที่ว่าโดยรวม 
โรงพยาบาลให้บริการที่ฉันต้องการ, โดยรวมสถานที่ดีมาก และ ฉันสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ได้ 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับด้านคณุภาพบริการของโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 4 ด้านสารสนเทศ   

 (n = 400) 

ล าดับ สารสนเทศ (Information) 
ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. 
การแปล

ผล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ฉันได้รับข้อมลูอย่างรวดเร็วจากแพทย์ 
แพทย์ให้ข้อมูลที่ฉันต้องการ 
แพทย์แจ้งให้ฉันทราบถึงผลของการรักษา 
แพทย์มีเวลาให้ฉันเมื่อฉันต้องการ 
โดยรวม ฉันไดร้ับข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ครอบครัวฉันทราบในสิ่งท่ีต้องรู้ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินให้ข้อมูลที่ฉันต้องการ 

3.35 
3.42 
3.44 
3.33 
3.47 
3.39 
3.33 

0.98 
0.92 
0.93 
0.90 
0.91 
0.90 
0.93 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.39 0.78 ปานกลาง 

จากตารางที่ 5 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านท่ี 4 ด้านสารสนเทศ (Information) ผลการศึกษาพบว่า 
โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพบริการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับด้านคณุภาพบริการของโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 5 ด้านประสิทธิภาพ   

(n = 400) 

ล าดับ ด้านประสิทธิภาพ (Efficency) 
ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. การแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
 

โดยรวม เจา้หน้าทีจ่ัดการใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลอย่างดี 
ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลตรงกับบริการทีฉ่ันได้รับ 
ฉันสามารถเข้าใจรายละเอยีดในใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล 
มีเจ้าหน้าที่คอยอธบิายใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลแก่ฉัน 
เจ้าหน้าที่ดูแลค าร้องเรียนใดๆที่ฉันมีเกีย่วกบัใบแจ้ง- 
ค่ารักษาพยาบาลอยา่งดี 

3.58 
3.47 
3.48 
3.37 
3.40 
3.36 

0.91 
0.90 
0.93 
0.95 
0.92 
0.79 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.46 0.79 ปานกลาง 

จากตารางที่ 6 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านท่ี 5 ด้านประสิทธิภาพ (Efficency) ผลการศึกษาพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 1 ข้ออยู่ในระดับมาก 
คือข้อค าถามที่ว่า โดยรวมเจ้าหน้าท่ีจัดการใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลอย่างดี 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับด้านคณุภาพบริการของโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 6 ด้านคุณภาพอาหาร  

(n = 400) 

ล าดับ คุณภาพอาหาร (Effectivess-Meals) 
ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. 
การแปล

ผล 
1 
2 
3 
4 
5 

โดยรวม บริการอาหารดีมาก 
เจ้าหน้าท่ีน าอาหารมาบริการในอณุหภมูิที่เหมาะสม 
อาหารรสชาติด ี
เจ้าหน้าท่ีน าอาหารมาบริการตรงเวลา 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บจานอาหารที่สกปรกโดยทันท ี

3.47 
3.40 
3.31 
3.49 
3.33 

0.95 
0.88 
0.91 
0.91 
0.89 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.40 0.76 ปานกลาง 

จากตารางที่ 7 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 6 ด้านคุณภาพอาหาร (Effectivess-Meals) ผล
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับด้านคณุภาพบริการของโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 7 ด้านการสร้างความ
ประทับใจแรกพบ  

 (n = 400) 

ล าดับ 
การสร้างความประทับใจแรกพบ 

(First Impression) 

ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. 
การแปล

ผล 
1 ฉันรู้สึกสบายใจเมื่อพบหน้าเจ้าหนา้ที่ครั้งแรก 3.36 0.94 ปานกลาง 

 รวม 3.36 0.94 ปานกลาง 

จากตารางที่ 8 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่7 ด้านการสร้างความประทับใจแรกพบ (First 
Impression) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง   
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับด้านคณุภาพบริการของโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่ 8 ด้านความหลากหลาย
ของบุคลากร  

 (n = 400) 

ล าดับ 
ความหลากหลายของบุคลากร 

(Staff Diversity) 

ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. 
การแปล

ผล 
1 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลมีหลายประเภท 3.51 0.93 มาก 

 รวม 3.51 0.93 มาก 

จากตารางที่ 9 ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร โดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ด้านที่  8 ด้านความหลากหลายของบุคลากร (Staff 
Diversity) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาพลักษณข์องโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

 (n = 400) 

ล าดับ ระดับภาพลักษณ ์
ระดับคุณภาพบริการ 

  S.D. การแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ความทั่วถึงของการให้บริการประสานตามจุดต่างๆ 
ความสามารถเป็นทีย่อมรับของคนทั่วไป 
ความน่าเช่ือถือในดา้นความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค 
องค์กรมุ่งแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน 
คุณภาพด้านการบริการ 
ความมั่นคง เจริญก้าวหน้าขององค์กร 
ชื่อเสียงองค์กรในความคิดของท่าน 

3.34 
3.40 
3.54 
3.56 
3.30 
3.61 
3.60 

1.03 
0.87 
0.85 
0.83 
0.91 
0.89 
0.83 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 รวม 3.48 0.73 ปานกลาง 

จากตารางที่ 10 ระดับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อจ าแนกภาพลักษณ์ เป็นราย
ด้าน พบว่ามี 4 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความน่าเช่ือถือในด้านความเช่ียวชาญในการรักษา
โรค, ด้านองค์กรมุ่งแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน, ด้านความมั่นคง เจริญก้าวหน้าของ
องค์กร และ ด้านช่ือเสียงองค์กรในความคิดของท่าน 
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ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างแบบจ าลองคณุภาพบริการ KQCAH และ
ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

ภาพลักษณ ์
ภาพลักษณ ์

R R Square 
Adjusted  
R Square 

Sig 

แบบจ าลองคุณภาพบริการ KQCAH  0.996 0.993 0.993 0.000 

รวม 0.996 0.993 0.993 0.000 

จากตารางที่ 11 เป็นการทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างแบบจ าลองคุณภาพบริการ 
KQCAH และภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวดัชุมพร ผลการวิเคราะห์
พบว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อกัน (R Square = .993) 
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 1.ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่
มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานหน่วยงาน
เอกชน และมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท 
 2.ระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยใช้
แบบจ าลอง KQCAH โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า 
ระดับคุณภาพบริการโดยใช้แบบจ าลอง Kqcah ทั้ง 8 ด้าน มี 1 ด้าน ที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
ความหลากหลายของบุคลากร ส่วนอีก 7 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ด้านประสิทธิผลและการต่อเนื่องในการบริการ ด้านความเหมาะสมในการให้บริการ ด้าน
สารสนเทศ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพอาหาร และด้านการสร้างความประทับใจแรกพบ  
 3. ระดับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
ความน่าเชื่อถือในด้านความเช่ียวชาญในการรักษาโรค, ด้านองค์กรมุ่งแก้ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชน, ด้านความมั่นคง เจริญก้าวหน้าขององค์กร และ ด้านช่ือเสียงองค์กรในความคิดของ
ท่าน 
 4.ค่าความมีอิทธิพลระหว่างแบบจ าลองคุณภาพบริการ KQCAH และภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร มีค่าความมีอิทธิพลที่ระดับ 0.993 ซึ่งหมายถึงมี
อิทธิพลต่อกันในระดับมาก 

ผู้วิจัยน าผลการศึกษาท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้นมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีระดับในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสิษฐ์  พรหมบุตร (2554) ได้ท าการศึกษา คุณลักษณะของ
องค์การแห่งการเรียนรู้และผลต่อคุณภาพบริการ ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ของทีม 
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สารสนเทศ การให้อ านาจแก่บุคลากร ความสัมพันธ์ของระบบภายในและระบบภายนอก ภาวะ
ผู้น าของบุคลากร และการเพิ่มระดับผลการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยที่ท าการศึกษามีระดับในการปฏิบัติตามคุณลักษณะองค์การแห่ งการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และโมเดลคุณภาพบริการ ความเหมาะสมของบริการ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริการ การให้ข้อมูลและสารสนเทศและความประทับใจในการบริการ 
โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ท าการศึกษามีระดับของคุณภาพการ
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัศมี สุขประเสริฐ (2551) 
ได้ท าการศึกษาผลกระทบค่านิยมขององค์กรและคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร
ของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านข้อมูลจากการให้บริการ และด้านประสานงานการให้บริการมีความสัมพันธ์แผลกระทบเชิง
บวกกับภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผู้สนใจสามารถน าโมเดลคุณภาพการให้บริการโดยใช้แบบจ าลอง KQCAH ที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ไปใช้กับโรงพยาบาลแห่งอ่ืนหรืออาจท าการศึกษากับองค์กรที่มีลักษณะการให้บริการได้ 
 2. ผู้สนใจสามารถน าโมเดลคุณภาพการให้บริการโดยใช้แบบจ าลอง KQCAH และที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ไปท าการศึกษาเพื่อทดสอบความแตกต่างของโมเดลในงานส่วนรับผิดชอบอื่น ๆ หรือบุคลากร
ในต าแหน่งอ่ืน   
 3. ผู้ที่สนใจสามารถน าผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาโมเดล โดยอาจเพิ่มหรือลดตัว
แปรอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมคุณภาพบริการให้มากยิ่งขึ้น  
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การเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย.(Thailand.4.0).ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.(SMEs)        

ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 
Exposure, Attitude and Preparation Behavior of Thailand’s Economic Development Policy 
(Thailand.4.0).of.Small.and.Medium.Tourism.Industry.Enterprises.(SMEs).in.Ranong.Province 

ศิโรรตัน์ กินแก้ว1* และชวัลลักษณ ์ คุณาธิกรกิจ2 
Sirorut Kinkeaw1* and Shawanluck Kunathikornkit2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้จัดท าเพื่อศึกษาการเปิดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิง

นโยบายประเทศไทย 4.0 ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง.โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 108.คน.โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอ้างอิง.ได้แก่.การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ ประกอบด้วย สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อสังคมออนไลน์  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.ในระดับต่ า 
นอกจากนี้ยังพบว่า.ทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย ความเช่ือ ความรู้สึก และความตั้งใจ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ค าส าคัญ : การเปิดรับ ทัศนคติ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม นโยบายประเทศไทย 4.0 ผู้ประกอบการ 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study the exposure, attitude and preparation behavior of Thailand’s Economic 

Development Policy (Thailand 4.0) of small and medium (SMEs) in tourism industry enterprises 
in.Ranong.Province..The.research used quantitative research method with a self-administered questionnaire for 
detention collects 108 SMEs in Ranong Province. Statistics used were the descriptive statistics; percentage, 
mean, standard deviation, and the referential statistics; person correlation and multiple regression.  

The results of study revealed that the exposure of Thailand 4.0 information, consisted of mass media, 
personal media and social media, demonstrated a low positive correlation with the preparation behaviour on 
Thailand 4.0.Research findings also showed that attitude in terms of belief, feeling and intention, significantly 
influenced on preparation behaviour on Thailand 4.0 at the level of 0.01. 

Keywords: Exposure, Attitude, Preparation behavior, Thailand 4.0 policy, Enterprises 
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บทน า 
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม .โดยใช้โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจ.Thailand.4.0 ในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ.อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่ส าคัญในการเปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อนโยบายดังกล่าว.[1].ซึ่ง
ธุรกิจส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน.เห็นได้จากการเป็นธุรกิจที่ท ารายได้ให้กับประเทศสูง จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ.(GDP).ในปี 
2559.มีมูลค่า 6,061,143.ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ.42.2.ของ GDP.รวมทั้งประเทศ.[2]  

จังหวัดระนองมียุทธศาสตร์จังหวัดที่ให้ความมุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ อีกทั้ง 2-3.ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น  เห็นได้จากปี 2560.จ านวน
นักท่องเที่ยวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 3.5.และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5.[3].แต่เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองเกิดปัญหาการพัฒนาธุรกิจ โดยนางอรพิน ปูชนียกุล.[4].หัวหน้าฝ่ายด้านพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดระนอง ได้กล่าวถึงปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการคือ ยังขาดศักยภาพ และมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ 
เนื่องจากขาดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยังขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.
ส าหรับการน ามาปรับใช้และพัฒนากิจการของตน หากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดระนองมีการน า
แนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.มาปรับใช้กับกิจการของตนจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ในภาพรวมของจังหวัดระนอง สิ่งส าคัญคือ ภาครัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการสื่อสารข้อมูลแนวคิดวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายประเทศไทย.4.0.และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจตรงกันในการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการ อีกท้ังการประสานงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีจะท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดระนองมีความพร้อมและมีศักยภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 

ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ด าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง.ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร.และ
อิทธิพลของทัศนคติต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการ
ด าเนินงานเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.อีกทั้งใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ประกอบการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้เกิดทัศนคติที่ดีแก่
ผู้ประกอบการในการสร้างการตระหนักรู้ถึงแนวทางในการเป็นธุรกิจ.4.0.ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการเกิดการตื่นตัวและมีความ
พร้อม.เพื่อน าไปสู่การหารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป. 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0.กับพฤติกรรมการเตรียม
ความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand.4.0).ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs).ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0.ต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตาม
แนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand.4.0).ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs).ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.(SMEs).ที่ด าเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สามารถน าผลการศึกษาของการวิจัยไปใช้ในการเตรียมความพร้อมตามแนวคิด
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เติบโตและได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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2. เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม .(SMEs).ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว.โดยมีจังหวัดระนองเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการสื่อสาร 

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทราบถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.(SMEs).ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีจังหวัดระนองเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อดู
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากน านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.4.0.มาปรับใช้ในกิจการ  

4. เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับ.และทัศนคติกับแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.
ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นแนวทางศึกษาค้นคว้าต่อยอดในด้านอื่นๆ.ต่อไป 

 
กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 

            ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
  

  

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ.ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง มีจ านวนทั้งหมด.129.กิจการ [5] 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม .(SMEs).ที่ด าเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง จ านวน 108 กิจการ โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตรของ 
Taro.Yamane [6].กรณีทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%.มี
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive.Sampling).โดยการลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตาม
สถานที่ที่มีการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs).ที่ด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง.ซึ่งใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม.-.เมษายน 2561 มีจ านวนทั้งหมด 6.งาน และสุ่มเลือก
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้จากการสุ่มขั้นแรก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก.(Convenience.Sampling) จ านวน 108.
คน เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนี้.โดยใช้การแจกแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือโดย

เริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ บทความ อินเตอร์เน็ต ทฤษฎีหลักการ แนวความคิด และงานวิจัยที่

      พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิด
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย (Thailand.4.0) ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม .(SMEs) ที่ ด าเนิ นธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

   1. ด้านบุคลากร      2. ด้านการเงิน  
   3. ด้านวัสดุหรือวัตถุดบิ        4. ด้านการจัดการ  
   5. ด้านการตลาด  

 

การเปิดรับข่าวสารผา่นสื่อเกี่ยวกบั
นโยบายประเทศไทย 4.0 

1. สื่อมวลชน 
2. สื่อระดับบุคคล 
3. สื่อสังคมออนไลน ์

 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
    1. ความเชื่อในประเทศไทย 4.0 
    2. ความรู้สึกท่ีมีต่อประเทศไทย 4.0 
    3. ความตั้งใจในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
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เกี่ยวข้อง.จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมเนื้อหาในงานวิจัย เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ และกลุ่มตัวอย่าง.โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4.ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6.ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended.question) แบบมีให้เลือก
สองค าตอบ (Dichotomous.Choices) และลักษณะเป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple.Choices).ส่วนท่ี 2.การ
เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 จ านวน 15.ข้อ ส่วนท่ี 3.ทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
จ านวน 15.ข้อ และส่วนท่ี 4.พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.จ านวน 20.ข้อ โดยส่วนท่ี.2.-.4.มี
ลักษณะเป็นค าถามที่ให้เลือกลงคะแนนระดับการเปิดรับและระดับพฤติกรรม ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Likert 
(Rating.Scale).โดยแต่ละข้อแบ่งเป็น 5 ระดับ  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ.โดยมีวิธีการเริ่มจากการติดต่อกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระนอง เพื่อขอรายชื่อและข้อมูลส าหรับการติดต่อของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังจากนั้นได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการโดยตรง และน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเก็บ.และบันทึกข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 ประกอบด้วย สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายลักษณะของตัวแปร ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วย ความถี่ 
ร้อยละ.ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential.Statistics).เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient และ Multiple Regression Analysis 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา.(Descriptive.statistic)  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41.-.50.ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประเภทธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ท าเป็นส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจที่พักแรม มีจ านวนพนักงานโดยประมาณ 10-50.คน และมีระยะเวลา
ประกอบกิจการมากกว่า.10.ปี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0.
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86.เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโดยเรียง
ระดับค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านสื่อสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ ด้านสื่อมวลชน และด้านสื่อบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11, 
2.99 และ 2.48 ตามล าดับ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0.โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีทัศนคติโดยเรียงระดับค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านความตั้งใจใน
การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกที่มีต่อประเทศไทย 4.0 และด้านความเช่ือในประเทศไทย 4.0 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81, 3.80 และ 3.54 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85.เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมโดยเรียง
ระดับค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านการตลาด รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านการจัดการ และด้านวัสดุหรือวัตถุดิบ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.88, 3.88, 3.76 และ 3.72 ตามล าดับ 

ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน.(Inferential.statistic) 
การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อสังคม

ออนไลน์ โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า และไปในทิศทางเดียวกัน (r.=.0.387).กับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตาม
แนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand.4.0).ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม (SMEs) ที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01.ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0.ประกอบด้วย สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า และไปในทิศทางเดียวกัน (r.=.0.351, 0.316 และ 0.369) กับพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการมี
การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0.มากขึ้น จะท าให้มีการ
เตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.เพิ่มขึ้นในระดับต่ า.ดังแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิด
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0 

การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ    พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม 
ค่าความสัมพันธ์ (r) Sig.  ระดับความสัมพันธ ์  ทิศทาง 

สื่อมวลชน 0.351** 0.000 ต่ า เดียวกัน 

สื่อบุคคล 0.316** 0.002 ต่ า เดียวกัน 

สื่อสังคมออนไลน์ 0.369** 0.000 ต่ า เดียวกัน 

การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโดยรวม 0.387** 0.000 ต่ า เดียวกัน 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 มีผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหูคูณพฤติกรรพฤติกรรมการเตรียมความ
พร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย Thailand.4.0.พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรพฤติกรรมการ
เตรียมความพร้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ความเช่ือในประเทศไทย 4.0 ความรู้สึกที่มีต่อประเทศไทย 4.0
และความตั้งใจในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.117, 0.564 และ 0.526 ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า
ทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย ความเช่ือในประเทศไทย 4.0 ความรู้สึกท่ีมีต่อประเทศไทย 4.0 และ
ความตั้งใจในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายประเทศไทย Thailand.4.0 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2.แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของทัศนคติต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายประเทศไทย Thailand.4.0  

ทัศนคติต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม 
B Beta t  Sig. 

ความเชื่อในประเทศไทย 4.0  -0.117 -0.114 -3.078** 0.003 

ความรูส้ึกท่ีมีต่อประเทศไทย 4.0  0.564 0.541 6.885** 0.000 

ความตั้งใจในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  0.526 0.485 6.333** 0.000 

ค่าคงท่ี 0.111 - 0.776 0.444 

R2 = 0.898, SEE = 0.210, F = 306.085, p-value = 0.000, R = 0.948 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 ในระดับ
ต่ า อาจเนื่องจาก ผู้ประกอบการมีการรับรู้ข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ ประกอบด้วย โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เพื่อนหรือคนรู้จัก และ
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เครือข่ายสังคม.ซึ่งมีสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อหลักที่ผู้ประกอบการใช้ในการรับข่าวสารในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากในยุคปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าเดิม และเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น จึงท าให้การสื่อสารและรับข่าวสาร
เป็นไปอย่างสะดวกผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้มีการปรับรูปแบบการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้
ตรงกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยการน าช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับสาธารณชน และมีการน าไปใช้ร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อที่จะ
น าเสนอข้อมูล เผยแพร่ข่าวสาร และให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ.ซึ่งจะท าให้สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรง รวดเร็ว และใกล้ชิด
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากข้ึน อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายประเทศไทย 4.0.และการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อม ผ่านสื่อหลัก คือ โทรทัศน์ 
และวิทยุ ในช่วงรายการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าประเทศไทย.ทุกวันเวลา.18.00.น..และรวมไปถึงการ
เผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ในทุกๆ ช่องทางอย่างทั่วถึง ส าหรับภายในจังหวัดระนอง ภาครัฐหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการน าเสนอหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ต่างๆ.มากข้ึน และมุ่งเน้นให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในการท างานเป็นหลัก โดยการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น.อาทิ.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพก าลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand.4.0.ที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองจัดขึ้น จึงท า
ให้ผู้ประกอบการทราบถึงการด าเนินงานของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนหรือก าลัง
ส่งเสริม ท าให้สามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการท างานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับ
โครงการที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนในปัจจุบัน ตามที่.สุวิทย์.เมษินทรีย์ [1].ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมเศรษฐกิจ 
หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0.คือ คนไทยที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น คนไทย.4.0.โดยจะต้องให้ความส าคัญกับ
การเตรียมความพร้อมคนในประเทศในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิด
สร้างสรรค์ การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการจะปฏิรูปคนเป็นเรื่อง
ใหญ่ที่ต้องใช้เวลา โดยมีกระทรวงแรงงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวผ่านกลไกประชารัฐ.ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์.ศรีเหนียง [7].ที่พบว่า การปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤตกิรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการด ารงชีวิตและดา้นการประกอบ
กิจการในระดับปานกลาง.และสอดคล้องกับงานวิจัยของ.สุรเชษฐ์ เหล็งขยัน.[8].ที่พบว่า.ปัจจัยภายนอกด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย.สือ่อิเลคทรอนิกส์.สื่อสิ่งพิมพ.์และสื่อวิทยุ.มีอิทธิพลต่อความพร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับต่ า  

2. ทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย ความเช่ือ ความรู้สึก และความตั้งใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 อาจเนื่องจาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นใน
การด าเนินงานและการส่งเสริมในเรื่องนโยบายประเทศไทย 4.0.ของภาครัฐ.รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจต่อตัวนโยบาย
ประเทศไทย 4.0.ว่าจะสามารถส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการ เนื่องจากมีความเช่ือว่าประเทศไทย 4.0.ช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการสร้างอาชีพและงานให้มีคุณภาพ อีกทั้งมีความรู้สึกว่าประเทศไทย 4.0.สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความตื่นตัว 
ผลักดันธุรกิจสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเท่าทันสากล โดย
มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจในกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุน และระยะเวลาใน
กระบวนการท างาน.อีกท้ังในปัจจุบันข่าวสารต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าเช่ือถือ จึงอาจท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบกับการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจยุค.4.0.ด้านการเงิน การลุงทุน การน าเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้กับกิจการของตนเอง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ.Schiffman.and.Kanuk.[9].กล่าวว่า 
ทัศนคติเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลอื่น และการเปิดรับจากสื่อต่างๆ.ซึ่ง
เป็นการสะท้อนให้เห็นการประเมินความชอบหรือไม่ชอบและท าให้เกิดการแสดงออกต่อสิ่งนั้น เหตุผลดังกล่าวท าให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เกิดความตั้งใจในการปรับตัวเป็นผู้เปิดกว้างในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
การท างานยุค 4.0.ตามทีสุ่วัฒน์ ทองธานากุล.[10].กล่าวว่า การเกิดคนไทย 4.0.ที่มีความรู้ และทักษะสูงในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม จะต้องได้รับการปลูกฝังความคิด และทัศนคติที่ใฝ่พัฒนาอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ ซึ่งเป็นวิธีการส าคัญใน
การสร้างชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก ทองไทย [11].ที่พบว่า ทัศนคติในการท างาน ประกอบด้วย ความ
เช่ือ ความรู้สึก และความตั้งใจของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนโดยรวมในระดับปานกลาง.และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ.บุญภิรมย์.[12]. 
ที่พบว่า.ทัศนคติ.สามารถท านายหรือพยากรณ์พฤติกรรมการบริหารงานในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ของผู้บริหารด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0.ของผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ทุก
หน่วยงานควรเร่งประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย.4.0 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และสื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการผลักดันของรัฐบาลในการเข้าสู่ยุค.4.0.ผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่น าเสนอ
ควรเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีความ
เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องมีการเลือกแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความน่าเช่ือถือ เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง.โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สื่อบุคคลที่เป็นเพื่อนหรือคนรู้จัก และสื่อเครือข่ายสังคม.เช่น Facebook,.Google+.เป็นต้น เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปิดรับมากที่สุด อีกท้ังควรเพิ่มการสนับสนุนในสื่อการอบรม และสัมมนาให้กับผู้ประกอบการและประชาชน 
เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถสร้างความเข้าใจและทัศนคติได้เป็นอย่างดี ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2. ทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 ของผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น.รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปลูกฝังทัศนคติที่ดี และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันให้กับผู้ประกอบการต่อไป เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0.เนื่องจากนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศดังกล่าว ต้องอาศัยความเข้าใจและความ
เช่ือมั่นของประชาชน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
กล่าวคือทัศนคติจะส่งผลต่อการแสดงออกและพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินธุรกิจยุค 4.0 อีกท้ังควรปลูกฝังให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้ และสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่อง
ใหม่ๆ.ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแกค่รูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา.วันที่.27.มีนาคม.2523.ว่าการด ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา.การ
ปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง.[13]  

3. พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมตามแนวคิดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย.4.0.ของผู้ประกอบการอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้น.ผู้ประกอบการจึงไม่ควรที่จะละเลยในการให้ความสนใจและพัฒนากิจการของตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากนโยบาย 
ประเทศไทย.4.0.เป็นเรื่องใหม่ รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดันในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้พร้อมในการรับมือกับยุค 4.0.ในปัจจุบัน อีกทั้ง ภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญในการมุ่งผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
บริหารงานภายในมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบไอทีอย่างเหมาะสม จึงจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้
ทัดเทียมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ เช่น มีการจัดไปศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ.ที่ต่างประเทศ การ
จัดงานแสดงให้ความรู้แกผู่้ประกอบการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่.เพื่อที่ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้กับธุรกิจของตนเองได้ 
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การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
Access to Health Services of  Migrant Workers in Mueang District, 

Pattani Province 
 

กิตติพร  นพจนสภุาพ1*   นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า2 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตาน ีผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานข้ามชาติ 
ทั้งแรงงานข้ามชาติสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา จ านวน 400 คน โดยการลงภาคสนาม (Field study) เป็นการศึกษา
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และ
การศึกษาวิเคราะห์รวบรวมสถานการณ์การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี สรุปโดยใช้วิธีการพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 เดินทางมาจากประเทศกัมพูซา จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ของประชากร 
ของประชากรทั้งหมด เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จากนายจ้าง ต้อง
จ่ายเอง จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 ของประชากรทั้งหมด 
 ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่  อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก ่1) ด้านผู้ให้บริการในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด มีความเห็นด้วยมากที่สุดประเด็น เจ้าหน้าท่ีให้
ความใส่ใจในการบริการแก่ท่านทุกครั้ง 2) ด้านนโยบายการบริหารขององค์กรสถานบริการสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีความเห็นด้วยมากที่สุดประเด็น การให้บริการสุขภาพระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทย ไม่มีความแตกต่าง
กัน 3)ด้านการบริการ มีความเห็นด้วยมากที่สุดประเด็น ขั้นตอนการตรวจรักษามีความสะดวกและรวดเร็ว และ 4)ด้าน
ผู้ใช้บริการ มีความเห็นด้วยมากท่ีสุดประเด็น  เข้ารับการรักษา ท่านได้รับค าแนะน าจนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพ 
ค าส าคัญ:  การเข้าถึงการบริการสุขภาพ แรงงานข้ามชาติ ปัตตานี 
  

ABSTRACT 
  
  This article is intended to Study of Access to Health Services of Migrant Workers in Muang District 
Pattani Province. The researcher used quantitative research method. Quantitative Research The sample is 
migrant workers. Field study is a study by questionnaire. (Questionnaire) and use non-participant 
observation. Non-Participatory Observation and Analysis of Access to Health Services in Migrant Workers in 
Muang District Pattani Province Summary using descriptive methods. 
  The study indicated that Present Situation of Access to Health Services of Migrant Workers in 
Muang District Pattani Province The majority of the samples were 224 males, or 56.0%, between 168 and 
42 years old. Of them, 205 were from the Caribbean, or 51.3% of the population. When he was 
hospitalized in various health care facilities. Unemployed workers were paid 284 persons, representing 71.0 
percent of the total population. 

                                                           
1* นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสงัคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 ผศ.ดร. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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  The opinions of access to health services of Migrant Workers in Muang District, Pattani Province 
consisted of 4 aspects: 1) Most commented on the issue. 2) The management policy of the health service 
organization as a whole is at the highest level. Most commented on the issue. There is no difference 
between Thai and migrant health services. 3) Service Most commented on the issue. The procedure is easy 
and fast. Most commented on the issue. Admitted You have been advised until knowledge. Understanding 
of health care 
Keywords: Access to Health Services, Migrant Workers, Pattani Province  
  

บทน า 
 แรงงานถือเป็นต้นทุนประเภทหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการเพิ่มก าลังการผลิตและเป็นปัจจัยการผลิตที่นายจ้างหรือ
ผู้ประกอบการอยู่ในฐานะที่มีอ านาจต่อรองสูงทั้งต่อการต่อรองเชิงนโยบายกับภาครัฐและการต่อรองกับแรงงานโดยตรง 
โดยเฉพาะแรงงานในประเทศก าลังพัฒนาในอาเซียน อาทิ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ที่ถือว่ากลุ่มประเทศที่มีแรงงานเป็นจ านวนมากและรัฐบาลยังมีนโยบายคุ้มครองแรงงานที่ดีเพียงพอ รัฐบาล
ประเทศเหล่านี้มีนโยบายระยะสั้นท่ีต้องการเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มการ
ผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้แรงงานเข้มข้นจึงย้ายฐานการผลิตมาประเทศเหล่านี้ 
(วรางคณา  อิ่มอุดม, 2554) 
 ส าหรับประเทศไทยที่ให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม จึงมีความต้องการแรงงานเป็น
อย่างมาก ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่คนไทยไม่สนใจท า เช่น กิจการประมง เกษตรกรรม และการก่อสร้าง เป็นต้น แรงงานข้าม
ชาติจ านวนมากจึงหลั่งไหลเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่ได้รับรายได้มากกว่าการท างานใน
ประเทศตน ท าให้แรงงานเหล่านั้นพร้อมอพยพเข้ามาท างานถึงแม้ว่าจะลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายและถูกเอารัด
เอาเปรียบสารพัดก็ตาม (ศิริพร  สัจจานันท์, 2558) 
   ปัญหาแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมา มีข้อมูล
และข้อเสนอจากกลุ่มเครือข่ายที่ท างานเกี่ยวข้อง อันควรน ามาพิจารณาและปฏิบัติเพื่อดูแลแก้ไขปัญหา คือ แรงงานข้าม
ชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยทั่วไปแล้ว
มักจะท างานประเภทงานกรรมกร หรือกิจการที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น เป็นแรงงานกลุ่มหนึ่งท่ีมักจะถูกละเลยและไม่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการด้านต่างๆ ในสังคมไทย แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะประสบ
ปัญหาในเรื่องของสถานภาพ สิทธิทางกฎหมาย ความไม่เข้าใจในกฎหมาย การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการท างาน
มากกว่าที่กฎหมายแรงงานของไทยก าหนดไว้  และการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติ และก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อสังคมไทยตามมา 
  จังหวัดปัตตานี จากข้อมูลของส านักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 พบว่า แรงงานที่
ขอใบรับอนุญาตให้ท างาน ณ เดือนกรกฎาคม 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 23,553 คน จ าแนกเป็นรายอาชีพ  คนต่างด้าว
ประกอบอาชีพประมง จ านวน 14,125 คน (ร้อยละ 59.97) รองลงมาอันดับสอง คนต่างด้าวประกอบอาชีพต่อเนื่องประมง
ทะเล จ านวน 3,474 คน (ร้อยละ 14.57) รองลงมาอันดับสาม คนต่างด้าวประกอบอาชีพกิจการก่อสร้าง จ านวน 2,805 
คน (ร้อยละ 11.91) รองลงมาอันดับสี่ คนต่างด้าวประกอบอาชีพจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 785 คน (ร้อยละ 
3.33) รองลงมาอันดับห้า คนต่างด้าวประกอบอาชีพเกษตร และอาชีพการบริการต่างๆ เท่ากัน จ านวน 282 คน (ร้อยละ 
1.19) และที่เหลือจ านวน ร้อยละ 9.03 ประกอบด้วยอาชีพ อาชีพการเกษตร อาชีพงานรับใช้ในบ้าน ฯลฯ  
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
 
 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

107



  

ขอบเขตในการศึกษา 
1.ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  
  1.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชน  ความมั่นคงของมนุษย์  

   1.2 สิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ   
  1.3 แนวคิดการเข้ามามาท างานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 
 1.4 สถานการณ์เข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงาน 
2.ขอบเขตพ้ืนที่  
  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี   
3.ขอบเขตของประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานท่ีมิได้มีสัญชาติไทย ท้ังกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ท างาน

ใน อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันให้ท างาน  จ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน  
 4.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ในการการศึกษาสถานการณ์ และโอกาสในการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานในจังหวัด
ปัตตานี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 - เดือนธันวาคมพ.ศ.2560 
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี   ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้  
 1. การศึกษาจากเอกสาร (Document study) คือ การศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ต ารา เอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาอ้างอิงประกอบการศึกษา
ในครั้งนี ้
  2. การศึกษาภาคสนาม (Field study) เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การ
สังเกตการณ์แบบไม่มสี่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมสถานการณ์การเข้าถึง
การบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สรุปโดยใช้วิธีการพรรณนา  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นแรงงานข้ามชาติที่ประบอกอาชีพ ในจังหวัดปัตตานี 
 โดยแบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น ส่วน คือ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ค าถามแบบปลายปิด (Close – end 
Question)  อันได้แก่ ภูมิหลังของแรงงานข้ามชาติ ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการอาศัยในประเทศไทย และ
ข้อมูลการท างานท่ีระบุอาชีพ ช่วงเวลาในการประกอบอาชีพและรายได้ของแรงงานข้ามชาติ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ให้บริการ 
นโยบายการบริหารองค์กร การบริการ ผู้ใช้บริการ 

ผลการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติใน
จังหวัดปัตตานี  
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  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของ แรงงานข้ามชาติในจังหวัดปัตตานีที่ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ศาสนา,  ระดับการศึกษา, เดินทางมาจากประเทศ,  

อาชีพ, ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ,  รายได้ต่อเดือน, ที่พักอาศัย, ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่, ในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน
มาท่านมีมีปัญหาสุขภาพหรือป่วยหรือไม่, เมื่อท่านเจ็บป่วย หรือมีปัญหาสุขภาพ ท่านดูแลสุขภาพอย่างไร, เมื่อเวลาที่ท่าน
มีการการเจ็บป่วย มีเพื่อนหรือญาติพี่น้องดูแลบ้างหรือไม่, ท่านมีสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีหรือไม่, เมื่อท่านเข้า
รักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากใครบ้าง, ค่ารักษาพยาบาล ,และท่านทราบหรือไม่ว่า
มีการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ผลการศึกษาแบ่งการอธิบายเป็น 6 ตาราง ปรากฏดังนี้ 

ตาราง 1  จ านวนร้อยละของประชากรจ าแนกตามเพศ, อายุและสถานภาพ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (N=400) ร้อยละ 

เพศ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

 
               224 

176 

 
56.0 
44.0 

อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 

         21 ปี ถึง 30 ปี 
31 ปี ถึง 40 ปี 
41 ปี ถึง 50 ปี 
มากกว่า 51 ขึ้นไป 

 
30 
168 
115 
83 
4 

 
7.6 
42.3 
29 
21 
1.2 

เดินทางมาจากประเทศ 
เกิดในประเทศไทย 
ประเทศลาว 
ประเทศพม่า  
ประเทศกัมพูซา 

 
12 
79 
104 
205 

 
3.0 
19.8 
26.0 
51.3 

N = 400 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 176 
คนคิดเป็นร้อยละ 44.0 ของประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปีจ านวน 168 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.3 ของประชากรทั้งหมด รองลงมามีอายุ31 ปีถึง 40 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากร
ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศกัมพูซา จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ของประชากรทั้งหมด 
รองลงมาเดินทางมาจากประเทศพม่า จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ของประชากรทั้งหมด 
ตาราง  2  จ านวนร้อยละของประชากรจ าแนกตาม เมื่อเวลาที่ท่านมีการการเจ็บป่วย มเีพื่อนหรือญาติพี่น้องดูแลบ้าง
หรือไม่และท่านมีสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีหรือไม ่

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (N=400) ร้อยละ 
เมื่อเวลาที่ท่านมีการการเจ็บป่วย มีเพื่อนหรือญาติพี่น้อง
ดูแลบ้างหรือไม ่
       ไม่มีคนดูแล 
        มีคนดูแลบ้างบางครั้ง 

 
 

31 
68 

 
 

7.8 
17.0 
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        มีคนดูแลตลอด              301 75.3 
ท่านมีสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีหรือไม ่
        มี 
        ไม่มี              

 
299 
101 

 
74.8 
25.3 

จากตาราง 2 พบว่า ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีคนดูแลตลอดเวลา จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของประชากรทั้งหมด รองลงมามีคนดูแลบ้างบางครั้ง
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล จ านวน 
299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.3 ของประชากรทั้งหมด  

ตาราง  3  จ านวนร้อยละของประชากรจ าแนกตามเมื่อท่านเข้ารักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากใครบ้าง, ค่ารักษาพยาบาลและท่านทราบหรือไม่ว่ามีการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (N=400) ร้อยละ 
เมื่อท่านเข้ารักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆ 
ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากใคร 

ไม่มี  / จ่ายเอง 
นายจ้าง 

 
 

284 
116 

 
 

71.0 
29.0 

ค่ารักษาพยาบาล       
        ต่ ากว่า 100 บาท 
        101 – 1,000 บาท 
        1,001 – 2,000 บาท 
         2,001 – 3,000 บาท 
         3,000 บาทขึ้นไป 

 
238 
97 
14 
11 
40 

 
59.5 
24.7 
3.6 
2.8 
11.8 

ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการขึ้นทะเบยีนหลักประกันสุขภาพ
ของแรงงานข้ามชาติ 
        ไม่ทราบ 
        ทราบ 

 
 

135 
265 

 
 

33.8 
66.3 

N = 400 

จากตาราง 3 พบว่า ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญเ่มื่อเข้ารักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจาก ไม่มี  / จ่ายเอง จ านวน 284 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.0 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาเมื่อเข้ารักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากนายจ้าง จ านวน 116 คนคิดเป็นร้อยละ 29.0 ของประชากรทั้งหมด  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่า
รักษาพยาบาลอยู่ที่ต่ ากว่า 100 บาท จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของประชากรทั้งหมด รองลงมามีค่า
รักษาพยาบาลอยู่ที่101 – 1,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ท่านทราบว่ามีการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ จ านวน  265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3ของ
ประชากรทั้งหมด รองลงมาไม่ทราบหรือไม่ว่ามีการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติจ านวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.8 ของประชากรทั้งหมด 
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  การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 การศึกษาความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ประกอบด้วย ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีด้าน 
จ านวน 4 ด้านได้แก่ ผู้ให้บริการ, ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพ ด้านการบริการ และ ด้าน
ผู้ใช้บริการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในด้านผู้
ให้บริการ จ าแนกโดยรายด้านและโดยรวมปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4 
ตาราง 4 ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้
ให้บริการ 

ข้อที ่ ด้านผู้ให้บริการ X  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 เจ้าหน้าท่ีให้ความใส่ใจในการบริการแก่ท่านทุกครั้ง 4.58 0.671 ระดับมากที่สุด 
2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ในการ

บริการท่านทุกครั้ง 
4.35 0.673 ระดับมากที่สุด 

3 เจ้าหน้าที่เต็มใจในการตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
ทุกครั้ง 

4.17 0.763 ระดับมาก 

4 เจ้ าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน า ในการเข้ ารับบริก ารสุ ขภ าพ  
ทุกขั้นตอน 

4.13 0.732 ระดับมาก 

5 เจ้าหน้าท่ีบริการอย่างมีความสุภาพอ่อนน้อม 4.09 0.777 ระดับมาก 
 โดยรวม 4.26 0.723 ระดับมากที่สุด 
จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีใน
ด้านผู้ให้บริการในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.12) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจในการบริการแก่ท่าน
ทุกครั้ง , เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริการท่านทุกครั้ง  พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึง
บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้ให้บริการ ในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.58 และ X = 4.35 ตามล าดับ) 

ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้าน
นโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพ จ าแนกโดยรายด้านและโดยรวมปรากฏผลดังแสดงในตาราง 5 
ตาราง 5 ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในด้าน
นโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพ 
ข้อที ่ ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพ X  SD ระดับการน าไปปฏิบัต ิ

1 สถานบริการสุขภาพมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริการ
สุขภาพ 

4.19 0.715 ระดับมาก 

2 สถานบริการสุขภาพมีช่องทาง หรือเจ้าหน้าที่ดูแลให้การ
บริการตรวจรักษาแก่แรงงานข้ามชาติ 

4.17 0.748 ระดับมาก 

3 สถานบริการสุขภาพมีเจ้าหน้าท่ี เป็นล่าม สื่อสารกับท่าน ใน 4.18 0.867 ระดับมาก 
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ข้อที ่ ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพ X  SD ระดับการน าไปปฏิบัต ิ
การซักสอบ และอธิบายการรักษา 

4 การให้บริการสุขภาพระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทย ไม่
มีความแตกต่างกัน 

4.39 0.731 ระดับมากที่สุด 

5 สถานบริการด้านสุขภาพมสีื่อประเภทต่าง ๆ ท่ีสร้างความ
เข้าใจ และหนุนเสรมิการให้บริการด้านสุขภาพ 

4.27 0.667 ระดับมากที่สุด 

 โดยรวม 4.24 0.626 ระดับมากที่สุด 
จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีใน
ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  =4.24) เมื่อพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในด้านนโยบายการ
บริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพ การให้บริการสุขภาพระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทย ไม่มีความแตกต่างกัน
และสถานบริการด้านสุขภาพมีสื่อประเภทต่าง ๆ ท่ีสร้างความเข้าใจ และหนุนเสริมการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า ความ
คิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านนโยบายการบริหาร
ขององค์กร สถานบริการสุขภาพในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.39 และ X = 4.27ตามล าดับ)  
  ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านการ
บริการ จ าแนกโดยรายด้านและโดยรวมปรากฏผลดังแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีใน
ด้านการบริการ 
ข้อที ่ ด้านการบริการ X  SD ระดับการน าไปปฏิบัต ิ

1 ขั้นตอนการตรวจรักษามีความสะดวกรวดเร็ว 4.05 0.712 ระดับมาก 

2 บริการจ่ายยามีความสะดวก และอธิบายการใช้ยาทุกครั้ง 4.08 0.805 ระดับมาก 
3 มีการบริการให้ค าแนะน าสุขภาพทุกครั้งท่ีมาใช้บริการ 4.06 0.822 ระดับมาก 
4 สถานบริการสุขภาพมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น บริการจดุ

น้ าดื่ม ห้องน้ า  อย่างเพียงพอ 
4.15 0.716 ระดับมาก 

5 สถานบริการสุขภาพมีการจดัสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
และเอื้อต่อการบริการสุขภาพ  

4.11 0.743 ระดับมาก 

 โดยรวม 4.09 0.760 ระดับมาก 
จากตาราง 9 พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานีภาพรวม  ในด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก ( X  =4.09) เมื่อพิจารณาระดับ ขั้นตอนการตรวจรักษามีความ
สะดวกรวดเร็ว , บริการจ่ายยามีความสะดวก และอธิบายการใช้ยาทุกครั้ง , มีการบริการให้ค าแนะน าสุขภาพทุกครั้งที่มา
ใช้บริการ, สถานบริการสุขภาพมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น บริการจุดน้ าดื่ม ห้องน้ า  อย่างเพียงพอ , สถานบริการ
สุขภาพมีการจัดสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการบริการสุขภาพ พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านการบริการในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.14 , X  = 4.05 , X  = 4.08 , X  = 4.06, X = 4.15 และ X = 4.11ตามล าดับ)  

  ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในด้าน
ผู้ใช้บริการจ าแนกโดยรายด้านและโดยรวมปรากฏผลดังแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้าน
ผู้ใช้บริการ 
ข้อที ่ ด้านผู้ใช้บริการ X  SD ระดับการน าไปปฏิบัต ิ

1 ท่านมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของท่าน 4.12 0.799 ระดับมาก 
2 เข้ารับการรักษา ท่านไดร้ับค าแนะน าจนเกิดความรู้ ความ

เข้าใจในการดูแลสุขภาพ  
4.04 0.767 ระดับมาก 

3 ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมกับการรักษาพยาบาล 4.09 0.871 ระดับมาก 
4 ท่านมีความสะดวกในการรับบริการนอกเวลาราชการ 4.13 0.822 ระดับมาก 
5 อาชีพของท่านมีความสะดวกในการเดินทางมารับการบริการ

สุขภาพ 
4.08 0.886 ระดับมาก 

 โดยรวม 4.09 0.829 ระดับมาก 
จากตาราง 10 พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ในภาพรวมด้านผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้ใช้บริการ ท่านมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของท่าน ,เข้า
รับการรักษา ท่านได้รับค าแนะน าจนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ , ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมกับการ
รักษาพยาบาล, ท่านมีความสะดวกในการรับบริการนอกเวลาราชการ , อาชีพของท่านมีความสะดวกในการเดินทางมารับ
การบริการสุขภาพ พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานีในด้านผู้ใช้บริการในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับดี ( X  = 4.12, X  = 4.04 , X  = 4.09 , X = 4.13 และ X = 
4.08 ตามล าดับ)  

สรุปการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์
การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เก็บข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติ ที่
ประกอบอาชีพ ในอ าเภอเมืองจังหวัดปัตตานี จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ข้อมูลทั่วไป
ของแรงงานข้ามชาติ และการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ให้บริการ นโยบายการ
บริหารองค์กร การบริการ ผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของ รองลงมาเป็นเพศหญิง คนคิดเป็น
ร้อยละ 44.0 ของประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา
มีอายุ31 ปีถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศกัมพูซา คิด
เป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาเดินทางมาจากประเทศพม่า จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ของประชากรทั้งหมด 
(ตารางที่ 1) มีคนดูแลตลอด คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของ รองลงมามีคนดูแลบ้างบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.0 ของประชากร
ทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสทิธิในการรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมาไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ของประชากรทั้งหมด (ตารางที่ 2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อเข้ารักษาพยาบาลใน
สถานบริการสุขภาพต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจาก ไม่มี  / จ่ายเอง คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมาเมื่อเข้า
รักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากนายจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.0 ของประชากร
ทั้งหมด  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ต่ ากว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมามีค่ารักษาพยาบาล
อยู่ที่101 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่านทราบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนหลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาไม่ทราบหรือไม่ว่ามีการขึ้นทะเบียน
หลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.8 ของประชากรทั้งหมด (ตารางที่ 3) 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

113



  

 ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้
ให้บริการในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 
ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจในการบริการแก่ท่านทุกครั้ง , เจ้าหน้าที่มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริการท่านทุกครั้ง พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้ให้บริการ ในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  

 ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้าน
นโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของ
การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านนโยบายการบริหารขององค์กร 
สถานบริการสุขภาพ การให้บริการสุขภาพระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทย ไม่มีความแตกต่างกันและสถานบริการด้าน
สุขภาพมีสื่อประเภทต่าง ๆ ท่ีสร้างความเข้าใจ และหนุนเสริมการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึง
บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านนโยบายการบริหารขององค์กร สถาน
บริการสุขภาพในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีภาพรวม  ใน
ด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับ ขั้นตอนการตรวจรักษามีความสะดวกรวดเร็ว , บริการจ่ายยามีความ
สะดวก และอธิบายการใช้ยาทุกครั้ง , มีการบริการให้ค าแนะน าสุขภาพทุกครั้งที่มาใช้บริการ, สถานบริการสุขภาพมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น บริการจุดน้ าดื่ม ห้องน้ า  อย่างเพียงพอ , สถานบริการสุขภาพมีการจัดสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมและเอื้อต่อการบริการสุขภาพ พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านการบริการในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมาก  

   ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในภาพรวม
ด้านผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ใน
พื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีในด้านผู้ใช้บริการ ท่านมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของท่าน ,เข้ารับการรักษา ท่านได้รับ
ค าแนะน าจนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ , ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมกับการรักษาพยาบาล, ท่านมี
ความสะดวกในการรับบริการนอกเวลาราชการ , อาชีพของท่านมีความสะดวกในการเดินทางมารับการบริการสุขภาพ 
พบว่า ความคิดเห็นของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จั งหวัดปัตตานีในด้าน
ผู้ใช้บริการในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับดี  

อภิปรายการวิจัย 

 ด้านผู้ให้บริการ จากผลศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พบว่าผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่บริการด้านสุขภาพ ให้ความใส่ใจ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเต็มใจในการตอบค าถาม
ปัญหาเกี่ยวกับสุข และให้ค าแนะน าในการเข้ารับบริการสุขภาพ สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization [WHO], 2003 อ้างในบัวลักษณ์  จันทระ และคณะ, 2549) เสนอ แนวคิดการเข้าถึงบริการสุขภาพว่าเป็น
การบริการดูแลประชาชนแบบปฐมภูมิเพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพในมิติต่างๆด้านหน้าที่ (functional) เป็นการให้การ
บริการสุขภาพตามพื้นฐานอันพึงไดรับอย่างพอเพียงเพียงและต่อเนื่อง 

  ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร สถานบริการสุขภาพ  จากผลศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ พบว่าสถานบริการสุขภาพมีการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อประเภทต่างๆเชื่อ ป้าย รูปภาพ วิดีโอ เกี่ยวกับ
การบริการสุขภาพ  สถานบริการสุขภาพมีบริการช่องทาง เจ้าหน้าที่เป็นล่ามสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติที่มาใช้บริการ
สุขภาพ ในการอธิบายขั้นตอนการใช้บริการ การตรวจรักษา อธิบายการใช้ยา ข้อซักสอบต่างๆ และทางสถานบริการมี
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นโยบายในการให้การบริการสุขภาพระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทยให้มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (คณะกรรมการปฏิรูประบบสุภาพแห่งชาติ, 2550)สิทธิของประชาชนในการ
ได้รับบริการสาธารณสุข ถูกระบุไว้ใน มาตรา 13  มาตรา 14 และมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 สามารถสรุปเนื้อหาไดด้ังนี้ ประชาชนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน ในการได้รับการบริการ ขั้นพื้นฐาน
จากรัฐ อย่างทั่วถึงโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากเป็นผู้ยากไร้ก็มีสิทธิ ได้รับบริการฟรีจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ป้องกันโรค หรือรักษาอาการเจ็บป่วย อีกทั้งต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนจากแพทย์ และพยาบาลโดยทันที ใน
ภาวะที่ผู้เจ็บป่วยเกิดความเสี่ยงซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยไม่ต้องรอญาติ หรือไม่ต้องรอขอ ตรวจสอบบัญชีเงิ นฝาก 
ประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือโดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรค 

 ด้านการบริการ จากผลศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พบว่า การบริการตรวจรักษาผู้
มาใช้บริการมีขั้นตอนที่จัดเจน สะดวกรวดเร็ว ยังรวมไปถึงขั้นตอนการบริการจ่ายยามีการอธิบาย ให้ค าแนะการใช้ยาทุก
ครั้งยังมีการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการจุดน้ าดื่ม การบริการห้องน้ า อย่างเพียงพอ และสถานบริการยังค านึก
ถึงการจัดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ  Parasuraman, Ziethaml and 
Berry, 1988 (อ้างถึงใน สมคิด  สีหสิทธิ์, 2546, น. 45 ) กล่าวว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพ หมายถึง การที่ผู้รับบริการสา
มารเข้าถึงการบริการได้อย่างง่าย และได้รับความสะดวกจากการมารับบริการ และได้ให้แนวการเข้าถึงบริการซึ่ง
ประกอบด้วย 1. ผู้รับบริการเข้าใช้หรือได้รับความสะดวก ระเบียบขั้นตอนที่ไม่ควรมากมายและซับซ้อน 2. ผู้มาใช้บริการ
ใช้เวลารอคอยน้อย  3. เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผู้รับบริการ และ 4. อยู่ในสถานท่ีผู้รับบริการติดต่อสะดวก 

 ด้านผู้ใช้บริการ จากผลศึกษาการเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พบว่าผู้ใช้บริการเป็นแรงงาน
ข้ามชาติในจังหวัดปัตตานี การเข้าถึงการบริการสุขภาพในการรักษาพยาบาล แรงงานข้ามชาติค าแนะน าจากแพทย์ 
เจ้าหน้าท่ีบริการสุขภาพ ท าให้เกิดความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง แรงงานข้ามชาติมองว่าค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไป
มีความเหมาะสมกับการรักษาพยาบาล ยังอยู่ใช้ช่วงที่จ่ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Frederick A. Day, 1977 (อ้างถึงใน พัช
รินทร์  สุริยะ, 2544, น. 44 - 45)  ได้ท าการศึกษาถึงแบบแผนการเข้าถึงการบริการสาธารณาสุขชนของไทย และได้เสนอ
แบบจ าลองเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการสาธารณสุขโดยอธิบายการเลือกใช้การสาธารณสุขชนิดใดก็ตามขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วย , ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการสุขต่างๆ ที่มีอยู่ , เวลาที่มี, 
ประสบการณ์ในอดีต, ความสนิทสนมคุ้นเคยผู้ให้บริการ, การเดินทาง, แนวโน้มที่จะไปท่ีอื่นๆ, เงิน, ลักษณะทางด้านสังคม, 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในภูมิล าเนาเดิมและหลังการย้ายถิ่น
ฐานช่ัวคราว 2) ศึกษาเส้นทางในการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของ
แรงงานต่างด้าวหลังการย้ายถิ่นฐาน 3) ศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของผู้ที่ขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย และ 4) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) ในลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(non-participant observation) ร่วมด้วย ส าหรับกลุ่มตัวอย่างเจาะจงศึกษาแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา จ านวน 12 คน และกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและนายจ้าง จ านวน 6 คน  

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 1) ด้าน
สภาพชีวิตในการท างาน มีความปลอดภัยในการท างาน 2) ด้านของความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีความอบอุ่น
เสมือนสมาชิกในครอบครัว สามารถลาป่วย ลาพักผ่อนกลับบ้านได้ตามความเหมาะสม และพบอีกว่า 3) ด้านการพัฒนา
ความสามารถและสร้างความก้าวหน้า ไม่ได้น าความรู้เดิมมาใช้ในการท างาน ต่างก็มาเริ่มต้นเปลี่ยนอาชีพใหม่ 4) ด้านการได้รับ
การยอมรับจากสังคม ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอย่างดี ทั้งเพื่อนร่วมงานคนไทยและต่างด้าวด้วยกัน 5) ด้านความเป็น
ประชาธิปไตยในการท างาน มีสิทธิตัดสินใจตกลงกับนายจ้างได้ 6) ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ได้รับเหมือนคนไทย 
นายจ้างให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และพบอีกว่า ส่วนใหญ่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย และด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง-เกาะสอง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา              
ผ่านการสอบถามญาติและคนรู้จักที่ท างานอยู่ในประเทศไทย ไม่พบเจอกับอุปสรรคระหว่างเดินทาง  ส าหรับการได้รับ
สวัสดิการอื่นมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกิจการและการตกลงสัญญาร่วมกัน โดยกิจการขนาดย่อมไม่มีที่พักให้               
แต่มีบรรยากาศการท างานที่อบอุ่นกว่าโรงงานอุตสาหกรรม กลับกันกิจการขนาดใหญ่มีกฎระเบียบชัดเจน มีที่พักให้                
มีสหภาพแรงงานประจ าโรงงานคอยดูแล นอกจากนี้เสนอแนะให้ภาครัฐควรมีการส่งเสริมในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่                   
ที่ดีขึ้น รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองและความยุติธรรมกับแรงงานต่างด้าวในบางกลุ่มอาชีพ และควรมีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบถาวรในพื้นที่จังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดช่องว่างในการ
เรียกเก็บค่านายหน้าเพื่อน าแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน รักษาสิทธิ์ให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันก าหนด  ไม่ต้องรอ
เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อไปศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จังหวัดระนอง 
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Abstract 
This research aimed to study 1) The quality of life of migrants in origin and the temporary 

relocation 2) To study the the path of the temporary relocation to Thailand to careers and lifestyles of 
migrants after migration 3) To study how access to welfare and protection of migrant labours who are 
legally registered 4) To propose the policy recommendation to public agencies that relevant with the 
welfare of foreign labour. This study was qualitative research. The instrument used in the research 
consisted of in-depth interviews, observation without participation and voice record the foreign labour 
who entered legally in Mueang Trang, Myanmar, Laos, Cambodia, both male and female of 12 persons 
and group of people who have been involved with workers directly, including government officer and the 
employer or entrepreneur 6 persons who would provide general information on the issue of determining 
the holidays. contract and a wage, providing benefits to worker, recruitment and selection foreign labour 
process, problem and obstacle with in work.  

The results found that 1) Working environment; the foreign labour worked in safety place.           
2) Work-life balance; they had sick leave, long vacation for went back hometown, flexible time, warmly 
work condition and the employer practice as family members. 3) Career path development; the results 
revealed that the foreign labour did not bring their old skill. Because most of them started work in             
a new career change. 4) Social acceptance; they were recognized by the society as well whether                    
a colleague both Thai worker and foreign workers together. 5) Democracy in workplace; they had a 
right to agree with the employer and were on hand to ensure the rescue workers. 6) Equity payment; 
there was a fee like Thai worker. Most employers had pay equity payment. Moreover, the most foreign 
labour entered Thailand through Mae Sai, Chiang Rai province and immigration Ranong – Koh-Song 
islands, Myanmar. They were communicative to the relatives and acquaintances whose work in 
Thailand. They did not meet with the obstacles on the process. About the benefit they received vary 
welfare and benefits according to the nature of the entity and the contract together.  For example, the 
employer in small businesses were not offered accommodation. In contrast, industrial factory had clear 
rules, offered camp worker and had union factories to assist in other areas. The foreign labours and 
employers proposed to have compressive service center (One Stop Service: OSS) permanently in Trang 
province or neighboring provinces. To reduce the cost of travel. The gap to charge a commission for 
bringing foreign labours to register. And to preserve the rights of migrant workers, allowing the 
registration deadline. Without waiting for a big group to travel to centers in total. In Ranong Province. 

 
Keywords: Quality of life, Temporary Migration, Foreign Workers, Immigration is Legal. 
 

บทน า 
จากการที่เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น               

ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านแรงงานภายในประเทศที่มีอยู่จ ากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน                   
และในสภาวะที่ประเทศขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมดังกล่าว แรงงานต่างด้าวจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในแต่ละปีจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
เป็นจ านวนมาก มักมีการขนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมายของกลุ่มนักค้าแรงงานข้ามชาติ หรือมีการ
หลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวเองโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มีชายแดน
ติดต่อกับประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นช่องทางให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงตามมา แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการออกเป็น
มติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้คนต่างด้าว ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสามารถท่ีจะขึ้นทะเบียนเพื่อท างานบางประเภทได้ก็ตาม 
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แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด [1] ผลจากการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ความมั่นคงภายในประเทศ ตลอดจนปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ 
เนื่องจากคนต่างด้าวเหล่านี้ไม่มีความรู้ ขาดการศึกษามักอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน และส่วนใหญ่มักจะเป็นชนกลุ่มน้อย
ของประเทศเมียนมาซึ่งมีปัญหาภายในประเทศมาโดยตลอดท าให้คนต่างด้าวกลุ่มนี้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานใน
ประเทศไทยเพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่า เมื่อรัฐบาลได้ผ่อนผันให้ท างานได้และเมื่อครบก าหนดต้องถูกส่ งกลับประเทศแต่ไม่อาจ
ส่งกลับไปประเทศได้ เนื่องจากประเทศเมียนมาไม่ยอมรับว่าเป็นชาวเมียนมา ท าให้ประเทศไทยต้องแบกรับภาระและผ่อน
ผันให้ท างานเรื่อยมา แม้รัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยมีแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติคือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาท างาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการเข้าเมืองเพื่อท างานในอาชีพกรรมกร 

รัฐบาลไทยได้เริ่มมีนโยบายอนุญาตการจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนี               
เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 [2] และพระราชบัญญัติการท างานคน        
ต่างด้าว พ.ศ. 2521 [3] อนุญาตให้จ้างผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่ระหว่างรอการส่งกลับแต่อนุญาตให้อาศัยอยู่           
ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ไทย-เมียนมา 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี 
และชุมพร หลังจากนั้นก็เปิดให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเป็นสามสัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชาในพื้นที่
จังหวัดอื่นๆ ที่ขาดแคลนแรงงาน 

ต่อมารัฐบาลไทยมีนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบโดยให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทย
ทั้งหมดมาขึ้นทะเบียนรายงานตัวต่อกระทรวงมหาดไทยและขออนุญาตท างานกับกระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ต้องการทราบจ านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อน าไปสู่กระบวนการท าให้ถูกกฎหมาย (Legalization) 
โดยการให้ประเทศต้นทางพิสูจน์สัญชาติและออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางต่อไป [4] 

ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง (2560) [5] ได้รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ประจ าไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 
โดยได้ท าการส ารวจจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานในพื้นท่ีจังหวัดตรัง ณ วันท่ี 25 กันยายน 2560 พบว่ามี
จ านวนทั้งสิ้น 14,161 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา จ านวน 466 คน (ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จ านวน 13,695 คน) หรือ
คิดร้อยละ 3.40 เมื่อจ าแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มคนต่างด้าวเข้ามืองถูกกฎหมายมากกว่า 
กลุ่มคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองรอพิสูจน์สัญชาติ โดยเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จ านวน 11,130 คน (ร้อยละ 
78.60) และคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองรอพิสูจน์สัญชาติ จ านวน 3,031 คน (ร้อยละ 21.40) ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1 
ดังนั้น จากข้อมูลอาจกล่าวได้ว่า ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลให้
แรงงานกลุ่มดังกล่าวเข้ามาในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัยทางด้านสวัสดิการที่กฎหมายไทยได้จัดสรรให้กับ
แรงงานกลุ่มดังกล่าว อาจจะต้องพิจารณาด้านประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย 

 

ตารางที่ 1 จ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ไตรมาส 3 ปี 2560 
จ าแนกตามลกัษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว จ านวน (คน) 

กลุ่มคนต่างด้าวเข้ามืองถูกกฎหมาย 11,130 คน 
กลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรอพิสูจน์สัญชาต ิ   3,031 คน 
รวมท้ังสิ้น 14,161 คน 
 

แหล่งที่มา: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด. ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง, 2560 
 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตหลังการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่
ประเทศไทย: กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อให้รู้และเข้าถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในจังหวัดตรัง เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวอันเป็น
ประโยชน์ในการประเมินคุณภาพชีวิต และแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว          
ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ น าเสนอให้แก่           
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข นายจ้าง
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และสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวท างานอยู่ รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ได้รับทราบและ
น าไปก าหนดนโยบายหรือวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการ ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในภูมิล าเนาเดิมและหลังการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราว  
2. เพื่อศึกษาเส้นทางในการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของ

แรงงานต่างด้าวหลังการย้ายถิ่นฐาน 
3. เพื่อศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของผู้ที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในภูมิล าเนาเดิมและหลังการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ตลอดจนการติดตามเส้นทางในการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวเข้าสู่
ประเทศไทยเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าวหลังการย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งได้รับรู้สถานการณ์
ในการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของผู้ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถจัดท า
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบ              

มีโครงสร้าง (Structured interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และใช้การสังเกตแบบไม่มี               
ส่วนร่วม (Non-participant observation) ร่วมด้วย [6]  

ประชากรหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา ได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
1) แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ านวน 12 คน  ประกอบด้วยกลุ่ม

อาชีพกรรมกร จ านวน 6 คน และรับจ้างอิสระจ านวน 6 คน ซึ่งได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษ ให้มีความเหมาะสมกับการ
วิจัยในครั้งนี้ คือ เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เป็นแรงงาน
ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท างานอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป สามารถ
สื่อสารด้วยการฟังและการพูดภาษาไทยได้ดีในระดับหนึ่ง การตัดสินใจเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อมาสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้มีการ
ติดต่อไว้เบื้องต้นจากการพบเจอกันในชีวิตประจ าวัน เช่น ร้านค้าปลีกย่อยที่ผู้วิจัยไปใช้บริการ เพื่ อเกิดความมั่นใจได้ว่า
สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้และส่วนหนึ่งมาจากการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของโรงงานในกิจการขนาดใหญ่เพื่อขออนุญาต
และขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว 

2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวโดยตรง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนายจ้าง/สถานประกอบการ จ านวน            
6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลทั่วไปในประเด็นของการก าหนดวันหยุด การท าสัญญาจ้างและให้ค่าจ้าง การให้สวัสดิการอื่นแก่
แรงงานต่างด้าว การให้ความร่วมมือกับภาครัฐและการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว รวมถึงการให้
ข้อมูลในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบระหว่างการท างานและการด าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว  ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกสัมภาษณ์นายจ้างแบบมีจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาจากลักษณะการก ากับดูแลควบคุมส่วนงานของกิจการที่รับผิดชอบ
ดูแลแรงงานต่างด้าวในภาพรวมเรียงล าดับย่อยลงมาจนเป็นส่วนย่อยเล็กๆ ตามขนาดของกิจการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 1 คน นายจ้างกิจการขนาดใหญ่ 2 คน นายจ้างกิจการขนาดย่อม 3 คน และเลือกสัมภาษณ์แค่เพียง    
บางกิจการเท่านั้น จากนายจ้างทั้งหมดที่ดูแลแรงงานต่างด้าว 12 คนข้างต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และได้ ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง                  
มีการก าหนดแนวค าถามเพื่อมุ่งหวังให้รับทราบข้อมูลรายละเอียด และประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต ารา
ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะผู้วิจัย และเครื่องมือช่วยเพื่อใช้ประกอบในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
เครื่องบันทึกเสียง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
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แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด พร้อมทั้งน า
ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวค าถามในประเด็นต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนในการสัมภาษณ์ และจ าแนกข้อค าถามออกเป็น 4 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ระหว่างการ
สัมภาษณ์ได้ใช้เครื่องบันทึกเสียง ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะท าการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อย่างครบถ้วน  

อีกทั้งได้มีการพิทักษ์สิทธิ์และการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูล ก่อนการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจะแจ้งรายละเอียดของการเก็บข้อมูลก่อนที่จะขอความยินยอมจาก
ผู้ให้ข้อมูลและให้ลงช่ือในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent form) เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เสร็จแล้ว ข้อมูลดิบที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลจะถูกท าลายลงในทันที และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ผู้ให้ข้อมูลที่จะได้รับการปกป้อง 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง“คุณภาพชีวิตหลังการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทย: กรณีศึกษา 

แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมายในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในภูมิล าเนาเดิมและหลังการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราว 

จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวจ านวน 12 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างด้าวในภูมิล าเนาเดิมและหลังการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า คุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างด้าวในภูมิล าเนาเดิมนั้นค่อนข้างล าบาก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ซึ่งหลังจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาใน
ประเทศไทยแล้ว พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถเก็บเงินส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวได้ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านสภาพชีวิตในการท างาน มีความปลอดภัยดี  ได้ท างานในสถานที่ที่มีความสะอาด               
ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทดี ความเสี่ยงระหว่างการท างานพบเจอได้น้อย 2) ด้านของความสมดุลในชีวิตงานและ
ครอบครัว แรงงานส่วนใหญ่จะได้หยุดพักในวันอาทิตย์และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว สามารถขอลางานได้เมื่อเจ็บป่วยหรือ
ต้องการกลับไปเยี่ยมบ้าน 3) ด้านการพัฒนาความสามารถและสร้างความก้าวหน้า แรงงานต่างด้าวที่เข้า มาท างานใน             
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ไม่ได้น าความรู้เดิมที่เคยมีอยู่มาใช้ในการท างาน ส่วนใหญ่จะมาเรียนรู้งานใหม่ที่ประเทศไทย เพราะ
อาชีพเดิมในประเทศต้นทางกับอาชีพใหม่ในประเทศไทยมีความแตกต่างกัน เช่น เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ได้
เปลี่ยนมาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นการแปรรูป 4) ด้านการได้รับการยอมรับจากสังคม ส่วนใหญ่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมเป็นอย่างดี ทั้งที่เป็นเพื่อนร่วมงานคนไทย หรือแรงงานต่างด้าวด้วยกัน ตลอดจนนายจ้างก็คอยดูแลให้
การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 5) ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน แรงงานต่างด้าวมีโอกาสในการร่วมตัดสินใจ
พูดคุยตกลงกับนายจ้างได้ มีสหภาพแรงงานคอยดูแล 6) ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม มีความยุติธรรมในการให้
ค่าตอบแทนของสถานประกอบการกับแรงงานต่างด้าว ไม่มีการคดโกงค่าแรงงาน ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับของแรงงานต่างด้าว
ส่วนใหญ่นั้นไม่น้อยกว่าประมาณ 300 บาทต่อวัน สามารถเก็บสะสมเงินส่วนหนึง่ไปเลี้ยงดูครอบครัวที่อยู่ทางบ้านได้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษาเส้นทางในการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตของแรงงานต่างด้าวหลังการย้ายถิ่นฐาน 

จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวจ านวน 12 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษาเส้นทางใน
การย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าวหลังการย้ายถิ่นฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวไม่เคยเดินทางไปยังประเทศอื่นมาก่อน เหตุผลที่ เลือกเข้ามาท างานใน                
ประเทศไทย เพราะส่วนใหญ่มีเพื่อนและคนรู้จักอาศัยและท างานอยู่ในประเทศไทย จึงแนะน าให้มาท างานในประเทศไทย 
ท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานจากภูมิล าเนาเดิมของแรงงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากสภาพการด าเนินชีวิตใน
ภูมิล าเนาเดิมค่อนข้างล าบาก ซึ่งแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อย และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ      
เลี้ยงสัตว์ ท าไร่ ท านา ปลูกพืชผัก ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงมีการเลือกจังหวัดตรังเป็นสถานที่พักพิง เพราะมี
โรงงานจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตภณัฑ์แปรรปูอาหาร โรงงานไม้ยางพารา ฯลฯ และที่ส าคัญคือ ค่าครองชีพไม่สูง
มากนัก เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านแม่สาย 
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จังหวัดเชียงราย และด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง-เกาะสอง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา                    
ได้มีการสอบถามญาติ เพื่อน และคนรู้จักที่ท างานอยู่ในประเทศไทย ท าให้ไม่พบเจอกับอุปสรรคระหว่างเดินทางและมี
ความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน ในการติดต่อนายหน้าและเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีใช้
ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต้องตามถูกกฎหมาย 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของผู้ที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย แรงงานต่างด้าว จ านวน 12 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนายจ้าง 
จ านวน 6 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ท างานใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งในประเด็นนี้ได้มีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมระหว่างการสัมภาษณ์ร่วมด้วย ท าให้ได้ข้อมูล
ทีม่ีความชัดเจนมากขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาลได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการท าประกันสุขภาพ 
ประกันสังคม อีกท้ังผู้ติดตามหรือบุตรเองก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหมือนคนไทย ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 
ที่ได้ประกาศใช้ในพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  [7] โดยสวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดนั้น มีความแตกต่างกันบ้าง เช่น หากเป็นกิจการขนาดเล็ก นายจ้างส่วนใหญ่ไม่มีที่พักให้ 
แต่มีลักษณะการท างานแบบครอบครัว มีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนสมาชิกคนส าคัญในครอบครัว หากมีปัญหาเดือดร้อน 
ในด้านต่างๆ นายจ้างก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ มีบรรยากาศการท างานที่อบอุ่นกว่ากิจการขนาดใหญ่หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม กลับกันหากเป็นกิจการขนาดใหญ่มักจะมีกฎระเบียบในการท างานที่ชัดเจน มีที่พักให้ มีสหภาพแรงงานคอย
ดูแล ช่วยให้แรงงานต่างด้าวลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปได้ ข้อดีข้อเสียในการให้สวัสดิการอื่นของกิจการทั้ง 2 ลักษณะ            
มีความแตกต่างกันตามการตกลงสัญญาร่วมกันระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว  
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 การให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย แรงงานต่างด้าว จ านวน 12 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนายจ้าง 
จ านวน 6 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานต่างด้าวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  

ผลการศึกษาพบว่า สวัสดิการที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นดีมากนัก เมื่อเทียบกับในอดีต ที่ได้เริ่มต้น  
เข้ามาท างานเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้น จึงส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแต่ละวัน จากผลการศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการของแรงงานต่างด้าวในประเด็นของการลดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและเพิ่มศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service : OSS) ในจังหวัดตรัง หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยสวัสดิการแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ได้รับส่งผลต่อคุณภาพ
การด ารงชีวิตของแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีที่พักอาศัยที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายจ้าง มีไฟฟ้า มีน้ ากิน น้ าใช้ มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวหลังจากเลิกงาน หรือวันหยุด โดยภาครัฐควรมีการส่งเสริมในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงการ 
ให้ความคุ้มครองและความยุติธรรมกับแรงงานต่างด้าว  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1) เมื่อคุณภาพชีวิต คือ การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เป็นชีวิตที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความคิด ความสามารถ ที่จะด ารงสถานภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสังคม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้ สามารถคาดคะเนเหตุการณ์
ภายหน้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถด าเนินวิธีการที่ชอบธรรม เพื่อให้ได้สิ่งที่พึงประสงค์ภายใต้เครื่องมือและทรัพยากร    
      ที่มีอยู่ [8] ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในฐานะของการพิจารณาเกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะความเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับ ในกรณีของแรงงานต่างด้าวที่มีการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวเพื่อเข้ามา
ประกอบอาชีพในประเทศไทยนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรส าคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี ส าหรับ
การก าหนดเกณฑ์คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวนั้น มักนิยมน าเอาแนวความคิดของ Umstot [9] และแนวความคิดของ 
Huse & Cummings [10] มาประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังเช่นการศึกษาของทศพร จิรกิจวิบูลย์ (2558) [11] 
ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญและเป็นเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ จึงได้น ามาเป็นกรอบแนวทางส าคัญ           
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ในการพิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว           
ในภูมิล าเนาเดิมนั้นค่อนข้างล าบาก ซึ่งหลังจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยแล้ว คุณภาพชีวิตโดยรวมได้
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นงานใหม่ที่ตนเองไม่ถนัด นายจ้างก็ให้โอกาสในช่วยเหลือและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของขวัญชัย เอี่ยมละออ )2550 (ตแรงงานต่างด้าวได้ศึกษาสภาพชีวิ
ในเขตอ าเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง เป็นการวิจัยส ารวจ โดยแยกกระจายสัมภาษณ์ตามอาชีพของแรงงานต่างด้าวจ านวน     

419 คน โดยมีแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด พบว่า สภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน 
ด้านสังคม และด้านครอบครัว อยู่ในระดับพอใจทั้ง 3 ด้าน โดยพบว่าแรงงานต่างด้าวมีปัจจัยในการอพยพเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าเพื่อนที่ เข้ามาท างานก่อนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ชักชวนกันเข้าม าท างาน 
นอกจากนั้นยังมีรายได้ดีกว่าเดิม และแรงงานต่างด้าวบางส่วนยังต้องการเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทย เพราะเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยดีกว่า ในการมาท างานส่วนใหญ่จะพักอาศัยที่นายจ้างจัดไว้ให้ ยามเจ็บป่วยบ่อยครั้งก็จะซื้อยากินเองไปรักษา
ตามคลินิก หรือ โรงพยาบาลบางครั้ง ส่วนในการติดต่อราชการเห็นว่ามีความยุติธรรมดี และเห็นว่าคนไทยมีนิสัยลืมง่าย  
แค่พูดให้ถูกใจไม่ต้องถูกต้อง ก็สามารถอยู่ได้ไม่มีปัญหา [12] ดังนั้น เมื่อการย้ายถิ่นฐานเข้ามายังประเทศไทยแล้วท าให้          
มีระดับของคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้
ท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังมีจ านวนเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส 

2) ส าหรับการย้ายถิ่นข้ามประเทศ (International migration) นั้น เป็นลักษณะของการเคลื่อนย้ายทาง
ประชากรเพื่อข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งที่ตนเองเป็นพลเมืองอยู่เพื่อไปอยู่อาศัยอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจจะด้วยสาเหตุ
จากภัยธรรมชาติ (Natural disaster) หรือการย้ายถิ่นที่มีสาเหตุมาจากการกระท าด้วยน้ ามือมนุษย์ (Manmade disaster) 
[13] ก็แล้วแต่ ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมลักษณะหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจในภูมิล าเนาเดิมของตนเอง 
จนน ามาสู่การย้ายถิ่นฐานในที่สุด ในกรณีของประเทศไทยสาเหตุที่แรงงานต่างด้าวเลือกย้ายถิ่นฐานจากภูมิล าเนาเดิม           
เข้ามายังประเทศไทย เพราะส่วนใหญ่มีเพื่อนและคนรู้จักอาศัยและท างานอยู่ก่อนแล้ว จึงแนะน าให้มาท างานในประเทศไทย 
เนื่องจากสภาพการด าเนินชีวิตในภูมิล าเนาเดิมค่อนข้างล าบาก แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อ ย 
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ท าไร่ ท านา ปลูกพืชผัก ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงมีการเลือกจังหวัดตรัง
เป็นสถานที่พักพิง เพราะมีโรงงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โรงงานไม้ยางพารา ฯลฯ 
และที่ส าคัญคือ ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร สามารถเก็บสะสมเงินส่วนนึงไป         
เลี้ยงดูครอบครัวที่อยู่ทางบ้านได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภคริดา พิจารณ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและ               
เชิงคุณภาพ โดยการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างของของปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในแต่ละกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล 
ซึ่งพบว่า การเมือง ความยากจน ค่าแรง และค่านิยมของคนในท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิด การย้ายถิ่นออกจาก
ประเทศของแรงงานต่างด้าว และการหารายได้ได้มากกว่า เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานตัดสินใจย้ายถิ่นเข้ายังท างานใน
จังหวัดขอนแก่น จากผลจากการทดสอบหาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลในปัจจัยผลักและปัจจัยดึง พบว่า                     
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันท้ังหมดในปัจจัยผลัก ในขณะที่ปัจจัยดึงพบว่า เพศ อายุ การศึกษา จ านวนช่ัวโมงท างาน   
ต่อวัน ประสบการณ์ท างาน และค่าจ้างมีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาความคาดหวังของแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่น
เมื่อเปรียบเทียบแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงจาก
การท างานในต่างถิ่น ในขณะที่อุปสรรคส าคัญของการท างานและด าเนินชีวิตในต่างถิ่นของแรงงานต่างด้าว คือ การสื่อสาร
กับคนในท้องถิ่น เนื่องจากมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันจึงท าให้สื่อสารไม่เข้าใจกัน [14] 

3) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยทุกคนจะได้รับสิทธิในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตาม
มาตรฐานแรงงานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูก
กฎหมายหรือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 [15] ย่อมจะ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงานไทย โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานจะท า
หน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมให้นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 [16] 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดเพื่อจูงใจและตอบสนองความต้องการของลูกจ้างได้ อาทิ สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง 
สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงใน
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อนาคต [17] จากการศึกษาพบว่า สวัสดิการอื่นนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดนั้น มีความแตกต่างกันบ้าง เช่น หากเป็น
กิจการขนาดเล็ก นายจ้างส่วนใหญ่ไม่มีที่พักให้ แต่มีลักษณะการท างานแบบครอบครัว มีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนสมาชิก
คนส าคัญในครอบครัว หากมีปัญหาเดือดร้อนในด้านในด้านต่างๆ นายจ้างก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ มีบรรยากาศ
การท างานท่ีอบอุ่นกว่ากิจการขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม กลับกันหากเป็นกิจการขนาดใหญ่มักจะมีกฎระเบียบใน
การท างานที่ชัดเจน มีที่พักให้ มีสหภาพแรงงาน ช่วยให้แรงงานต่างด้าวลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปได้ ข้อดีข้อเสียใน
การให้สวัสดิการอื่นเพิ่มเติมของกิจการทั้ง 2 ลักษณะมีความแตกต่างกันตามการตกลงสัญญาร่วมกันระหว่างนายจ้างและ
แรงงานต่างด้าวซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจอมขวัญ ขวัญยืน (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงาน
ต่างด้าว: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าการจัดบริการสวัสดิการสังคมขั้นต่ าให้แก่แรงงานต่างด้าวในจังหวัด
สมุทรสาคร มี 2 ระดับ คือมีการจัดบริการสังคมพื้นฐาน และมีการให้ความช่วยเหลือโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี ซึ่งใน
ด้านการจัดบริการสังคมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) บริการสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 บริการที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต คือ การ
รักษาพยาบาล ท่ีพักอาศัย การศึกษาของเด็กต่างด้าว และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) สวัสดิการที่จัดโดย
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 3) การประกันสังคม และ 4) การสังคมสงเคราะห์ พบว่าเงื่อนไขอันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่
ส าคัญมาจากความไม่พรอ้มของภาครฐั ทั้งในเรื่องของนโยบายที่มีความผันผวนส่งในแต่ละสมัย ส่งผลต่อการน าแรงงานต่าง
ด้าวเข้าสู่ระบบการจดทะเบียน และความไม่พร้อมของทรัพยากรและบุคลากรในพ้ืนท่ี ประกอบกับปัญหาในเรื่องทัศนคติใน
เชิงลบที่มีต่อแรงงานต่างด้าว ท าให้การบริการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเนื่องจากความไม่พร้อมของภาครัฐ 
นายจ้างจึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการให้สวัสดิการพื้นฐานแก่แรงงานต่างด้าว ซึ่งในระยะหลังนายจ้างได้มีการปรับตัว
จากการขูดรีดแรงงานมาเป็นการแข่งขันกันให้ค่าจ้างและสวัสดิการ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ท าให้มีการแย่งตัว
แรงงานต่างด้าว [18] 

4) การน าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้นายจ้างและลูกจ้าง           
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยนายจ้างสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและทราบได้ว่าแรงงานที่เข้ามาท างานด้วยนั้น เป็นใคร มาจากไหน 
และสามารถมั่นใจได้ว่าแรงงานที่อยู่ด้วยนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ด้านลูกจ้างเองก็ได้รับการคุ้มครอง สามารถเดินทางไปไหน 
ก็ได้ เพราะได้มีการลงทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อีกทั้งยังได้รับการคุ้มครองในเรื่องของสิทธิต่างๆ อาทิ ค่าแรงขั้นต่ า
มีสภาพการท างานที่ดีและไม่เป็นอันตราย และเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องของการลดหย่อน ได้รับสิทธิ์ด้าน
การประกันสังคม ท่ีส าคัญคือประโยชน์ในด้านความมั่นคง ซึ่งส่งผลให้ต่างชาติมั่นใจได้ว่าประเทศไทยดูแลแรงงานต่างด้าว 
ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน [19] จากผลการศึกษา ด้านการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว พบว่า อยากให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จแบบถาวรในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อให้กระบวนการขึ้นทะเบียน ต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจอมขวัญ ขวัญยืน (2549) ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดสวัสดิการ
แรงงานต่างด้าว เสนอต่อการจัดบริการสังคมในพื้นที่ ให้เป็นไปโดยค านึงถึงความเป็นจริงในเรื่องจ านวนประชากรและ
ความต่างทางวัฒนธรรม และเสนอกลไกการท างานที่ประสบความส าเร็จขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเข้าถึงแรงงาน           
ต่างด้าวได้ด้วยการใช้กลไกอาสาสมัครและการท างานเชิงรุกในพ้ืนที่ รวมถึงการท างานประสานกันของทุกองค์กรในจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวด้วย 

 
บทสรุป 

 คุณภาพชีวิตหลังการย้ายถิ่นฐานช่ัวคราวของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทย: กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว               
ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พบว่า แรงงานต่างด้าวมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมมาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การจ้างงานในประเทศเดิมไม่ดีนัก ค่าแรงที่ได้              
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาท างานในประเทศไทยเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ชีวิตโดยภาพรวมให้ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศต้นทางให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นเช่นกัน แม้ว่าต้องเปลี่ยนอาชีพที่ตนไม่ถนัด ซึ่งจากเดิมท างานเกษตรกรรมเปลี่ยนมาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม        
ที่เน้นการแปรรูปและส่งออก ส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากสังคมและเพื่อนร่วมงานคนไทยเป็นอย่างดี นายจ้างเองก็ได้            
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ให้ค่าจ้างที่มีความยุติธรรม มีการท างานที่โปร่งใส และได้ให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกา ร
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ในอดีตภาครัฐยังไม่ได้เคร่งครัดในการคัดกรองแรงงานที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรไทย ปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์หรือช่องทางการกระท าผิดกฎหมาย ท าให้แรงงานต่างด้าว 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องคอยหลบซ่อนการจับกุม สามารถขออนุญาตเข้ามาท างานแบบถูกกฎหมาย โดยภาครัฐ             
มีการส่งเสริมในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองและความยุติธรรมกับแรงงานต่างด้าว 
จากการศึกษาดังกล่าวสามารถมองเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของ
แรงงานต่างด้าว พบว่าทั้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : 
OSS) แบบถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถข้ึนทะเบียนได้ทัน
ก าหนด โดยไม่ต้องรอเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อไปยังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จังหวัดระนอง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 18 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1. แรงงานหลักในการท าสวนทุเรียนส่วนใหญ่ คือ สมาชิกในครอบครัว และมีการ
จ้างแรงงานช่ัวคราว 2. เกษตรกรใช้เงินทุนของตนเอง 3. เกษตรกรมีเครื่องมือในการท าสวนทุเรียนเป็นของตัวเอง ได้แก่ 
เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า สปริงเกอร์ 4. การจัดการในการดูแลสวนทุเรียน ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง การก าหนดระยะเวลา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเริ่มนับหลังจากดอกบาน 120-130 วัน วิธีการปลูกทุเรียน คือ ปลูกเป็นแถวเพื่อให้อากาศถ่ายเท
สะดวก การให้น้ า จ าเป็นต้องให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ และจะใส่ปุ๋ยหลังจากหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและหลังจากที่ต้น
ทุเรียนติดผล 5. เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่น าใช้ในการท าสวน  ได้แก่ เครื่องพ่นยาแรงสูง เครื่องสูบน้ า ระบบการให้
น้ าระบบใหม่ คือ สปริงเกอร์ และระบบการให้น้ าแบบอัตโนมัติแบบตั้งเวลา และการจ้างรถแบคโฮ ซึ่งจะใช้ในช่วงแรก
ของการท าสวนเพื่อยกร่อง 6. การวางแผนการตลาดในการขายผลผลิตจากสวนทุเรียน มีการรวมกลุ่มขายผลผลิตใน
ลักษณะกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ 7. ขวัญและก าลังใจในการท าสวนทุเรียน ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ราคาผลผลิต ถ้าราคาผลผลิต
ดี ก็จะมีก าลังใจในการท าสวนต่อไป 8. แหล่งข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่เกษตรกรจะรับรู้จากการติดตามข่าวสารทาง 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายเกษตรกร 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, สวนทุเรียน, เกษตรกร, ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

 
Abstract 

This qualitative study aimed to explore durian orchard management of farmers in Saikhao sub-
district, Khok Pho district, Pattani province.  In-depth interview was conducted with 18 durian orchard 
farmers. Results of the study revealed that family members were main workforce for durian orcharding 
and the rest were temporary hired workers.  They had their own capital and tools-equipment for 
orcharding such as mower, pump, and sprinker. For during orchard care taking, there was pruning.  
Harvesting was done after flowering for 120-130 days. They grew durian in columns which was good for 
ventilation together with continual water supply. Fertilizer was applied when durian trees had fruits and 
after harvesting. Farm machinery and technology used for during orcharding were pump, insecticide 
sprayer, sprinkers, automatic water supply system (timing), and backho car (hired) used during the first 
period of orcharding. There was group farming of durian orchard famers for marketing and a high price of 
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durian yields was a main factor for durian orcharding and market through television, internet, and durian 
farmer networks. 

 
Keywords:  Management, Durian Orchard, Farmers, Saikhao sub-district, Khok Pho district,  
Pattani province. 

บทน า 
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านการผลิตทุเรียน โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิตส าหรับการ

ส่งออกในรูปของผลไม้สด แม้จะมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนก็ตาม แต่ก็มีความซับซ้อนมากกว่าจ าหน่ายภายในประเทศ มีปัจจัยและ
ข้อจ ากัดมากมายที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการส่งออกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นจูงใจที่
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกให้ความสนใจหาแนวทางด าเนินการให้ได้ดีที่สุด1 (หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก และเสริมสุข 
สลักเพ็ชร, 2542, น. 1) ทุเรียนเป็นไม้ผลที่ออกดอกติดผลตามฤดูกาล มีช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสั้นเพียง 2-3 เดือนต่อปี การ
กระจายของปริมาณผลผลิตไม่สม่ าเสมอ ตลอดช่วงฤดูกาลผลิตผลผลิตมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงระยะเวลา
สั้น ๆ เพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้น ท าให้ราคาของผลผลิตทุเรียนแตกต่างกันมาตลอดฤดูกาลผลิต2 (ชมภู จันที และคณะ, 2556)             

ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของไม้ผลที่ปลูก ต าแหน่งที่ตั้งสภาพแวดล้อม ท้ังภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ดิน และแหล่งน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับท าเลที่ตั้งสวน ล้วนแต่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของไม้ผลที่ปลูก หากปัจจัย
เหล่านี้มีความเหมาะสมก็จะท าให้งานผลิตเป็นไปอย่างสะดวกไม่พบอุปสรรค และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานผลิตจะตกต่ า 
เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดัดแปลงสภาพแวดล้อม3 (กวิศร์ วานิชกุล, 2546 น. 92) ในส่วนพื้นที่ต าบล
ทรายขาวมีทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่โดยประมาณ 44,130 ตารางกิโลเมตร 
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเชื่อมเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา และจะมีสภาพอากาศ
แบบร้อนช้ืน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ท าสวนมากที่สุด คือ 11,506 
ไร่ ประเภทพืชที่ปลูก ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ฯลฯ4 (องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว, 2560) เกษตรกรผู้ปลก
ทุเรียนในพ้ืนท่ีต าบลทรายขาว ได้รวมกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 120 ราย ซึ่งมีพื้นที่ปลูก
ทุเรียนจ านวน 362 ไร่ จากนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ5 
(ไพศาล สังข์มงคล, 2560) 

ทั้งนีผู้้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี ผลการวิจัยการบริหารจัดการสวนทุเรียนในพื้นที่ต าบลทรายขาว เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง หรือเกษตรกรที่มีความสนใจ
ด้านการบริหารจัดการสวนทุเรียน สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสวนไม้ผลของตนเองได้อย่างเหมาะสม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลหรือสนับสนุนเกษตรกรสามารถน าข้อมูลไปปรับใช้ประกอบการวางแผนนโยบายและพัฒนา
เกษตรกรให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที ่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการวิจัยการบริหารจัดการสวนทุเรียน ในพื้นที่ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียงหรือเกษตรกรที่มีความสนใจด้านการบริหารจัดการสวนทุเรียน สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสวนไม้ผล
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกรสามารถน าผลการวิจัยไป
ปรับใช้ประกอบการวางแผนและบริหารส่งเสริมเกษตรกรต่อไป 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

การวิจัยครั้งนี้ท าการวิจัยในพ้ืนท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  
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3. ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง จากเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนในต าบล

ทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ที่มีประสบการณ์ในการท าสวนทุเรียน 10 ปีขึ้นไป โดยเลือกเก็บข้อมูลกับเกษตรกรที่
ยินดีให้ข้อมูล จ านวน 18 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การบริหาร คือ การบริหารเป็นกระบวนการกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานกัน โดยทุกคนเข้ามาช่วยเพื่ อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของโครงการ การบริหารสามารถประยุกต์ใช้กับทุกองค์การ เป้าหมายของผู้บริหารองค์กรทุกคนคือการสร้างก าไร
การบริหารเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ (Efficiency) วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัด
ที่สุดและประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อการบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุดและการบริหารสามารถน ามาใช้ส าหรับ
ผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์การ6 (โชติ บดีรัฐ, 2558, น.3) 

2. แนวคิดทรัพยากรในการบริหาร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น. 76) กล่าวถึง ทรัพยากรการบริหาร (Management Resources) ได้แก่ 4M’s 

ประกอบด้วย คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์การความส าเร็จในการจัดการ เงิน (Money) คือ ปัจจัยส าคัญที่จะ
ช่วยสนับสนุนมีกิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์การด าเนินการต่อไปได้ วัสดุ (Materials) คือ วัตถุดิบจ าเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุนที่ต่ า 
เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และการจัดการ (Method/Management) เป็นวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็
ตาม ความเจริญก้าวหน้าทางการผลิตและการบรหิารเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ 4M’s ไม่เพียงพอส าหรับการจัดการ จึงต้องเพิ่ม
อีก 2M’s เป็น 6M’s ได้แก่ เครื่องจักรกล (Mochine) และการตลาด (Market) นอกจากนั้น การปฏิบัติงานยังต้องให้ความส าคัญกับ
จิตใจของผู้ปฏิบัตงิานมีมากขึ้น จึงเพิ่มในของขวัญและก าลังใจ (Morale) เข้าไปเป็น 7M’s  และที่สุด Globalization ท าให้การสื่อสาร
เป็นแบบไร้พรมแดนมมุโลกตดิตอ่สือ่สารรวดเรว็ จึงเพิ่มข้อมูลข่าวสาร (Message) เข้าไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต รวมเป็น 8M’s7 

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 รตยาภรณ์ ชูภู่ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการในกระบวนการผลิตตน้พันธุทุเรียนหมอนทองแบบเสียบ

ยอดของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการในกระบวนการผลิตและการตลาดของการ
ผลิตตน้พันธทุุเรียนหมอนทองแบบเสียบยอดของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร8  
 ศิริพร วรกุลด ารงชัย และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อ
การผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และ
ปัจจัยสภาพภูมิ อากาศที่มีผลกระทบต่อการผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้น รวมทั้งความสามารถในการรองรับและปรับตัว9 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าในการบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในปัจจุบันมีการวางแผนและให้
ความส าคัญกับทรัพยากรในการบริหารทุกด้าน เพื่อให้การด าเนินการท าสวนทุเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การเลือก
รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ต้องอาศัยวิธีการวางแผนที่ตรงกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
บริหารทรัพยากรในการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ การจัดการ เครื่องจักรกล การตลาด ขวัญก าลังใจ และข้อมูลข่าวสาร ที่จะ
ท าให้กระบวนการวางแผนมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการการบริหารสวนทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับเครื่องมือและวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

(Interview Schedule) แบบมีโครงสร้าง มีการก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน รูปแบบของค าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนโดยตรง แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตร และข้อเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วพรรณนาความโดยใช้ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาสังคม ในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาอธิบายให้เห็นการบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
จากนัน้จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและน าเสนอข้อเสนอแนะ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
1) ถอดเสียงสนทนาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเป็นทางการ 
2) สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 
3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
4) จ าแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการน าข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบตามเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ  
5) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
6) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามค าถามวิจัยที่ตั้งไว้  

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นกระบวนการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-60 ปี มีระดับการศึกษา คือ ช้ันมัธยมปลาย มีลักษณะการ
ถือครองพื้นท่ีท าการเกษตร คือ เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินท้ังหมด ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกทุเรียน 2-4 ไร่ ลักษณะการปลูกพืชใน
พื้นที่ คือ การปลูกพืชผสมผสาน โดยส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนเป็นหลัก เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นตรงกันว่าทุเรียนเป็นพืช
เศรษฐกิจและปลูกมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งปรากฏจากต้นทุเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10-30 ปี และผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท าสวนทุเรียน 15 ปีขึ้นไป 

2) ต้นก าเนิดของทุเรียนทรายขาว พบว่า 
ทุเรียนทรายขาวดั้งเดิมมาจากเมืองนนทบุรี เมื่อ 70 กว่าปี มีเกษตรกรของต าบลทรายขาวได้มีโอกาสไปเรียนรู้

วิธีการทาบกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ทุเรียนที่เมืองนนทบุรี และได้น าพันธุ์ทุเรียนดังกล่าวใส่หม้อทะนน  (หม้อดิน) เพื่อมาปลูกยัง
พื้นที่ทรายขาว และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณจรัส บุญตามช่วย เจ้าของสวนทุเรียนคนปัจจุบันพื้นที่แรกที่ปลูกต้น
ทุเรียนในต าบลทรายขาวได้เล่าถึงต้นก าเนิดของทุเรียนทรายขาว ในต าบลทรายขาวมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ 
พันธุ์ชมพูศรี พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ก้านยาว พันธุ์กระดุมทอง เป็นต้น พันธุ์ทุเรียนที่ขึ้นชื่อของทุเรียนทรายขาว คือ พันธุ์
หมอนทอง แต่เพราะมาเติบโตในลักษณะพื้นที่และอากาศที่อุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสันกาลาคีรี ท าให้ดินมีแร่ธาตุ และมี
ก ามะถันสูง ส่งผลให้ไม้ผลที่เพาะปลูกในพื้นที่จึงมีรสชาติดีและมีความเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งแต่ก่อนทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
เปลือกจะหนาประมาณ 2 เซนติเมตร คือ ถ้าทุเรียนหนึ่งลูก 5 กิโลกรัม เนื้อทุเรียนจะประมาณ 1 กิโลกรัม แต่เมื่อมาปลูกที่
ทรายขาวด้วยสภาพพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทุเรียนจะมีพัฒนาการจนปัจจุบันท าให้เปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองเหลือ
เพียง 2 มิลลิเมตร คือ ถ้าทุเรียนหนึ่งลูก 5 กิโลกรัม เป็นเนื้อทุเรียนก็จะประมาณ 4 กิโลกรัม 

3) การบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี พบว่า 
3.1 การบริหารจัดการ “แรงงานหลัก” ในการท าสวนทุเรียน พบว่า  
แรงงานหลักในการท าสวนทุเรียนส่วนใหญ่ คือ สมาชิกในครอบครัว จ านวน 2 คน ได้แก่ สามีและภรรยา ซึ่งเป็น

บุคคลที่ท าอาชีพเกษตรสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ และเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยเกษียณ มีการแบ่งหน้าที่ คือ ร่วมกันดูแลสวน
ทุเรียน และมีการจ้างแรงงานช่ัวคราว จ านวน 3 คน โดยจ้างในช่วงฤดูกาล คือ ขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
การจ้างเกษตรกรช่ัวคราวเนื่องจากเกษตรกรบางรายอายุมากแล้ว จ าเป็นต้องจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานในชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กันเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านคนสนิท 

3.2 การบริหารจัดการ “เงินทุน” ในการด าเนินการท าสวนทุเรียน พบว่า 
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- แหล่งที่มาของเงินทุนในการท าสวนทุเรียน พบว่า เกษตรกรใช้เงินทุนของตนเอง เป็นรายได้จากการขายทุเรียน
ในรอบปีท่ีผ่านมา จากการกรีดยาง รับจ้างท่ัวไป กู้ยืมจากญาติพี่น้อง และเป็นเงินหมุนเวียนจากกองทุนหมู่บ้าน  

- การบริหารจัดการเงินทุนการท าสวนทุเรียนจะน ามาซื้อปุ๋ย ค่าน้ า ค่าจ้างแรงงาน ยาฉีดแมลง ตั้งแต่เริ่มการปลูก
จนได้รับผลผลิต ลงทุนเฉลี่ยต้นละ 10,000 บาท  

- ผลผลิตในแต่ละปีสามารถคืนทุนระยะยาว คือ ถ้าต้นทุเรียนลงทุน 10,000 บาทต่อต้น ถ้าอายุ 10 ปีขึ้นไป 
สามารถคืนทุนได้เร็ว ต้นทุเรียนจะให้ผลผลิตได้อยู่ที่ 6-7 ปี แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุของต้นทุเรียนและการดูแลจัดการสวน ถึง
จะได้น าผลผลิตไปขาย แต่ผลผลิตที่ได้ไม่ใช่จะให้ผลผลิต 100 เปอร์เซ็นต์ อาจได้แค่ผลผลิตบางส่วน  

3.3 การบริหารจัดการ “วัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบ” ในการท าสวนทุเรียน พบว่า 
- เกษตรกรมีเครื่องมือในการท าสวนทุเรียนเป็นของตัวเอง ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า สปริงเกอร์ ซึ่ง

เครื่องมือมีเพียงพอในการท าสวนทุเรียน เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้งานอยู่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
การเข้ามาช่วยเหลือโดยการให้ความรู้ ให้ค าแนะน า แต่ไม่ได้ให้เงินทุนในการซื้อเครื่องมือ เกษตรกรจะเป็นผู้ซื้อเครื่องมือเอง  

- ปุ๋ยที่ใช้ในการท าสวน คือ ปุ๋ยธรรมชาติ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าปุ๋ยใช้เอง โดยจาก
ประสบการณ์การท าสวน ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และจากการเข้าร่วมการจัดอบรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เกษตรอ าเภอและเกษตรจังหวัด รวมทั้งจากการเรียนรู้จากเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทุเรียนทรายขาวพยายามหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมี ยกเว้นปุ๋ยเคมีซึ่งจะมีบ้างท่ีจ าเป็นต้องใช้ซึ่งจะใช้เสริมช่วงที่ดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3.4 วิธีการ “การจัดการ” ในการดูแลสวนทุเรียนให้มีประสิทธิภาพ พบว่า 
- การตัดแต่งกิ่ง จะมี 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกหลังจากช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และหลังจากช่วงเปิดหน้าดอก 
- การเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยดูอายุของผลเป็นหลัก การก าหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะ

เริ่มนับหลังจากดอกบาน 120-130 วัน ซึ่งเกษตรกรจะมีการจดบันทึกในสมุดของตัวเอง การเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าเจ้าของสวนที่มี
ความรู้มีความสามารถก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยตัวเอง แต่บางสวนก็จะมีการจ้างเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะจ้าง
เกษตรกรที่มีความช านาญในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- ลักษณะการเก็บเกี่ยว คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิตร่วงจากต้นและผลผลิตที่ตัดจากต้น ผลที่ร่วงลงมา คือ ทุเรียนที่
สุก 100 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มก็มีความต้องการผลที่ร่วงจากต้น แต่กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่ม ก็ต้องการทุเรียนที่หวาน
มัน ไม่เละ ก็ต้องตัดจากต้น ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด  

- วิธีการปลูกทุเรียน คือ ปลูกเป็นแถวเพื่อให้อากาศถ่ายเทและอย่าให้ชิดกัน เพื่อง่ายต่อการดูแล ส่วนการปลูกจะมี
การขุดหลุม แล้วสามารถลงต้นทุเรียนได้เลย จะเหมือนกับการปลูกทั่วไป ทรายขาวจะไม่มีขั้นตอนการเตรียมดินก่อนปลูก 
เนื่องจากดินในพื้นที่มคีวามอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว 

- การให้น้ า และระบบการให้น้ า การให้น้ าต้องดูเป็นช่วง ๆ ปลูกต้นทุเรียนแรก ๆ จะให้น้ าวันเว้นวัน ทุเรียนต้นเล็ก
ต้องการน้ ามาก และช่วงออกดอกแรก ๆ จะงดน้ าก่อน แล้วช่วงดอกเริ่มบาน จะให้น้ าทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ซึ่งต้นทุเรียน
จ าเป็นต้องให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ระบบการให้น้ าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้การให้น้ าแบบหัวเหวี่ยง (สปริงเกอร์) 

- การให้ปุ๋ย คือ จะให้ปุ๋ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อใส่ปุ๋ยก็มีการจะให้น้ าทันท ีและมีการให้ปุ๋ยอีกครั้งหลังจาก
ต้นทุเรียนติดลูก การใส่ปุ๋ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3.5 การน า “เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี” มาใช้ในการท าสวนทุเรียน พบว่า 
เกษตรกรมีการใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือ และเทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องพ่นยาแรงสูง เครื่องสูบน้ า ระบบการให้น้ าระบบ

ใหม่ คือ สปริงเกอร์ และระบบการให้น้ าแบบอัตโนมัติแบบตั้งเวลา และการจ้างรถแบคโฮ จะใช้ในช่วงแรกของการท าสวนเพื่อยกร่อง  
3.6 การวางแผน “การตลาด” ในการขายผลผลิตจากสวนทุเรียน พบว่า 
- ในชุมชนมีการรวมกลุ่มขายผลผลิต ซึ่งเกษตรกรสวนทุเรียนส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่

ผลผลิตที่ได้จากสวนทุเรียนจะมีการจ าหน่ายในลักษณะกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่เป็นนโยบายของรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตชนิดเดียวกันให้มีการรวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิต 

- ความแตกต่างการขายกลุ่มกับขายให้พ่อค้าคนกลาง คือ การขายให้กับกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ มีการรับซื้อทุเรียน
ราคาสูงกว่า เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการขายให้กับพ่อค้าคนกลางจะรับซื้อในราคาที่ถูกเกษตรกรไม่สามารถ
ก าหนดราคาได้เนื่องจากพ่อค้าคนกลางจะเป็นคนก าหนดราคา  

- รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จะจ าหน่ายในรูปแบบการขายผลสด และมีการแปรรูป คือ ทุเรียนกวน 
การท าทุเรียนกวน โดยจะน าทุเรียนที่เหลือจากการขายให้กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ให้กับกลุ่มแม่บ้านทรายขาวการท าทุเรียนกวน 
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- สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิต คือ ศูนย์คัดแยกทุเรียนแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
3.7 การบริหารจัดการ “ขวัญและก าลังใจ” ให้กับเกษตรกรที่ร่วมกันดูแลสวนทุเรียน พบว่า 
- ด้านสภาพการท างาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยของราคาผลผลิต ถ้าราคาดี ก็จะมีก าลังใจในการท าสวนต่อไป ปัจจุบัน

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเพียงพอของรายได้จากการท าสวนทุเรียน 
- ด้านความมั่นคงในการท าสวนทุเรียน เกษตรกรภูมิใจในอาชีพเกษตรและมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อไป 

เพราะเป็นอาชีพของบรรพบุรุษและได้เติบโตจากอาชีพนี้ ความมั่นคงอีกส่วนหนึ่งคือจะขึ้นอยู่กับราคา ไม่ว่าการท างานจะภาค
การเกษตรหรือภาคอื่น ๆ ที่ต้องใช้แรงงาน ก็จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทน เมื่อไรถ้าได้ผลตอบแทนที่ดี คนก็จะมีก าลังใจท างาน 
เมื่อไรได้ผลตอบแทนไม่ดี คนท างานก็จะถอดใจแล้ว 

- ด้านความเป็นธรรมของการรวมกลุ่ม คือ การจ าหน่ายและการคัดเกรดทุเรียนพรีเมี่ยมมีเกณฑ์การคัดเลือกและมี
ความเป็นธรรม คือ ทุเรียนพรีเมี่ยม ซึ่งเงื่อนไขในการคัดสรรทุเรียนท่ีมีคุณภาพ คือ ผลผลิตแก่จัด รูปทรงมีอยู่ 5 พู อย่างน้อย
น้ าหนักทุเรียน 3 กิโลขึ้นไป ไม่เกิน 5 กิโล รูปทรงพอดี ๆ โดยก าหนดหลังจากดอกบานอย่างน้อย 120-130 วัน ถึงจะตัดได้ 
แต่ถ้าช่วงนี้เริ่มออกดอกนับวันได้ไปเลย 160 วัน 

- ด้านสวัสดิการของกลุ่ม พบว่า ทางกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท าสวนทุเรียนและมีการจัด
อบรมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับการตลาด เกณฑ์การคัดทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม สวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่ง คือ เมื่อมีสมาชิกหรือคน
ในชุมชนเสียชีวิต ทางกลุ่มจะเก็บเงินภายในกลุ่มและได้มอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในนามของกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ ใน
อนาคตอาจจะมีการรวมกลุ่มซื้อปุ๋ยในนามทุเรียนแปลงใหญ่ ซึ่งจะท าให้ได้ในราคาที่ถูกกว่า จากเดิมต่างคนต่างไปซื้อเอง ท าให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการท าสวนอีกด้วย  

- ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภายในกลุ่ม เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมการอบรมหรือได้ไปศึกษา
ดูงานจากสวนไม้ผลต่างพื้นที่ ก็จะมีการพูดคุย แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสนทนากัน ให้กับ
สมาชิกในกลุ่มได้ทราบและสามารถได้น าข้อมูลใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการท าสวนของตัวเองต่อไป 

 3.8 การใช้ “ข้อมูลข่าวสาร” ในการพัฒนาศักยภาพการท าสวนทุเรียน พบว่า 
- แหล่งข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่เกษตรกรจะรับรู้ข่าวสารจากการติดตามทาง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เครือข่าย

เกษตรกรต่าง ๆ การได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว คือ จากแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ และจากการประชุมกลุ่มทุเรียน
แปลงใหญ่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการท าสวนทุเรียน 

- ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ซึ่งทาง
หน่วยงานรัฐมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเกษตร หรือว่าศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

- การใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และเพื่อขายผลผลิตทุเรียนทรายขาว ในแอพพลิเคชันไลน์และเฟสบุ๊ค ซึ่งมี
การโพสขายในออนไลน์ ทั้งรูปแบบผลสด และการแปรรูป คือ ทุเรียนกวน เมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะจัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางรถไฟ 

- การประชาสัมพันธ์จากผู้บริโภคที่ได้รับประทานทุเรียนทรายขาว มีการกระจายข่าวถึงความประทับใจในรสชาติ
และราคาของทุเรียนทรายขาว ท าให้ทุเรียนทรายขาวเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง จากผลโหวตของนักชิมชาวไทยและชาวจีนว่า
อร่อยติดอันดับ 1 ใน 5 ของทุเรียน ณ งานมหกรรมทุเรียนงานบางกอกอะเมซิ่งทุเรียนเฟสติวัล 2016 กรุงเทพฯ และท าให้
ทุเรียนทรายขาวมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักจนถึงทุกวันน้ี 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
การบริหารจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ีจากการศึกษาพบว่า  

1) แรงงานหลักในการท าสวนทุเรียนส่วนใหญ่ คือ สมาชิกในครอบครัว และมีการจ้างแรงงานช่ัวคราว โดยจ้าง
ในช่วงฤดูกาล คือ ข้ันตอนการตัดแต่งกิ่งและการเก็บเกี่ยวผลผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ รตยาภรณ์ ชูภู่ (2554) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การจัดการในกระบวนการผลิตต้นพันธุทุเรียนหมอนทองแบบเสียบยอดของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ผลการวิจัย
พบว่า เกษตรกรมีการจ้างแรงงานจะนิยมจ้างแรงงานช่ัวคราว8  

2) แหล่งที่มาของเงินทุนในการท าสวนทุเรียน เกษตรกรใช้เงินทุนของตนเอง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รตยาภรณ์ ชูภู่ (2554) ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตัวเองในการผลิต8 จากการลงทุนผลผลิต
ในแต่ละปีสามารถคืนทุนระยะยาว คือ ถ้าต้นทุเรียนลงทุน 10,000 บาทต่อต้น กว่าจะให้ผลผลิตได้ต้องใช้ระยะเวลา 
คือ ถ้าอายุ 10 ปีขึ้นไป สามารถคืนทุนได้เร็ว และยังสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารของ โชติ บดีรัฐ (2558 , น. 3) 
คือ การบริหารสามารถประยุกต์ใช้กับองค์การใดองค์การได้เป้าหมายของผู้บริหารทุกคน  คือ การสร้างก าไรการ
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บริหารเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุดและประสิทธิผล เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุดและการบริหารสามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุกระดับช้ันขององค์การ 6  

3) วัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการท าสวนทุเรียน พบว่า เกษตรกรมีเครื่องมือในการท าสวนทุเรียนเป็นของตัวเอง 
ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า สปริงเกอร์ ซึ่งเครื่องมือมีเพียงพอในการท าสวนทุเรียน เนื่องจาก เครื่องมือที่ใช้งานอยู่มี
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเข้ามาช่วยเหลือโดยการให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ส่วนปุ๋ยที่ใช้ในการ
ท าสวน คือ ปุ๋ยธรรมชาติ และปุ๋ยเคมี เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าปุ๋ยใช้เอง โดยใช้ประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าร่วมการ
จัดอบรมของหน่วยงานเกษตรอ าเภอและเกษตรจังหวัด สอดคล้องกับแนวคิดทรัพยากรในการบริหารของ ธงชัย สันติวงษ์ 
(2545, น. 14) กล่าวว่า วัสดุสิ่งของถือว่าเป็นปัจจัยที่มีปริมาณมูลคา่สูงไม่ต่างไปจากปัจจัยอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของวัสดุ
ของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้ด าเนินการผลิต10  

4) วิธีการ “การจัดการ” ในการดูแลสวนทุเรียน พบว่า การตัดแต่งกิ่ง จะมี 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกหลังจากช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และหลังจากช่วงเปิดหน้าดอก การเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ ทุเรียนทรายขาวจะก าหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังจากดอกบาน 120-130 วัน ลักษณะการเก็บเกี่ยว คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิตร่วงจากต้นกับผลผลิตที่ตัดเอง วิธีการปลูกทุเรียน 
คือ ปลูกเป็นแถวเพื่อให้อากาศถ่ายเทและอย่าให้ชิดกัน เพื่อง่ายต่อการดูแล การให้น้ า ซึ่งต้นทุเรียนจ าเป็นต้องให้น้ าอย่าง
สม่ าเสมอ การให้ปุ๋ย คือ จะให้ปุ๋ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อปุ๋ยใส่แล้วก็จะให้น้ าทันท ีและจะให้ปุ๋ยอีกครั้งหลังจากติดผลแล้ว  

5) การใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี มาใช้ในการท าสวน พบว่า เกษตรกรมีการใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือ และ
เทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องพ่นยาแรงสูง เครื่องสูบน้ า ระบบการให้น้ าระบบใหม่ คือ สปริงเกอร์ และระบบการให้น้ าแบบอัตโนมัติแบบตั้ง
เวลา และการจ้างรถแบคโฮ ซึ่งจะใช้ในช่วงแรกของการท าสวนเพื่อยกร่อง  

6) การวางแผน “การตลาด” ในการขายผลผลิตจากสวนทุเรียน พบว่า ในชุมชนมีการรวมกลุ่มขายผลผลิต ซึ่ง
เกษตรกรจะเป็นสมาชิกของกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ผลผลิตที่ได้จากสวนทุเรียนจะมีการจ าหน่ายในลักษณะกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ 
ความแตกต่างการขายกลุ่มกับการขายให้พ่อค้าคนกลาง คือ การขายให้กับกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่จะรับซื้อในราคาจะสูงกว่าขาย
ให้กับพ่อค้าคนกลาง กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตชนิดเดียวกันให้มี
การรวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิต รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จะจ าหน่ายในรูปแบบการขายผลสด และมีการแปร
รูปเป็นทุเรียนกวน สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิต คือ ศูนย์คัดแยกทุเรียนแปลงใหญ่ในพื้นที่ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รตยาภรณ์ ชูภู่ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการในกระบวนการผลิตต้นพันธุทุเรียน
หมอนทองแบบเสียบยอดของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร เนื่องมีความแตกต่างจากประเด็นของการตลาด ผลการวิจัยพบว่า การจัด
จ าหน่ายผลผลิตเกือบทั้งหมดขายที่แหล่งผลิต ส่วนใหญ่ขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรทุกรายมีการส่งเสริมการตลาด โดยใช้
การส่งเสริมการขายแบบให้ส่วนแถม การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีอื่นมีน้อย กลยุทธ์การตลาดที่โดดเดนกว่าคูแขง คือ ผลิตสินคา
คุณภาพดีราคาถูก ท าเลดี และผู้ขายมีอัธยาศัยดี8 และยังสอดคล้องกับแนวคิดทรัพยากรทางการจัดการ ของ คณาจารย์สาขาวิชา
การจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2556, น. 17-19) ในประเด็น การตลาด (Market) คือ 
การตลาดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ซึ่งการตลาดจะท าให้เกิดการซื้อขายสะดวกรวดเร็ว ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้
ตลอดเวลาการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก ท าให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต 
ช่วยสร้างความต้องการในสินค้าและบริการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง11  

7) ขวัญและก าลังใจในการท าสวนทุเรียน พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญคือราคาผลผลิต ถ้าราคาดี ก็จะมีก าลังใจในการ
ท าสวนต่อไป ปัจจุบันเกษตรกรมีความเพียงพอของรายได้จากการท าสวนทุเรียน เกษตรกรภูมิใจในอาชีพเกษตรและมีความ
ตั้งใจที่จะอาชีพนี้ต่อไป เพราะเป็นอาชีพของบรรพบุรุษและได้เติบโตจากกอาชีพนี้ สอดคล้องกับแนวคิดทรัพยากรการ
บริหารของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น. 76) กล่าวถึง การปฏิบัติงานต้องให้ความส าคัญกับจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
ให้มากขึ้น จึงเพิ่มในส่วนของขวัญและก าลังใจ7 และยังสอดคล้องกับแนวคิดทรัพยากรทางการจัดการ ของ คณาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2556, น. 17-19) ในประเด็นขวัญและ
ก าลังใจ ในการท างานที่มองเห็นถึงความส าคัญหรือคุณค่าจิตใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีมากขึ้นผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญกับ
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของคนงานมากยิ่งขึ้น11  

8) การใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพการท าสวนทุเรยีน พบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่เกษตรกรจะ
รับรู้ข่าวสารจากการติดตามข่าวสารทาง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เครือข่ายเกษตรกรต่าง ๆ การได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว คือ จาก
แอพพลิเคชันไลน์กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ และจากการประชุมกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการท าสวนทุเรียน และได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด องค์การบริหาร
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ส่วนต าบลทรายขาว การจัดอบรมเกี่ยวกับการเกษตร หรือว่าศึกษาดูงานนอกสถานที่  ปัจจุบันมีการใช้สื่อออนไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์และเพื่อขายผลผลิตทุเรียนทรายขาว ในแอพพลิเคชันไลน์และเฟสบุ๊ค ซึ่งมีการโพสขายออนไลน์ ทั้งรูปแบบผล
สด และการแปรรูป คือ ทุเรียนกวน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดทรัพยากรทางการจัดการของ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2556, น. 17-19) ในประเด็นข้อมูลข่าวสาร เมื่อก้าวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ ระบบการ
สื่อสารที่ไร้พรมแดน เช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ท าให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว หากธุรกิจไม่มีหรือไม่รู้
ข้อมูลที่ทันสมัยก็จะเสียเปรียบธุรกิจอื่นที่เป็นคู่แข่ง11  

9) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิจัย พบว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตที่
หลากหลายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมาจัดการเรื่องแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ต าบลทรายขาว 
เนื่องจากต าบลทรายขาวมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่แต่ไม่มีแหล่งน้ าท่ีจะกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติที่มีต่ออาหารฮาลาล 
ของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค IPA 

The study of foreign Muslim tourists’ satisfaction towards the Halal food  
of Thailand with IPA technique. 

นัยนา  โง้วศิริ1 
Naiyana Ngowsiri1 

บทคัดย่อ 
   การศกึษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติที่มีต่ออาหารไทยฮาลาล มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจยั
ที่ส่งผลต่อความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติที่มีต่ออาหารไทยฮาลาล ด้วยวิธีการเปรียบเทียบความ
คาดหวังและความพึงพอใจ เพราะนักท่องเที่ยวท่ีมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวซ ้าที่แหล่งท่องเที่ยว
เดิม รวมทั งจะแนะน้าให้ผู้อื่นมาท่องเที่ยวด้วย รวมทั งนักท่องเที่ยวมุสลิมเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ทั งในด้าน
มูลค่าการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและอัตราการขยายตัวของจ้านวนนักท่องเที่ยวมุสลิม  งานศึกษานี เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ  เก็บข้อมูลด้วยแบบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว จ้านวน 400 ชุดจากนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติ 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วยอาเซียน จีนและเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค IPA (The 
Importance-Performance Analysis: IPA) ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวมุสลิมจากอาเซียนช่ืนชอบรสชาติอาหารไทย 
นักท่องเที่ยวมุสลิมจากจีนและเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง ช่ืนชอบความหลากหลายของเมนูของอาหารฮาลาล
ไทย นักท่องเที่ยวจากจีนและเอเชียใต้ และแอฟริกาช่ืนชอบราคาอาหารที่เหมาะสมและนักท่องเที่ยวจากแอฟริกา และ
ตะวันออกกลางช่ืนชอบความมีคุณค่าและประโยชน์ของอาหารฮาลาลไทย นักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจากทั ง 4 ภูมิภาค ไม่
พึงพอใจต่ออาหารฮาลาลไทยและต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นมาตรฐานฮาลาล นักท่องเที่ยวมุสลิมจากแอฟริกา 
และตะวันออกกลางต้องการให้ปรับแก้ไขโดยด่วนในประเด็นความสะอาด นักท่องเที่ยวจากจีนและเอเชียใต้ แอฟริกา และ
ตะวันออกกลางไม่พึงพอใจและไม่คาดหวังในประเด็นรสชาติอาหาร และนักท่องเที่ยวจากอาเซียน จีนและเอเชียใต้ และ
แอฟริกาไม่พึงพอใจและไม่คาดหวังต่ออาหารฮาลาลไทยในประเด็นความสะดวก   
ค าส าคญั ความคาดหวังและความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติ อาหารฮาลาล 

Abstract 
The objective of this study is to investigate the factors that effect to the foreign Muslim 

tourists’ satisfaction towards the Halal food of Thailand by the comparison between the expectation 
and satisfaction of Muslim tourists. As tourists satisfy to any destinations, they will revisit to the 
destination. In addition, they will recommend another tourist to visit the destination. Moreover, Muslim 
tourists are high market potential because they spend a lot of money for travelling and a number of 
Muslim tourists has high growth rate. In this study, the quantitative approach was used, and 400 
questionnaires were used to collect data from foreign Muslim tourists from 4 regions, i.e. ASEAN, China 
and South Asia, Africa, and the Middle East. The data were analyzed with the process of an 
Importance-Performance Analysis (IPA). The results found that the Muslim tourists from ASEAN favorite 
Thai Halal food taste, Muslim tourists from China and South Asia, Africa, and the Middle East regions 
favorite the variety of Thai Halal food, Muslim tourists from China and South Asia and Africa region 
favorite the pricing, and Muslim tourists from Africa, and the Middle East regions favorite the value and 
benefit of Thai Halal food. In contrast, the Muslim tourists from 4 regions dissatisfied in Thai Halal 
standard, Muslim tourists from Africa, and the Middle East regions dissatisfied in cleanliness of Thai 
Halal food, Muslim tourists from China and South Asia Africa and the Middle East region dissatisfied in 
Thai Halal food taste, and Muslim tourists from ASEAN, China and South Asia and Africa region 
dissatisfied in the convenience of finding the Thai Halal food.  

                                                           
1 อ.ดร. สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  
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บทน า 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการเลือกแหล่งท่องเที่ยว การกลับมาท่องเที่ยวซ ้า และการ
แนะน้าให้ผู้อื่นมาท่องเที่ยวด้วย[1] ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของแหล่ง
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวมุสลิมเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพ เพราะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวใน
ระดับสูงเป็นล้าดับ 3 รองจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและอเมริกัน [2] และมูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ นเป็น 3,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 
2026 [3] รวมทั งกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมจะมีบทบาทส้าคัญต่อการก้าหนดทิศทางตลาดการท่องเที่ยวในอนาคต เพราะเป็น
กลุ่มที่มปีระชากรวัยเด็กมากที่สุดในโลกโดยมีอายุเฉลี่ย 23 ปี [3] 
  งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติ ที่มีต่ออาหารฮา
ลาลไทย โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ศึกษาจากนักท่องเที่ยวมุสลิม
ต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค คือ อาเซียน จีนและเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
คือ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมของหน่วยงานภาครัฐ สามารถพัฒนานโยบายและส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถปรับปรุงการให้บริกา รที่
สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน ฝรั่งเศส มลายูมาเลเซีย และมลายู
อินโดนีเซีย รวมทั งเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นและได้ระดับค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.7 
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จ้านวน 400 ชุด ถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่เจาะจงจากนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติ โดย
พื นที่ที่เก็บข้อมูล คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบี่ สงขลา ปัตตานี และเชียงใหม่ และสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารมุสลิม โรงแรม และโรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ เป็นต้น 

การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติที่มีต่ออาหารฮาลาลของประเทศไทย ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ความส้าคัญและผลการด้าเนินงาน (The Importance-Performance Analysis: IPA) ท้าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของสินค้าและบริการที่นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญ  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย IPA ใช้การเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของแต่ละคู่ของระดับความสา้คัญของคุณลักษณะและผลการด้าเนินงาน แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปก้าหนดจุดในกราฟท่ีระบุ
ความส้าคัญและผลการด้าเนินงานเพื่อการอภิปรายผล ดังรูปข้างล่าง 

                                                         ส้าคัญมาก 
(นักท่องเที่ยวคาดหวังสูง) 

    ต้องให้ความสนใจ     พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และ 
 (Concentrate Here)       บริการทางการท่องเที่ยว 
            (Keep Up the Good Work) 
          Quadrant A   Quadrant B  
พึงพอใจน้อย               พึงพอใจมาก 
          Quadrant C   Quadrant D        
    
 ไม่ต้องให้ความส้าคญัมาก    ให้บริการดมีากแต่นักท่องเที่ยว 
     (Low Priority)           ไม่ค่อยให้ความส้าคญั 
               (Possible Overkill) 
                                                         ส้าคัญน้อย 

 (นักท่องเที่ยวคาดหวังต่้า) 
ภาพ 1 กราฟเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทางการท่องเที่ยว 
Source : Martilla & James (1997) 
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กราฟ Importance-Performance Grid อธิบายรายละเอียด ดังนี  
Concentrate here (Quadrant A) คือ คุณลักษณะของอาหารฮาลาลที่มีความส้าคัญต่อนักท่องเที่ยว แต่

ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวเกิดความผิดหวัง 
Keep up the good work (Quadrant B) คือ ผู้ให้บริการอาหารฮาลาลสามารถน้าเสนอสินค้าอาหารฮาลาล 

และการให้บริการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการอาหารฮาลาล 

Low priority (Quadrant C) คือ อาหารฮาลาลที่ให้บริการมีคุณภาพต่้า และเป็นอาหารฮาลาลที่ไม่มี
ความส้าคัญต่อนักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงคุณภาพออกไปก่อนได้ 

Possible over skill (Quadrant D) คือ ผู้ให้บริการอาหารฮาลาลให้ความส้าคัญในคุณลักษณะอาหารฮาลา
ลบางอยา่งมากเกินจ้าเป็น และคุณลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลต่้าต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

ผลการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วย
แบบสอบถามจ้านวน 400 ชุด มีแบบสอบถามที่อภิปรายผลได้ จ้านวน 392 ชุด เท่ากับร้อยละ 98 พบว่านักท่องเที่ยว
มุสลิมต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สมรสแล้ว มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-50,000 
บาท ดังนี  
ตาราง 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์      จ านวน(คน)   ร้อยละ     ลักษณะด้านประชากรศาสตร์      จ านวน(คน)   ร้อยละ 
กลุ่มภูมิภาค   392   100     สถานภาพสมรส     392       100 
- อาเซียน    181   46.2     - โสด       176        44.9 
- จีนและเอเชียใต้    88   22.4     - สมรส      201        51.2 
- แอฟริกา    63   16.1     - หย่า/หม้าย       11         2.8 
- ตะวันออกกลาง    60   15.3     - อื่นๆ          4         1.1 
เพศ          ระดับการศึกษา       
- ชาย    231   58.9     - ต่้ากว่าปริญญาตรี          80        20.4 
- หญิง    161   41.1     - ปริญญาตรี      207        52.8 
          - สูงกว่าปริญญาตรี      63        16.1 
          - อื่นๆ                   42        10.7 
อาย ุ          อาชีพ       
- น้อยกว่า 20 ป ี    20     9.2     - นักเรียน/นักศึกษา     100        25.5 
- 21 – 30 ปี    48   37.8     - พนักงานภาคเอกชน      57        14.5 
- 31 – 40 ปี   105   26.8     - ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ     44        11.2 
- 41 – 50 ปี    69   17.6     - อาชีพอิสระ       54        13.8 
- 51 – 60 ปี    20     5.1     - ประกอบธุรกิจส่วนตัว      90        23.0 
- 61 ปีขึ นไป    14     3.5     - อื่นๆ        47        12.0 
รายได้ต่อเดือน 
- น้อยกว่า 10,000 บาท   59    15.1  
- 10,001-20,000 บาท   46    11.7 
- 20,001-50,000 บาท   99    25.2 
- 50,001-100,000 บาท   52    13.3 
- 100,001-150,000 บาท     5     1.3 
- 10,001-20,000 บาท   11     2.8 
- 20,001 บาทขึ นไป     8     2.0 
- ไม่มีข้อมูล   112   28.6 
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การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค ที่มีต่ออาหารฮา
ลาลของประเทศไทยด้วย IPA Matrixc แยกรายภูมิภาคได้ผลลัพธ์ ดังนี  
ภูมิภาคอาเซียน 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมจากภูมิภาคอาเซียน ท่ีมีต่ออาหารฮาลาลของประเทศไทย 
มีรายละเอียดปรากฏในภาพข้างล่าง ดังนี  

 
ภาพ 2  ความคาดหวังและความพึงพอใจในอาหารฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลมิจากภมูิภาคอาเซียน 

Quadrant A พบว่ามี 2 ปัจจัย คือ (1) มาตรฐานฮาลาล และ (3) ความหลากหลายของเมนู ซึ่งผู้ประกอบการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องให้ความส้าคัญในการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 

Quadrant B พบว่ามี 1 ปัจจัย คือ (2) รสชาติอาหาร ที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องรักษาปัจจัยนี ให้มี
คุณภาพสูงต่อไป 
 Quadrant C พบว่ามี 2 ปัจจัย คือ (5) ความสะอาด และ (7) ความสะดวก ซึ่งทั งสองปัจจัยนี ผู้ประกอบการ
สามารถละเลยความส้าคัญได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในระดับต่้า  
 Quadrant D พบว่ามี 2 ปัจจัย คือ (4) คุณค่าและประโยชน์ และ (6) ราคาอาหารที่เหมาะสม   
ภูมิภาคจนีและเอเชียใต้ 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมจากภูมิภาคจีนและเอเชียใต้ ที่มีต่ออาหารฮาลาลของ
ประเทศไทย มีรายละเอียดปรากฏในภาพข้างล่าง ดังนี  

 
ภาพ 3 ความคาดหวังและความพงึพอใจในอาหารฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลมิจากภมูิภาคจีนและเอเชียใต้ 

Quadrant A พบว่า ไม่มีปัจจัยใดที่ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงแก้ไขด่วน 
Quadrant B พบว่ามี 3 ปัจจัย คือ (3) ความหลากหลายของเมนู (5) ความสะอาด และ (6) ราคาอาหารที่

เหมาะสม ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องรักษาทั ง 3 ปัจจัยให้มีคุณภาพสูงต่อไป 
 Quadrant C พบว่ามี 4 ปัจจัย คือ (1) มาตรฐานฮาลาล (2) รสชาติอาหาร (4) คุณค่าและประโยชน์ และ (7) 
ความสะดวก ปัจจัยในส่วนนี  (4 และ 7) ผู้ประกอบการสามารถละเลยความส้าคัญได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจในระดับต่้า แต่ปัจจัย (1 และ 2) เป็นปัจจัยที่ระดับความส้าคัญและความพึงพอใจอยู่ใกล้ค่าเฉลีย่ ผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยควรให้ความสนใจในระดับรองลงมา  
 Quadrant D พบว่าไม่มีปัจจัยใดปรากฏในส่วนนี  
 
 
 

1.มาตรฐานฮาลาล 
2.รสชาติอาหาร 
3.ความหลากหลายของเมน ู
4.คุณค่าและประโยชน์ 
5.ความสะอาด 
6.ราคาที่เหมาะสม 
7.ความสะดวก 

1.มาตรฐานฮาลาล 
2.รสชาติอาหาร 
3.ความหลากหลายของเมนู 
4.คุณค่าและประโยชน์ 
5.ความสะอาด 
6.ราคาท่ีเหมาะสม 
7.ความสะดวก 
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ภูมิภาคแอฟริกา 
 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมจากภูมิภาคแอฟริกา ที่มีต่ออาหารฮาลาลของประเทศ

ไทย มีรายละเอียดปรากฏในภาพข้างล่าง ดังนี  

 

 ภาพ 4  ความคาดหวังและความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดืม่ของนักท่องเที่ยวมุสลิมจากภูมิภาคแอฟริกา 
Quadrant A พบว่ามี 1 ปัจจัย คือ (5) ความสะอาด ซึ่งผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ต้องให้ความส้าคัญในการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 
Quadrant B พบว่ามี 3 ปัจจัย คือ (3) ความหลากหลายของเมนู (4) คุณค่าและประโยชน์ และ (6) ราคา

อาหารที่เหมาะสม ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องรักษาทั ง 3 ปัจจัยให้มีคุณภาพสูงต่อไป 
 Quadrant C พบว่ามี 3 ปัจจัย คือ (1) มาตรฐานฮาลาล (2) รสชาติอาหาร และ (7) ความสะดวก ปัจจัย
ทั งหมดในส่วนนี ผู้ประกอบการสามารถละเลยความส้าคัญได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในระดับต่้า  
 Quadrant D พบว่าไม่มีปัจจัยใดปรากฏในส่วนนี  
ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

  ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่มีต่ออาหารฮาลาลของ
ประเทศไทย มีรายละเอียดปรากฏในภาพข้างล่าง ดังนี  

 

ภาพ 5 ความคาดหวังและความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวมุสลิมจากภูมภิาคตะวันออกกลาง 
 
Quadrant A พบว่ามี 1 ปัจจัย คือ (5) ความสะอาด ซึ่งผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ต้องให้ความส้าคัญในการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 
Quadrant B พบว่ามี  2 ปัจจัย คือ (3) ความหลากหลายของเมนู  และ (4) คุณค่าและประโยชน์  ซึ่ ง

ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องรักษาทั ง 2 ปัจจัยให้มีคุณภาพสูงต่อไป 
 Quadrant C พบว่ามี 3 ปัจจัย คือ (1) มาตรฐานฮาลาล (2) รสชาติอาหาร และ (6) ราคาที่เหมาะสม ปัจจัยใน
ส่วนนี ผู้ประกอบการสามารถละเลยความคาดหวังได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในระดับต่้า  

Quadrant D พบว่า มี 1 ปัจจัย คือ (7) ความสะดวก แม้ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ได้ให้ความคาดหวังในปัจจัย
ดังกล่าว แต่ผู้ประกอบการควรที่จะรักษาคุณภาพการให้บริการในปัจจัยดังกล่าวเพื่อคงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อไป 

 

1.มาตรฐานฮาลาล 
2.รสชาติอาหาร 
3.ความหลากหลายของเมน ู
4.คุณค่าและประโยชน์ 
5.ความสะอาด 
6.ราคาที่เหมาะสม 
7.ความสะดวก 

1.มาตรฐานฮาลาล 
2.รสชาติอาหาร 
3.ความหลากหลายของเมน ู
4.คุณค่าและประโยชน์ 
5.ความสะอาด 
6.ราคาที่เหมาะสม 
7.ความสะดวก 
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การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค  ที่มีต่ออาหารฮา
ลาลไทย ได้ข้อมูลปรากฏในตาราง 2 ดังนี   
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลมิต่างชาติ 4 ภูมภิาคที่มีตอ่อาหารฮาลาลไทย 

นักท่องเท่ียวมุสลมิแต่ละภูมิภาค 
อาเซียน          จีนและเอเชียใต้    แอฟริกา      ตะวันออกกลาง 

Quadrant A : ปัจจัยท่ีผู้ประกอบการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เป็นไปตาม 
                   ที่คาดหวัง 
- มาตรฐานฮาลาล         - ไม่มีปัจจัยใด            - ความสะอาด          - ความสะอาด 
- ความหลากหลายของเมน ู   
Quadrant B : ปัจจัยท่ีผู้ประกอบการต้องรักษาระดับคุณภาพการให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจ และเป็นไปตามความ 
                   คาดหวังของลูกค้า  
- รสชาติอาหาร    - ความหลากหลายของเมนู    - ความหลากหลายของเมน ู    - ความหลากหลายของเมน ู

- ความสะอาด      - คุณค่าและประโยชน์      - คุณค่าและประโยชน์   
- ราคาอาหารที่เหมาะสม   - ราคาอาหารที่เหมาะสม 

Quadrant C : ปัจจัยท่ีผู้ประกอบการสามารถละเลยความส าคัญได้ เนื่องจากนักท่องเท่ียวให้ความสนใจในระดับต่ า  
                   แต่ถ้าผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จะ 
         สร้างความพึงพอใจเหนือความคาดหวังให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ 
- ความสะอาด    - มาตรฐานฮาลาล      - มาตรฐานฮาลาล     - มาตรฐานฮาลาล   
- ความสะดวก  - รสชาติอาหาร      - รสชาติอาหาร      - รสชาติอาหาร   
   - คุณค่าและประโยชน์      - ความสะดวก    - ราคาที่เหมาะสม 
   - ความสะดวก 
Quadrant D : ปัจจัยท่ีผู้ประกอบการควรที่จะรักษาคุณภาพการให้บริการในปัจจัยดังกล่าวเพ่ือคงความพึงพอใจของ 
                   นักท่องเท่ียวต่อไป 
- คุณค่าและประโยชน์    - ไม่มีปัจจัยใด    - ไม่มีปัจจัยใด    - ความสะดวก 
- ราคาอาหารที่เหมาะสม 
 ข้อมูลจากตาราง 2 ระบุว่า นักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค มีความพึงพอใจอาหารฮาลาลของไทย 
โดยนักท่องเที่ยวมุสลิมจากอาเซียนช่ืนชอบอาหารฮาลาลไทยในประเด็นรสชาติอาหาร เพราะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีภูมิ
ประเทศใกล้ชิดกับประเทศไทย ท้าให้มีความช่ืนชอบในรสฃาติอาหารที่จัดจ้านเช่นเดียวกับคนไทย  นักท่องเที่ยวจาก 3 
ภูมิภาค คือ จีนและเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง ช่ืนชอบอาหารฮาลาลไทยในประเด็นความหลากหลายของเมนู 
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวมุสลิมจากภูมิภาคอาเซียน ที่เรียกร้องให้ปรับปรุงแก้ไขด่วนในประเด็นนี เพราะ ท้าแลที่ตั งที่ใกล้
กันท้าให้เมนูอาหารของไทยและอาเซียนมีความคล้ายคลึงกัน นักท่องเที่ยวจากจีนและเอเชียใต้ และแอฟริกาช่ืนชอบ
อาหารฮาลาลไทยในประเด็นราคาอาหารที่เหมาะสม เนื่องจากการตั งราคาอาหารไทยจะสัมพันธ์กับขนาดของอาหารและ
วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร ท้าให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกตามความต้องการ และนักท่องเที่ยวจากแอฟริกา และ
ตะวันออกกลางช่ืนชอบอาหารฮาลาลไทยในประเด็นคุณค่าและประโยชน์ เพราะอาหารไทยมีการน้าพืชสมุนไพรมาใช้ใน
การปรุงอาหาร  

นักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาคที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย  ไม่พึงพอใจต่ออาหารฮาลาลไทย และ
ต้องการให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทยเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน โดยนักท่องเที่ยวมุสลิมจากอาเซียนต้องการให้
ปรับปรุงและแก้ไขโดยด่วนในประเด็นมาตรฐานฮาลาล สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ คือ จีนและเอเชียใต้ 
แอฟริกา และตะวันออกกลางที่ไม่พึงพอใจและไม่คาดหวังต่ออาหารฮาลาลไทยในประเด็นมาตรฐานฮาลาล เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ และผู้ให้บริการอาหารฮาลาลในประเทศไทยโดยทั่วไปไม่แสดงตราสัญลักษณ์ฮาลาลที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติมีความไว้วางใจการบริโภคอาหารฮาลาล
ไทยในระดับต่้า นักท่องเที่ยวมุสลิมจากแอฟริกา และตะวันออกกลางต้องการให้ปรับปรุงและแก้ไขโดยด่วนในประเด็น
ความสะอาด เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากอาเซียนก็ระบุในประเด็นนี  ประเทศไทยต้องเพิ่มความใส่ใจเกี่ยวกับความ
สะอาด โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมโดยรอบต้องป้องกันไม่มีการปนเปื้อนท่ีแสดงถึงความไม่สะอาด และนักท่องเที่ยวจากจีน
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และเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลางไม่พึงพอใจและไม่คาดหวังต่ออาหารฮาลาลไทยในประเด็นรสชาติอาหาร 
เพราะมีภูมิประเทศที่ห่างไกลจากประเทศไทย จึงมีความต้องการด้านรสชาติอาหารที่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวจาก
อาเซียน จีนและเอเชียใต้ และแอฟริกาไม่พึงพอใจและไม่คาดหวังต่ออาหารฮาลาลไทยในประเด็นความสะดวก  หน่วยงาน
ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการจ้าหน่ายอาหารฮาลาลในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพิ่มขึ น เพราะการให้บริการอาหารฮาลาลใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเมือง 
 หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม ควรพัฒนานโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมแบบแยกภูมิภาค เพราะแต่ละภูมิภาคมีความต้องการด้านการจัดการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน และผู้ประกอบการภาคเอกชนควรน้าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแบบแยกราย
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติ โดยเฉพาะการให้ความส้าคัญกับมาตรฐานฮาลาล เพราะ
ผู้บริโภคมุสลิมให้ความไว้วางใจในการเลอืกบริโภค เฉพาะอาหารที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองฮาลาลเท่านั น[4] 
รวมทั งนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกให้ความส้าคัญกับอาหารฮาลาลมากที่สุด และถ้าแหล่งท่องเที่ยวใดหาอาหารฮาลาลได้
สะดวกนักท่องเที่ยวมุสลิมก็จะเลือกไปสถานที่นั นเป็นล้าดับแรก [1]  
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บทบาทผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 
The Role of the Special Government Delegation in Solving the Conflict in the 

Southern Border Provinces of Thailand 

วันวิชิต บุญโปร่ง1* 
Wanwichit Boonprong1* 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้

มีประสบการณ์ท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 9 ราย ที่ได้สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์และประเมินบทบาทของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ผลการศึกษาพบว่า 
บทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คือการท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วน
ต่างๆ ในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมประสานสู่การบูรณาการภารกิจในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดีบทบาทของ
ผู้แทนพิเศษที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่ได้แสดงความเป็นผู้น าในการน าเสนอวิธีแก้ปัญหาในเชิงรุก นอกจากนี้การท างาน
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงไม่มีเอกภาพ ปัญหาความขัดแย้งของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ียังไม่ได้
รับการแก้ไข ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้คือการเพิ่มบทบาทให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที ่
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การสร้างบรรยากาศสันติสุขแก่จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ค าส าคัญ: แก้ปัญหา ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จังหวัดชายแดนใต ้

Abstract 
This study employs a qualitative approach using document analysis and in-depth interviews as 

the main research methods. Nine experts who specialized and/or experienced in solving the conflict of 
the three southern border provinces of Thailand were selected through purposive sampling as the key 
informants. The objective of the study is to assess the role of the Special Government Delegation in 
solving problems in the southern border provinces. The study found that the roles of the Special 
Government Delegation are to oversee implementation progress of problem-solving projects carrying 
out by government agencies and all other sectors working in the area as well as to enhance their 
collaboration and integrated approach in solving the conflict. However, the Special Government 
Delegation has not played a leading role in providing proactive problem solving methods. Moreover, 
the issue of disagreement and disunion among the national security agencies who work in the area still 
remains. The national security agencies have not worked unitedly in solving the conflict in the 
southern border provinces. One alternative solution to bring peace to the provinces is to allow more 
participation of civil society and strengthen their role to help solve the conflict in the southern border 
provinces. 
Keywords: Solution, Special Government Delegation, Southern Border Provinces 
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บทน า 

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้สะสมก่อตัวจนกลายเป็นปมปัญหาที่ทับซ้อนกันมาอย่างยาวนาน
และขาดการเอาใจใส่ต่อปัญหาจากรัฐบาลในอดีตมาหลายชุด จนกระทั่งเหตุการณ์ปล้นอาวุธสงครามในค่ายทหาร เมื่อวันที่ 
4 มกราคม พ.ศ.2547 เหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นมูลเหตุของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่รัฐบาล
ส่วนกลางได้หยิบอ้างเพื่อให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งหน่วยงานทางความมั่นคงได้ถอดบทเรียนความ
ผิดพลาดในการจัดการรักษาความสงบในพื้นที่ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย โดยมีมติให้ยุบกองบัญชาการผสมพลเรือน 
ต ารวจและทหารที่ 43 (พตท.43) และศูนย์อ านายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2545 ส่งผลให้โครงสร้างการสอดแนมเฝ้าระวังของหน่วยงานรัฐที่จะท าการรักษาความสงบในพ้ืนท่ีเปลี่ยนไป กอปรกับ
การโอนอ านาจความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานท่ีชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ีมีความไว้วางใจในระดับน้อยท่ีสุด [1]  

กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มของผู้ก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้บ่มเพาะทางความคิดกับประชาชนในพื้นที่โดยน า
แนวคิดทางศาสนามาบิดเบือนเพื่อน าไปสู่ความเกลียดชังต่อบุคคลที่มีความเช่ือทางศาสนาและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจาก
สังคมของตนเอง โดยมีการอ้างล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามหลักภูมิรัฐศาสตร์เพื่อกระตุ้นส านึกต่อความชอบ
ธรรมของความเป็นเจ้าของพื่นท่ีที่แท้จริง [2] เมื่อชุดทางความคิดได้ถูกบ่มเพาะแล้ว จึงน าไปเคลื่อนไหวการต่อต้านอ านาจ
รัฐในรูปแบบการใช้ความรุนแรงก่อความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน ตลอดจนชีวิตผู้บริสุทธ์ิจนถึงปัจจุบัน  

สูตรการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ได้ถูกปรับแก้ไขมาหลากหลายวิธีการจากรัฐบาลในอดีต
หลายชุด และยังไม่พบวิธีการใดที่จะน าไปสู่การทุเลาปัญหาลงได้ หรือเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ดังนั้นในปี 
พ.ศ.2559 รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงใช้อ านาจในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ออกค าสั่งท่ี 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับ
ค าสัง่แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในพื้นที่มาก่อน มีภารกิจใน
การประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่  โดยได้รับมอบหมายให้ก ากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทางด้านความมั่นคง 
ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้  (คปต.) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.
รมน.) ศอ.บต. จังหวัด ส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงให้เกิดการบูรณาการ [3]  
         ทั้งนี้ในมติคณะรัฐมนตรีได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ
คณะผู้แทนพิเศษจ านวน 13 ราย [4] หลังจากนั้นต าแหน่งหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ ได้ถูกส่งมอบให้พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์เข้า
มาท าหน้าท่ี ท้ังนี้ในการด าเนินการของผู้แทนพิเศษฯ คือการลงไปในพื้นท่ีและเฝ้าติดตามการท างานของหน่วยงานในพื้นที่
เป็นระยะ ทั้งการผลักดันโครงการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ท าควบคู่กัน เน้น
บทบาทในการให้ค าแนะน า และสรุปรายงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  โดยน้อมน าพระบรมราโชบายของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และแนวคิดศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มาถ่ายทอดให้กับองค์กรทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ [5]  
       ยุทธศาสตร์ในการท างานของผู้แทนพิเศษฯ ได้จัดแบ่งกลุ่มคณะท างานตามภารกิจออกเป็น 7 กลุ่ม [6] 
ประกอบด้วย 1.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.กลุ่มงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ 3.กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน  4.กลุ่มงานการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 5.กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพในพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 6. กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
และการขับเคลื่อนนโยบาย และ 7.กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี อย่างไรก็ตามความท้าทายต่อ
บทบาทของผู้แทนพิเศษฯ คือภารกิจการเข้าไปแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงที่เป็นผู้ปฏิบัติ
การณ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่กับคณะพูดคุยสันติภาพยังมีกรอบความเห็นแตกต่างกัน โดยเฉพาะหน่วยงานความ
มั่นคงของกองทัพภาคที่ 4 ยังมีความต้องการรักษาบทบาทการแก้ไขปัญหาด้วยยุทธวิธีทางทหาร ในขณะที่คณะพูดคุย
สันติภาพจะขอท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข่าวการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าของแก้ปัญหาเอง ภาพที่ปรากฏออกมาสู่สังคมจึง
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เสมือนเป็นภาพความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน  [7]  ซึ่งผู้แทนพิเศษมีหน้าที่เข้ามาไกล่เกลี่ยยุติเพื่อน าไปสู่ทางออกใน
การท างานร่วมกันให้ได้ 
    ในต่างประเทศ แนวคิดเรื่องผู้แทนพิเศษฯ ได้ถูกปรับใช้ในการแบ่งเบาการท าหน้าที่แทนรัฐบาล ซึ่งคณะผู้แทน
พิเศษฯตอ้งมีประสบการณ์และได้รบัการยอมรับในการเข้าไปตัดสินใจแทนหรือมีอ านาจพิจารณากิจการสาธารณะของรัฐได้ 
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐบาลอาจติดขัดข้อกฏหมายหรือไม่เปิดช่องทางในการด าเนินงานด้วยตัวเองได้ภายใต้แนวคิดการมอบ
อ านาจหรือท าการแทนประชาชน (Principal/Agent) ซึ่งพิจารณาจากกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (Principal) ผู้
เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริงไม่สามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง  [8] ดังเช่นงานด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ หรือนโยบายสาธารณะอื่นๆ ดังนั้นอ านาจหน้าท่ีการตัดสินใจน้ีจึงถูกส่งมอบให้รัฐบาล (Agent) เป็นผู้ตัดสินใจใน
การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนแทน เฉกเช่นคณะผู้แทนพิเศษฯย่อมอยู่ภายใต้หลักคิดนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็น
ตัวแทนการท าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการใช้ความรู้ความสามารถต่อการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ     
 ในด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้แทนพิเศษฯ ซึ่งแต่เดิมรูปแบบของการท างานเป็นระบบราชการตามปกติที่มี
สายบังคับบัญชาเป็นล าดับช้ัน คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งต้องท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของ
ตนเองตามล าดับช้ันขึ้นไป แต่ในกรณีของประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ [9] ได้แต่งตั้งให้ผู้บังคับบัญชาใน
ระดับกรม กองเป็นคณะท างานพิเศษท่ีสามารถบูรณาการท างานระหว่างองค์กร ให้ค าปรึกษาตลอดจนสามารถท ารายงาน
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ซึ่งถือเป็นการลดขั้นตอนงานทางธุรการเกิดความกระชับคล่องตัวในการท างานมากขึ้น 
ดังนั้นการปฏิรูประเบียบข้อบังคับต่างๆทางกฏหมายในกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงสามทศรรษที่ผ่านมา ถือเป็นยุคสิ้นสุดการ
ผูกขาดอ านาจรัฐ และเกิดกระแสการกระจายอ านาจองค์กรหน่วยงานอิสระที่มีกฏหมายรองรับการเข้ามาท าหน้าที่ ดังเช่น
บรรดาชาติสมาชิกในสหภาพยุโรปล้วนได้แต่งตั้งคณะท างาน หรือผู้แทนพิเศษเข้ามาหารือเสนอความเห็นร่วมหรือคัดค้าน 
ไม่ว่าการตัดสินใจด้านใดด้านหนึ่งของผู้แทนพิเศษฯที่ถูกรับเลือกแต่งตั้งเข้ามาย่อมส่งผลสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลของชาติ
นั้นๆ ดังนั้นการที่รัฐบาลแต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษฯในมิติหนึ่งคือเป็นการลดแรงเสียดทานการวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐบาล 
เนื่องจากการให้แต่งตั้งให้อ านาจผู้แทนพิเศษให้เข้ามาท าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็น “กันชน”ให้กับรัฐบาล [10] ในขณะที่อีก
มุมหนึ่งคือช่องทางการท างานเชิงรุกของรัฐบาลที่มอบหมายอ านาจให้ผู้แทนพิเศษให้เกิดความสะดวกคล่องตัว โดยได้ใช้
ความรู้ความสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปท าหน้าท่ีได้เองเพราะอาจติดขัดหลักกฏหมาย  
           ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทย กับคณะผู้แทนพิเศษของต่างประเทศ จะ
พบว่ากลไกและกระบวนการท างานของคณะผู้แทนพิเศษต่างประเทศมีอิสระในการด าเนินการตัดสินใจได้คล่องตัวและ
ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล ในขณะที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังรวมศูนย์อยู่
ที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ดังนั้นหากจะให้การด าเนินการของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยประสบความส าเร็จ
มากกว่าเดิม ควรมอบอ านาจพิเศษ เช่นการผลักดันงบประมาณฉุกเฉินในการแก้ปัญหาฉุกเฉิน หรือสามารมมีอ านาจการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่หากพบว่าการท างานที่ผิดพลาด หรือการบูรณาการงานของรัฐบาลยังไม่คืบหน้าจนเห็น
เป็นผลส าเร็จรูปธรรม 
  
 

อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 
      บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินบทบาทผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต ้ซึ่งวิธีการด าเนินการวิจัยมีดังนี ้ 
1. วิธีการศึกษา 
      การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.เคร่ืองมือในการวิจัย 
      ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยการตั้งค าถามปลายเปิด ประกอบด้วยประเด็นค าถาม 4 ประเด็นหลัก  

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

144



ได้แก่ บทบาทของผู้แทนพิเศษฯในทรรศนะท่านเป็นอย่างไร, อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงานของคณะผู้แทนพิเศษฯ, 
ผลงานที่เป็นรูปธรรมของผู้แทนพิเศษฯในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล      
  การศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลาเก็บข้อมลูเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 โดยวิธีการดังนี้ 
   3.1 วิธีการวิจัยเอกสาร     
         การศึกษาวิจัยในช้ันเอกสารนี้ มีการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยศึกษาจากรายงาน 
         วิจัย บทความ และวารสารสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลจากท้ังในและต่างประเทศ     
   3.2 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) หรือจ านวนประชากรทั้งสิ้น 9 ท่าน ทีไ่ด้จากการ 
        สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้  
        ประกอบไปด้วย   
        (1). หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 (รวม 6 ปี) 
        (2). ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน (รวม14 ปี) 
        (3). ผู้สื่อข่าวสายทหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน (รวม14 ปี) 
        (4). นักวิชาการสายสันติวิธแีละธรรมาภิบาล มีประสบการณ์ในพ้ืนท่ี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน (รวม10 ปี) 
        (5). อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2549 (รวม 2 ปี)  
        (6). ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน (รวม 4 ปี) 
        (7). อดีตกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2552 (รวม 5 ปี)  
        (8). นักวิชาการสายทหาร มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-ปัจจุบัน (รวม 5ปี)  
        (9). นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ มีประสบการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน (รวม6 ปี) 
 

ผลการวิจัย 
ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาทผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้วิจยัได้สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 

1 และ 2  โดยในแต่ละตารางแบ่งการน าเสนอผลตารางละสองค าถามดังนี ้
ตารางที่ 1 บทบาทผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และอุปสรรค ปัญหาและการด าเนินงาน 
 
         ผู้ให้ข้อมูล 

ค าถามที ่1: บทบาทของผู้แทนพิเศษฯ 
ในทรรศนะของท่านเป็นอย่างไร 

ค าถามที ่2: การด าเนินงานของผู้แทน
พิเศษฯพบอุปสรรคและปัญหาอย่างไร 

1.หัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ -ประสานงานและบรูณาการนโยบายของ
รัฐบาลกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี  
-ให้ค าแนะน าโดยไมม่ีหน้าที่ไปสั่งการ
หน่วยงานใดๆ 

-ไม่มีอ านาจไปสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ได้ ซึ่ง
อาจมีบางหน่วยงานมีสิทธ์เพิกเฉยต่อ
ข้อแนะน าได ้
 

2.ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา -มีบทบาทซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้ (คปต.) ท าให้บทบาทไม่
เด่นชัด 

-อ านาจรวมศูนย์อยู่ท่ีคณะรัฐมนตรี 
-ประชาชนไม่ทราบถึงผลงานตลอดจนข่าว
ประชาสมัพันธ์ของผู้แทนพิเศษ 

3.ผู้สื่อข่าวสายทหาร 
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอส 

-เป็นตัวกลางเข้ามาบูรณาการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลในมิติดา้นการพัฒนา
และความมั่นคงในพ้ืนท่ีให้เกิด
ความก้าวหน้า 

-ภาพการท างานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่เป็น
เนื้อเดียวกัน มีความเห็นไม่ตรงกัน โดยเฉพาะ
หน่วยงานด้านความมั่นคง กับคณะเจรจา
สันติภาพ 

4.นักวิชาการสายสันติวิธีและ 
   ธรรมาภิบาล 

-ใช้ประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่เข้า
มาต่อยอดสานต่อภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย 

-ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีไมไ่ว้วางใจ 
-วิธีการท างานของกองทัพกับคณะเจราจา
สันติภาพไมส่อดคล้องกัน ไม่เป็นเอกภาพ 
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5.อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม -ไม่มีบทบาทการแก้ปญัหาในเชิงรกุ -ขาดการตอบรบัจากผู้คนในพ้ืนท่ี 
-ไม่มีการถอดอดีตบทเรียนการแกป้ัญหาภัย
คอมมิวนิสต์ในภาคอีสานของกองทัพมาปรับ
ใช้ 

6.ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตร ี -มีความเหมาะสมเพราะมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในพื้นที่มาก่อน จะได้เข้ามา
ช่วยรับฟังปัญหาเพื่อรายงานตรงตอ่
รัฐบาล  

-ความไมไ่ว้วางใจต่อการท างานของประชาชน
ที่มีต่อเจ้าหน้าทีร่ัฐ เรื่องการให้ความยุติธรรม 

7.อดีตกรรมการสิทธิ 
   มนุษยชนแห่งชาติ 

-ไม่มีความชัดเจน อ านาจการตัดสนิใจยัง
อยู่ท่ีส่วนกลาง มีภารกิจไม่แตกต่างจาก
หน่วยงานท่ีรัฐบาลชุดนี้จดัตั้งมากอ่น 

-ความไว้วางใจจากประชาชนในพ้ืนท่ีอยู่ใน
ระดับต่ า 
-ไม่มีความหลากหลายของคณะผูแ้ทนพิเศษฯ 
เน้นกรรมการมาจากทหารเป็นส่วนใหญ่ 

8.นักวิชาการสายทหาร -เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกบั
หน่วยงานในพ้ืนท่ี เป็นคณะท างานใน
ระดับแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบตัิ 

-หน่วยงานในพ้ืนท่ีอาจมีข้อกังวลใจในการ
ท างาน โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้แทนพิเศษฯจะ
เข้ามาก ากับการปฏิบัติงาน 

9.นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 
  ปัญหาจังหวัดชายแดนใต ้

-มีบทบาทเข้ามาบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ผู้แทนพิเศษฯชุดนี้ไม่มีอ านาจตัดสินใจใดๆได้
เนื่องจาก ทุกคนเกษียณจากต าแหน่งความ
รับผิดชอบ ซึ่งเคยมีบทบาทอ านาจมาแล้ว 

 
จากตารางที่ 1 ในค าถามที่ 1 พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลใน

ลักษณะเป็นผู้เข้ามาประสานงานให้ค าแนะน า และบูรณาการงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาให้แก่หน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่ ในขณะที่มุมมองอีกด้านนั้น ผู้แทนพิเศษฯ ถูกตั้งข้อสังเกตจากผู้สื่อข่าวส านักอิศรา และอดีตกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติว่าขาดความชัดเจน มีภารกิจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่จัดตั้งมาก่อน อย่างเช่นคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (คปต.) ดังนั้น ผู้แทนพิเศษฯจึงถูกพิจารณาว่าเป็นการจัดตั้งเกินความจ าเป็น ควรมี
หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียงหน่วยงานเดียวเพื่อมีอ านาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจ เพื่อมิให้หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่
เกิดความสับสนในการรับนโยบายไปปฏิบัติ   

ส าหรับค าถามที่ 2 หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ยอมรับว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ
อ านาจหน้าที่มีอย่างจ ากัด จึงท าได้เพียงเป็นผู้ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา ไม่มีอ านาจไปล้วงลูกสั่งการกับหน่วยงานในพื้นที่ 
อย่างไรก็ตาม การรับฟังข้อมูลของผู้แทนพิเศษฯสามารถรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี เปรียบเสมือน “ยักษ์ท่ีมีกระบอง”ที่
สามารถระดมขอความร่วมมือสรรพก าลังในการท างานกับพื้นที่ได้ ส่วนความเห็นของผู้ให้ข้อมูลอีก 8 ราย มองว่าผู้แทน
พิเศษฯ มีอ านาจจ ากัดและระดับความไว้วางใจจากผู้คน ชุมชนในพื้นที่มีระดับต่ า ซึ่งภาพลักษณ์ของคณะท างานผู้แทน
พิศษฯ ที่มีแต่นายทหารเป็นส่วนใหญ่ มุ่งเน้นแต่การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยเฉพาะการน าอดีตนายทหารที่
เคยรับราชการในพื้นที่และเกษียณอายุราชการไปแล้วมาท างาน ท าให้ภาคประชาสังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อบทบาทของ
ผู้แทนพิเศษฯในการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือขับเคลื่อนโครงการต่างๆของรัฐบาลให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 
 
ตารางที่ 2 ผลงานรูปธรรมของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 
 
         ผู้ให้ข้อมูล 

ค าถามที3่:ผลงานรูปธรรมของผู้แทนพิเศษฯ
ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้คืออะไร 

ค าถามที4่:แนวทางการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้ของท่านเป็นอย่างไร 

1.หัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ -การติดตามรับทราบความกา้วหนา้ของ
แผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาล

-ยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ หลักสิทธมินุษยชน 
-การธ ารงสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้
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มีการขับเคลื่อน หลักการอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข 
2.ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา -เน้นการลงพื้นที่เป็นระยะ ในรูปแบบการรับ

ฟังข้อร้องเรียน และการระดมความเห็นต่อ
การน านโยบายจากรัฐบาลไปพัฒนาต่อ 

-กระจายบทบาทของคณะท างานด้านต่างๆ
ให้มคีวามชัดเจนและมีอ านาจการตัดสินใจ 
มากกว่าเข้ามารับฟัง หรือให้ค าแนะน า 

3.ผู้สื่อข่าวสายทหาร 
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอส 

-ยังไม่มีความชดัเจน -ต้องมีหน่วยงานจัดตั้งถาวร เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อป้องกันปัญหาภารกิจ
ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานในพ้ืนท่ี ตลอดจน
การควบคุมใช้จ่ายงบประมาณ 

4.นักวิชาการสายสันติวิธีและ 
  ธรรมาภิบาล 

-เน้นรูปแบบการหารือ ไม่มีภาพการท างานใน
เชิงรุก 

-เพิ่มเวทีพูดคุยกับภาคประชาชนให้เกิดการ
แลกเปลีย่นแนวคิด 
-ศึกษางานด้านสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มเติม 
-หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องไมท่ าหน้าที่
เป็นผู้เจรจา ควรเป็นหน้าท่ีของกระทรวง
การต่างประเทศ 

5.อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม -ไม่ม ี -จัดอบรมท าความเข้าใจและติดตาม
ความก้าวหน้ากับประชาชนในพ้ืนท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง 

6.ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตร ี - การใช้ช่องทางเฝ้าติดตาม หน่วยงานในพ้ืนท่ี
เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆในรปูแบบการ
พัฒนา อาทิ ศอ.บต. เป็นแม่ข่ายเดินหน้า
โครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

-คณะผูแ้ทนพิเศษฯต้องมาจากความ
หลากหลายในวิชาชีพ หรือตัวแทนผู้น า
ชุมชน นักการศาสนาในพ้ืนท่ี ไม่เน้นทหาร 

7. อดีตกรรมการสิทธิ  
   มนุษยชนแห่งชาติ 

-ผลงานเชิงรุกไม่มี อ่อนประชาสัมพันธ์การ
ท างาน 

-ให้ความส าคญักับภาคประชาสังคม ส่งเสริม
การกระจายอ านาจ 

8. นักวิชาการสายทหาร - การติดตามโครงการด้านการพัฒนามีการ
เดินหน้า 
-สถิติความรุนแรงในพื้นที่ลดลง 

-เน้นการสร้างค่านิยมแบบสังคมพหุ
วัฒนธรรมให้ประชาคมในพื้นที่ท่ีมคีวาม
หลากหลายทางภาษา ศาสนาอยู่รว่มกันได ้

9.นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 
  ปัญหาจังหวัดชายแดนใต ้

-ไม่ม ี -จัดโครงสร้างหน่วยงานความมั่นคงขึ้นมา
ใหม่ขึ้นตรงกับนายรัฐมนตรี มีสถานะหมือน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือส านกัข่าว
กรอง ท าหน้าท่ีขับเคลื่อนนโยบาย
กระบวนการการสร้างสันติภาพ โดยเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอก นักวิชาการ ภาค
ประชาชนเข้ามาท างาน 

 
 จากตารางที่ 2 ในค าถามที่ 3 พบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้งหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษฯ ผู้สื่อข่าวส านักอิศรา ที่ปรึกษา
จุฬาราชมนตรี และนักวิชาการสายทหารเห็นว่าความก้าวหน้าของการติดตามโครงการแผนการพัฒนาต่างๆ ซึ่งมีการขยับ
เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องช้ีวัดผลงานรูปธรรมของผู้แทนพิเศษฯ  อย่างไรก็ตามในทรรศนะอีกด้านของผู้สื่อข่าว
ส านักอิศรา ได้เสริมข้อมูลด้านผลงานรูปธรรมของผู้แทนพิเศษมีเพียงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการเข้าถึง
และดึงภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้มากข้ึน นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อดีต
ปลัดกระทรวงกลาโหม และนักวิชาการผู้เช่ียวชาญปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ให้ข้อมูลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า
คณะผู้แทนพิเศษฯไม่มีผลงานให้เป็นที่น่าพอใจท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  
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ในส่วนค าถามสดุท้ายต่อแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต ้ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยการจัดกจิกรรมเวทีเสวนาพูดคุยกับชุมชน ควรเชิญองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามสีว่นร่วมเพือ่น าไปสู่การ
หาข้อสรุปในทุกมิติ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยตระหนักว่ารูปแบบกิจกรรมแบบนี้จะน าไปสู่การ
สร้างคณุค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากน้ีนักวิชาการที่ติดตามปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ได้เสนอแนะให้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานด้านความมั่นคงขึ้นมาใหม่ ให้มีสถานะเช่นเดียวกับ สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ หรือส านักข่าวกรองแห่งชาติ ที่สายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้ามาท าหน้าที่รับผดิชอบใน
การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสนัติภาพให้มผีลเป็นรูปธรรม หรือบรรลตุามแผนท่ีได้จัดเตรยีมไว้ โดยไมต่้องกังวลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตัวบคุคล ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลชุดนี้คาดว่าจะสิ้นสุดสถานภาพการท างานไปพร้อมกับ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน 
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

บทบาทของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลตามเจตนารมณ์เพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ที่รัฐบาลมอบหมาย
ภารกิจให้กับผู้แทนพิเศษฯเข้าไปติดตาม ให้ค าปรึกษาตลอดจนการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานตรงต่อรัฐบาล มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดหลักการท าหน้าที่แทน (Principal/Agent) คือการให้บทบาทแก่ผู้แทนพิเศษฯในการเข้ามาเป็น
ตัวกลางเชื่อมโยงการบูรณาการท างานของหน่วยงานทุกภาคส่วน การเข้าไปรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ในพื้นที่ในการน านโยบายจากรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งในกรณีของบทบาทของผู้แทนพิเศษฯ ในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษฯ ในด้านการเข้าไปก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของรัฐในพื้นที่เพื่อน าไปสู่การบูรณาการงานแก้ไขปัญหา การที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลซึ่ง
กรรมการส่วนใหญ่มาจากอดีตข้าราชการทหารเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะรับราชการในกองทัพภาคที่ 4 ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ
รักษาความสงบมั่นคงในภาคใต้ทั้งหมด ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการสร้างเอกภาพการท างานของคณะผู้แทนพิเศษ
ชุดนี้ พร้อมกับหยิบน าประสบการณ์ที่พบไประดมหาสูตรวิธีการเพื่อน าปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การงานด้าน
ยุทธวิธีทางทหารเพื่อใช้ป้องปรามการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมกับงานมิติด้านการพัฒนาในพื้นที่ให้มีความเติบโต
ไปด้วย อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนถึงบทบาทของผู้แทนพิเศษฯ ที่ไม่ได้แสดงความเป็นผู้น าในการน าเสนอวิธี
แก้ปัญหาในเชิงรุก นอกจากนี้การท างานของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ียังคงไม่มีเอกภาพ ปัญหาความขัดแย้งของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้คือการเพิ่มบทบาทให้ภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การสร้างบรรยากาศสันติสุขแก่จังหวัดชายแดนใต้
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

แม้ว่าความคาดหวังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทีมีต่อบทบาทของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อาจยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น แต่การเข้าไปเป็นตัวเช่ือมเพื่อให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดเอกภาพในการท างาน การลงพื้นที่เฝ้าติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ 
และการน าข้อเสนอแนะจากพื้นที่ส่งตรงไปยังรัฐบาลนั้น โดยเฉพาะการมีอ านาจรายงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและ
รัฐบาล อาจช่วยให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามรูปแบบคณะท างานของ
ผู้แทนพิเศษเปรียบเสมือนคณะท างานเฉพาะกิจท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งสิ้นสุดไปพร้อมกับรัฐบาลชุดปัจจุบันเท่านั้น สิ่งที่
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลควรจัดเตรียมไว้ให้รัฐบาลในอนาคตที่จะเข้ามาสานต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ คือการน า
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม การบ่มเพาะกิจกรรมแบบสังคมวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งน่าจะ
เป็นทิศทางความส าเร็จที่จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีส าเร็จลุล่วงได้ในท่ีสุด   
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสาธารณะในเขตเทศบาลนคร

สงขลา โดยจ าแนกออกเป็นด้านอุปกรณ์ สถานที่ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ระยะเวลาในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
ไร้สายสาธารณะในแต่ละครั้ง และระยะเวลาในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะในรอบ 1 สัปดาห์ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ จ านวน 400 คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเพื่อหา
ค่าความถี่  และร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะผ่าน
โทรศัพท์มือถือ จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 ใช้บริการที่บ้าน/หอพัก/ที่อยู่อาศัย จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.8 ใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ/ความบันเทิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 ใช้บริการในแต่ละครั้ง 30-60 นาที  
ในแต่ละครั้ง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้บริการทุกวันในรอบ 1 สัปดาห์ จ านวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.5 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมความพร้อมการให้บริการ
สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป  
 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรม บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
The quality research aimed to study on public wireless LAN service usage behavior in Songkhla 

City Municipality classified by device, place, usage objective, spend of used time, and frequency of used 
time in a week. The questionnaire was used to collect data from 400 sampling persons and statistical 
methods used to analyze data were frequency and percentage. The results were as follows: Device, 
most people used on mobile by 3 7 5  persons or 9 3 .8  percent. Place,  most people used in house/ 
dormitory/residence by 2 9 5  persons or 7 3 . 8  percent. Usage objective,  most people used for 
recreation/entertainment by 3 2 4  persons or 8 1 .0  percent. Spend of used time,  most people used 
between 30 -60 minutes in a once by 121 persons or 30.3 percent. And frequency of used time in a 
week, most people used daily by 1 0 6  persons or 2 6 .5  percent. These results were the information 
which service department prepare this service system to be the area of knowledge society in the future. 

 
Keywords:  behavior, public wireless LAN service 
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บทน า 
ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมฐานความรู้  (Knowledge based Society) ที่จ าเป็นต้องมีระบบ

สารสนเทศ (information system) เป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยอาศัยการเช่ือมโยงของฐานข้อมูลทุกแหล่งให้เกิดเป็น
เครือข่ายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (internet) จนกลายเป็นกระบวนการในการเข้าถึงสารสนเทศ เกิดการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย และน าสารสนเทศดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป แม้ว่าในทุกวันนี้ระบบสารสนเทศได้เริ่มมีการวาง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ แต่การเข้าถึงและใช้งานของประชาชนยังคง
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้งาน ซึ่งท าให้มีประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งหมดนี้ จึงยังเป็นข้อจ ากัดในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ทั่วถึง 
ในทุกพื้นที ่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทโดยตรง ในการด าเนินงาน
ทางด้านการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ซึ่งการด าเนินงานที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ได้ด าเนินการ
ภายใต้นโยบาย SMART THAILAND ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศ โดยในช่วงแรกได้ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน หน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีด าเนินงานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม จัดท าให้บริการ ICT Free Wi-Fi by TRUE ซึ่งเป็นการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายที่มีความสะดวกและคล่องตัว  
ในการเข้าถึงง่ายในลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย แบบ Wi-Fi ซึ่งศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน ได้กล่าวว่า บริการดังกล่าวที่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย ซึ่งจะเป็น 
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศมีความสามารถในการเรียนรู้
ได้ทัดเทียมคนในเมืองใหญ่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุก  ๆ ด้านให้กับประชาชนเป็นส าคัญ [1]  
โดยจะมีการให้บริการในลกัษณะผ่านจุดปล่อยสัญญาณหรือฮอตสปอต (Hotspot) Wi-Fi by True Move H จ านวน 50,000 
จุดทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 Mbps ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้โดยการ
ลงทะเบียนรับช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานได้วันละ 30 นาที รวม 15 ช่ัวโมงต่อเดือน 
และสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุก ๆ 3 เดือน และใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์  Hotspot Wi-Fi by 
True Move H 

เทศบาลนครสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นชุมชนเมือง มีความพร้อมของเมืองในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และถือเป็น
การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศหรือสังคมออนไลน์ที่มีความส าคัญมากขึน้ในปัจจุบัน ท าให้เทศบาลนคร
สงขลาได้ก าหนดนโยบายทางด้านระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบาย
ของประชาชนในพื้นที่ [2] ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ 
ทั่วโลก เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความสะดวกสบาย ความประทับใจในการรับบริการของนักท่องเที่ยว  
อันจะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ Wi-Fi (Wireless Fidelity) ถือได้ว่าเป็นระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless 
LAN: WLAN) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สายสัญญาณในการเช่ือมต่อ แต่จะใช้คลื่นความถี่  RF และคลื่นความถี่อินฟาเรต 
ในการรับส่งข้อมูล จึงสามารถทะลุทะลวงก าแพงหรือสิ่งกีดขวางได้ ท าให้การใช้งานที่เกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ 
มีความคล่องตัวและสะดวกสบายมากขึ้น [3] และอาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคประเภทใหม่ ๆ  
ที่ประชาชนมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร  
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ตลอดเวลา 

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาพสังคมของเทศบาลนครสงขลาสู่สังคม 
แห่งเรียนรู้ผ่านการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะมากขึ้น จึงน าไปสู่การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สายสาธารณะในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการระบบเครือข่ายสาธารณะในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยจ าแนกออกเป็นด้านอุปกรณ์ สถานท่ี วัตถุประสงค์ในการใช้
บริการ ระยะเวลาในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะในแต่ละครั้ง และระยะเวลาในการเช่ือมต่อระบบ
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เครือข่ายไร้สายสาธารณะในรอบ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการ 
และเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมความพร้อมหรือปรับปรุงการให้บริการสู่แนวทางการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) และน ามาวิเคราะห์ผล โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลาที่มีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยได้ใช้จ านวนประชากรในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลาครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2556 จ านวน 
48,460 คน [4] เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับการยอมรับและใช้กันโดยทั่วไปในการวิจัยเชิงปริมาณ และเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการก าหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้ง จ านวน  
4 เขต และได้ท าการเลือกสุ่มตัวอย่างจากประชากร ตามวิธีการของ Yamane [5] โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของ 
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณร้อยละ 5 หรือระดับ 0.05 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (proportional stratified random sampling) เพื่ อให้ ได้ 
กลุ่มตัวอย่างจากทุกเขตเลือกตั้ง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ในตารางที ่1 ดังนี ้
 
ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา จ าแนกตามเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกต้ัง ประชากร (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
เขตเลือกตั้งท่ี 1 11,174 23.06 92 
เขตเลือกตั้งท่ี 2 11,438 23.60 95 
เขตเลือกตั้งท่ี 3 12,142 25.06 100 
เขตเลือกตั้งท่ี 4 13,706 28.28 113 

รวม 48,460 100.00 400 
 

จากนั้น ผู้วิจัยได้ท าเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 
selection) โดยการใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวความคิดทางทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อค าถาม 
ปลายปิด เพื่อให้เลือกตอบ ซึ่งองค์ประกอบของแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ค าถาม
เกี่ยวกับลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และภูมิล าเนา 
และ 2) ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และปรับปรุง
แก้ไขภาษาและค าถามให้ชัดเจน เข้าใจง่ายส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้น ได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข 
จากการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิไปทดสอบ (try-out) เพื่อหาความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 30 ชุด 
และน าผลที่ได้มาหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีวัดความคงที่ภายใน  (The measure of internal consistency) โดยใช้ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 ถือว่ามีค่าของ
ความเช่ือมั่นอยู่ในระดับเหมาะสม เนื่องจากการวิจัยพื้นฐานควรมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0. 80 [6] จากนั้นจึงน าไป 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 400 คนในเขตเทศบาลนครสงขลา หลังจากท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 
จะน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เชิงพรรณนา 
(descriptive statistic) ใช้ในการอธิบายลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และการอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการ
ระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา โดยน าเสนอในรูปของความถี่ (frequency) และร้อยละ 
(percentage)  
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ผลการวิจัย 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่

อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 
152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 คน และส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล
นครสงขลา จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5  

พฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ  
1. อุปกรณ์ในการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (โน้ตบุค)/คอมพิวเตอร์
พกพาขนาดเล็ก (เน็ตบุค) จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ จ านวน 375 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.8  

2. สถานที่ ในการใช้บริการระบบเครือข่ ายไร้สายสาธารณะ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน  
ใช้บริการที่บ้าน/หอพัก/ที่อยู่อาศัย จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 ใช้บริการที่สถานศึกษา/ส านักงาน/ที่ท างาน 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ใช้บริการที่สถานบริการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (เช่น โรงพยาบาล การประปา การไฟฟ้า 
ไปรษณีย์ ฯลฯ) จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และใช้บริการที่สถานบริการของเอกชน (เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ 
ร้านอาหาร คาร์แคร์ ฯลฯ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 

3. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน  
ใช้บริการเพื่อการศึกษา/การท างาน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ใช้บริการเพื่อหารายได้ จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.3 ใช้บริการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ/ความบันเทิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 ใช้บริการเพื่อหาเพื่อน/
เข้าสังคม จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 

4. ระยะเวลาในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะในแต่ละครั้ง กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่ใช้บริการในแต่ละครั้ง 30-60 นาที จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้แก่  
ใช้บริการในแต่ละครั้ง น้อยกว่า 30 นาที 61-90 นาที และมากกว่า 180 นาที จ านวน 98 คน 74 คน และ 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 18.5 และ 11.8 ตามล าดับ  

5. ระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ในรอบ 1 สัปดาห์ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน ส่วนใหญ่ใช้บริการทุกวัน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้แก่ 2-3 วันต่อสัปดาห์ 
1 วันต่อสัปดาห์ และ 4-5 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 97 คน 96 คน และ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 24.0 และ 20.0 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2  พฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ 

พฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ 
จ านวนที่ใช้ (คน) 

จ านวน ร้อยละ 
อุปกรณ์ที่ใช้บริการ   
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 89 22.3 
2. คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (โน้ตบุค)/คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (เน็ตบุค) 106 26.5 
3. โทรศัพท์มือถือ 375 93.8 
สถานที่ท่ีใช้บริการ   
1. ที่บ้าน/ หอพัก/ที่อยู่อาศัย 295 73.8 
2. สถานศึกษา/ส านักงาน/ที่ท างาน 168 42.0 
3. สถานบริการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (เช่น โรงพยาบาล การประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์ ฯลฯ) 53 13.3 
4. สถานบริการของเอกชน (เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คาร์แคร์ ฯลฯ) 103 25.8 
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ   
1. การศึกษา/การท างาน 169 42.3 
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2. หารายได้ 49 12.3 
3. พักผ่อนหย่อนใจ/ความบันเทิง 324 81.0 
4. หาเพื่อน/เข้าสังคม 206 51.5 
ระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะในแต่ละคร้ัง   
1. น้อยกว่า 30 นาที 98 24.5 
2. 30-60 นาที 121 30.3 
3. 61-90 นาที 74 18.5 
4. 91-120 นาที 42 10.5 
5. 121-150 นาที 16 4.0 
6. 151-180 นาที 2 0.5 
7. มากกว่า 180 นาที 47 11.8 
ระยะเวลาในการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ในรอบ 1 สัปดาห์   
1. 1 วันต่อสัปดาห ์ 96 24.0 
2. 2-3 วันต่อสัปดาห์ 97 24.3 
3. 4-5 วันต่อสัปดาห์ 80 20.0 
4. 6 วันต่อสัปดาห ์ 21 5.3 
5. ทุกวัน 106 26.5 

 
 
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
พฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ โดยส่วนใหญ่มีการใช้ระบบเครือข่ายของประชาชน

เป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้ในรูปแบบเครือข่ายไร้สายทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและใช้เครื อข่ายสาธารณะ  
ซึ่งถือว่าระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีซึ่งช่วยท าให้คอมพิวเตอร์เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกัน หรือ
เป็นเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้สายสัญญาณในการเช่ือมต่อ และเป็นการปล่อยคลื่นสัญญาณขนาดใหญ่  
ในพื้นที่ระยะทางสั้น ๆ อาทิ เครือข่ายในเขตเมือง (Municipal Wi-Fi Networks) เป็นต้น [7] และในส่วนของระบบ
เครือข่ายเฉพาะเขตเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) ถือว่าเป็นระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่
บริเวณกว้าง อาทิ ในเขตเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นต้น [8] ท าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย 
ได้สะดวกข้ึนและมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยมีการใช้เป็นระยะเวลามากกว่า 30 นาทีข้ึนไปในแต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและความตอ้งการใช้บริการของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเครอืข่ายนนทรี พบว่า ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวติดต่อเข้าสถานีบริการ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมงต่อครั้ง เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัด 
ในการเข้าถึง สามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการในทุกเวลา [9] 

นอกจากนี้ ประชาชนนิยมใช้ระบบเครือข่ายผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเช่ือมต่อที่ได้ รับความนิยม 
เป็นจ านวนมาก ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ทางด้านสถานที่น้ัน ประชาชนนิยมใช้ระบบ
เครือข่ายที่บ้าน/หอพัก/ที่อยู่อาศัยมากกว่าสถานที่อื่น ในรูปแบบระบบเครือข่ายไร้สายและไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ/ความบันเทิง หาเพื่อน/เข้าสังคม มากกว่าวัตถุประสงค์ด้านอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาเรื่องการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับประโยชน์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรูปแบบ เนื่องจากไม่ได้มีข้อจ ากัด 
ในการใช้งานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ [10] และสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
อิน เทอร์ เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) กรณี ศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยด้านความบันเทิงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต เนื่องจากมักจะใช้เพื่อ
พักผ่อนจากการท างานหรือการเรียนจากชีวิตประจ าวัน และยังเป็นการได้พบเรื่องราวหรือผู้ คนแปลกใหม่จากสิ่งที่อยู่ 
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ใกล้ตัว รวมถึงการเติมเต็มความต้องการของช่วงเวลาจริงที่ต้องท าอย่างอ่ืน อาทิ การดูรายการทีวีย้อนหลังซึ่งออกอากาศใน
ช่วงเวลาเรียนหรือท างาน หรือการดูรายการต่างประเทศซึ่งไม่มีช่องดังกล่าวในประเทศ เป็นต้น [11] 
 โดยสรุป พฤติกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสาธารณะในเขตเทศบาลนครสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
ใช้บริการทุกวัน วันละประมาณ 30 -60 นาที  โดยผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ในบ้านพักหรือหอพัก และใช้เพื่อ 
การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากผลการศึกษา สามารถน าไปสู่การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่ทั่วถึงครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่เครือข่ายสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น สังคมฐานความรู้ 
ผ่านการติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณที่ครอบคลุมและทั่วถึง และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง
จัดระบบการรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นการสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้อ าเภอเบตงซึ่งเป็นอ าเภอเศรษฐกิจชายแดน
สามารถอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้โดยมีเหตุการณ์ความไม่สงบเข้าถึงได้น้อยกว่า
อ าเภออื่น โดยศึกษาตั้งแต่ประวัติความเป็นมาตลอดจนสภาพปัจจุบันของอ าเภอเบตงและชุมชนโดยรอบทั้งการศึกษาเชิง
เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ จากการศึกษาพบว่าในอดีตอ าเภอเบตง
เป็นเพียงชุมชนเล็กๆกลางหุบเขาบริเวณแนวพรมแดนไทย-มาเลเซียซึ่งมีคนมุสลิมเชื้อสายมลายูเป็นคนพ้ืนเมือง ต่อมามีคน
จีนพากันหลั่งไหลเข้ามาอยู่จนมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน สองเช้ือสายหลักจึงอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์กลางการ
ปกครอง ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนท่ีปิดและการคมนาคมที่ยังเข้าไม่ถึงท าให้พื้นที่ในอดีตเสมือนถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอก สองเช้ือสายนี้จึงต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์กันและพึ่งพากันมากกว่าปกติ เกิดความเป็นมิตรร่วมสร้างบ้าน
แปงเมือง ร่วมท ามาหากินด้วยกันมา ประกอบกับการแต่งงานข้ามศาสนาที่เกิดขึ้นมากในอดีตท าให้เบตงในสมัยนั้นมี
เครือข่ายที่โยงใยท่ัวเบตงท้ังภายในและระหว่างเช้ือสาย การเคยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับตัวในการ
อยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างศาสนิกและวัฒนธรรมภายใต้กรอบของศาสนาและวัฒนธรรมตนเองนั้นโดยปราศจากอิทธิพลจาก
ภายนอกนั้น เมื่อมีวัฒนธรรมไทยเข้ามาจึงสร้างความคับข้องใจให้กับชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูที่เป็นคนเบตงดั้งเดิมไม่มาก
เกินไป รวมทั้งการไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเช้ือสายเจ้าเมืองในอดีตการปลูกฝังหรือปลุกระดมด้วยอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนจึง
เข้าถึงชาวมลายูเบตงดั้งเดิมได้น้อยกว่าชาวมลายูในพ้ืนท่ีอื่น 

ค าส าคัญ: วัฒนธรรม เบตง พหุวัฒนธรรม 

Abstract 
 The main purpose of this research is to analyze the factors that made Betong, a border 
economic district, be able to survive under the violent situation in 3 provinces of Southern borders. 
The researcher studied the history and the present of Betong and surrounding areas by researching a 
secondary data, doing ethnography and a focus group interview.  The results of research found that 
Betong was a small town in the middle of the mountains across the Malaysia-Thailand border with 
Muslims as a native population. Afterwards, Chinese began to move and settle down in the same area 
which made the number of Muslim and Chinese almost equal. Because of a landlocked topography 
with inaccessible transportation, two different races had to live together in this rural area with a 
codependent relationship. They built houses, helped each other about trading and also got marriages. 
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Those kept them connected among the differences. Without influence from the outside, Thai culture 
hadn’t caused any problems to Muslim in Betong including the absence of anyone deriving the old 
royal family to see the act of planting and provoking the idea of separating the land to Muslim in 
Betong comparing to Muslim in other areas. 
Keywords: Culture, Betong Multiculturalism. 
 

บทน า 
 สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน ก่อให้เกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระลอกแล้วระลอกเล่า ล่าสุดในปี 2547 
เหตุการณ์ความรุนแรงได้ปะทุข้ึนมาอีกครั้งและต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จากภาคตารางที่ 1 แสดงสถิติการเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2547 ถึง มกราคม 2557 เมื่อจ าแนกตามรายอ าเภอ พบว่าใน
ระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 33 อ าเภอของสามจังหวัดชายแดนใต้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งสิ้น 15 ,264 ครั้ง ทุก
อ าเภอล้วนเป็นที่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น หากแต่ระดับของความรุนแรงที่เข้าถึงมีมากน้อยแตกต่างกันออกไป เมื่อจ าแนก
อ าเภอที่มีสถิติการเกิดเหตุการณ์น้อยพบว่า แม่ลาน สุคิริน ไม้แก่น กาบัง เบตง และแว้ง เป็นพื้นที่จัดได้ว่ามีสถิติการเกิด
เหตุการณ์ที่น้อยกว่าพื้นที่อ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 1 สถิติการเกิดเหตุความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้จ าแนกรายอ าเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547-มกราคม 
2557 ที่มา:ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 

อ าเภอ จ านวน อ าเภอ จ านวน อ าเภอ จ านวน 
ตากใบ 419 ศรีสาคร 371 ไม้แก่น 133 

สุไหงปาด ี 495 สุคิริน 93 มายอ 339 
เจาะไอร้อง 427 ยะหริ่ง 419 แม่ลาน 85 

รือเสาะ 856 ยะรัง 891 เมืองยะลา 1229 
สุไหงโกลก 349 โคกโพธ์ิ 531 บันนังสตา 788 

ระแงะ 922 หนองจิก 677 รามัน 845 
เมืองนราธิวาส 476 เมืองปัตตาน ี 710 เบตง 144 

ยี่งอ 267 สายบุร ี 762 ยะหา 355 
บาเจาะ 573 ปะนาแระ 346 กรงปินัง 234 
จะแนะ 373 ทุ่งยางแดง 233 กาบัง 136 

แว้ง 168 กะพ้อ 241 ธารโต 377 
 จาก 6 อ าเภอที่มีสถิติการเกิดเหตุการณ์น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ พบว่า “อ าเภอเบตง”เป็นอ าเภอเดียวที่มีลักษณะ
พิเศษต่างจากอ าเภออ่ืนโดยเป็นท้ังอ าเภอชายแดนและอ าเภอเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันหากพิจารณาอ าเภอเศรษฐกิจหรือ
อ าเภอชายแดนอื่นในพื้นที่ ได้แก่ ตากใบ สุไหงโก-ลก เมืองนราธิวาส เมืองปัตตานี เมืองยะลา พบว่าส่วนใหญ่มีสถิติการ
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ประกอบกับลักษณะการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในอ าเภอเหล่านี้
เกิดขึ้นในย่านเศรษฐกิจการค้าอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบางเป้าหมายในการก่อเหตุที่ต้องการท าลายระบบเศรษฐกิจ
และสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะจากประชาชนนอกพื้นที่ ในการกลับกันอ าเภอที่เป็นท้ังอ าเภอเศรษฐกิจ
และอ าเภอชายแดนอย่าง “อ าเภอเบตง” กลับมีสถิติการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในพื้นที่รอบนอกซึ่งมิใช่ย่านเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะหลังปีพุทธศักราช 2551
เป็นต้นมา ซึ่งจากสถิติและลักษณะการเกิดเหตใุนอ าเภอเบตงนั้นมีความแตกต่างกับอ าเภอชายแดนหรืออ าเภอเศรษฐกิจอ่ืน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชัดเจน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เมืองเบตงเป็นเมืองที่แข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ ผู้น าท้ังภาครัฐและเอกชน เครือข่ายเข้มแข็งเมืองเบตง ศึกษาข้อมูลเชิง

ลึกด้านเอกสารงานวิชาการ และการลงพื้นที่สังเกตุการณ์ 
 

ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพ 
 [4] ได้กล่าวว่า การที่เราเห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งมีค่า เป็นสิ่งท่ีน่าพึงปรารถนานั้น เราเห็นว่ามันมีค่าในฐานะที่เป็น
เป้าหมาย (end) ที่เราต้องการบรรลุถึง หรือเราเห็นว่าสันติภาพมีค่าในฐานะที่เป็นวิธีการหรือวิถีทาง (means) ที่ใช้ส าหรับ
บรรลุเป้าหมายใดๆที่เราต้องการ นี่เป็นปัญหาที่มนุษย์เรายังมีความเห็นแตกต่างกัน โดยจะเรียกสันติภาพในฐานะที่เป็น
เป้าหมายว่า “สันติภาวะ” และเรียกสันติภาพในฐานะวิธีการว่า “สันติวิธี” ส่วนสันติวิธีคือ สันติภาวะ คือ สภาพหรือภาวะ
ที่สงบ ไม่มีความรุนแรง เช่น ไม่มีสงคราม ไม่มีการต่อสู้ฆ่าฟันหรือเบียดเบียนกันส่วนสันติวิธี คือ วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง
หรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่รุนแรงในการแก้ไขปัญหาหรือการด าเนินชีวิต 
 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการขยายความของสันติภาพ คือ การเปลี่ยนความหมายของสันติภาพที่เราคุ้นเคยกันอยู่ 
คือ สันติภาพเชิงลบ (ความสงบ) มาเป็นสันติภาพเชิงบวก (ความสงบสุข) อันที่จริงสันติภาพเชิงบวกหรือความสงบสุขนี้ก็คือ
สังคมที่ดีอันน่าพึงปราถนานั้นเอง โดยทั่วไปสังคมที่ดีหรือสังคมที่มีความสุขหรือสันติสุข ควรต้องมีลักษณะที่ดี 4 ประการ 
คือ  

1) ความสงบ ไม่มีสงครามและการท าร้ายร่างกายและทรัพย์สิน 
2) ความกินดีอยู่ดี ไม่มีความอดอยากยากจน 
3) ความยุติธรรมทางสังคมและการเมือง ไม่มีการกดขี่และเอาเปรียบกัน 
4) ความสมดุลทางนิเวศน์ ไม่มีความเสื่อมทรามทางนิเวศน์หรือมลพิษภาวะต่างๆ 

  จะเห็นได้ว่า ลักษณะที่ดีของสังคมในข้อ 1 คือภาวะที่ไม่มีสงคราม การฆ่าฟันและท าร้ายกันนั้นก็คือความหมาย
ของสันติภาพในเชิงลบ หรือความหมายของสันติภาพที่คนธรรมดาทั่วไปใช้กันอยู่ ซึ่งก็คือภาวะที่ปราศจากความรุนแรง
ทางตรงหรือทางกายภาพนั่นเอง ส่วนลักษณะที่ดีของสังคมอีก 3 ข้อที่เหลืออันเป็นสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับความรุนแรงเชิง
โครงสร้างนั้น ธรรมดาคนทั่วไปมักไม่ได้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของสันติภาพ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
เป็นสุข กล่าวคือคนทั่วไปมักถือว่าสังคมที่ไม่มีสงครามหรือการฆ่าฟันกันบ่อยครั้งในชีวิตประจ าวันเป็นสังคมที่มีสันติภาพ
แล้ว แต่อาจยังไม่มีสันติสุขหากสังคมนั้นยังไม่มีเศรษฐกิจที่ดี มีความยุติธรรมในทางสังคมและการเมือง และปราศจาก
มลภาวะ สรุปได้ว่า คนท่ัวไปมักใช้ค าว่าสันติภาพในความหมายที่แคบกว่าค าว่าสันติสุขหรือความสงบสุข 

[3] (อ้างถึงใน [4] ได้กล่าวว่า ทรรศนะที่ถือว่าสันติภาพ คือสภาพที่ปราศจากความขัดแย้ง ตั้งอยู่บนสมมติฐาน
ความเชื่อที่ไม่เป็นจริงสองประการ คือ 

 1) ความขัดแย้งของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ 2) ความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายหรือเป็นปัญหา 
โดยสมมติฐานแรกถูกวิจารณ์ว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ “ปัญหาของมนุษย์จึงอาจมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้

สูญสิ้นไปเพราะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หากแต่อยู่ที่ว่ามนุษย์จะแก้ไขความขัดแย้งในแต่ละเรื่องด้วยวิธีใด ” ส่วน
สมมติฐานข้อที่สองได้รับการโต้แย้งว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมและมิใช่เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป
เพราะบางครั้งความขัดแย้งก็เป็นประโยชน์ได้ “บางครั้งความขัดแย้งในสังคมก็ท าหน้าที่ประดุจลิ้นนิรภัย (Safety value) 
ซึ่งช่วยผ่อนคลายความเป็นศัตรูกันและกันให้เบาบางลงได้ นอกจากนั้นยังช่วยตอกย้ าเอกลักษณ์ของกลุ่มให้ชัดเจนขึ้นใน
กรณีที่เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นๆ กล่าวคือ ช่วยลดความตึงเครียดภายในกลุ่มและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและดุลย
ภาพ นอกจากนั้นความขัดแย้งยังเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนสังคมว่า ปัญหาที่ก าลังคุกรุ่นอยู่ ความขัดแย้ง จึงมิใช่สิ่งที่
จะต้องลบให้หายไปจากสังคมมนุษย์โดยสิ้นเชิง นักวิจัยสันติภาพคงจะต้องถามปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ให้ยุติลงด้วยสันติ
อย่างไรมากกว่า” สุดท้ายแล้ว ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้สรุปทรรศนะของตนเองในเรื่องนี้ว่า “สันติภาพกับความขัดแย้งมิใช่
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สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน เพราะความขัดแย้งที่ถูกเก็บกดมิให้แสดงออกอย่างสันติต่างหาก จึงเป็นชนวนไปสู่ความรุนแรงอันเป็น
สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสันติภาพได้” 

  
แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

[1]  ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่ 

1. ปัญหาพื้นท่ีเป็นปัญหาเฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีผลกระทบต่อความ 
มั่นคงของชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 ประการ คือ 
 ประการแรก ได้แก่ปัญหาการก่อการร้าย โดยชิดชนก ราฮิมมูลาได้แสดงความคิดเห็นว่าแนวความคิดในการ
แบ่งแยกดินแดนเพื่อจัดตั้งรัฐอิสระปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐอิสลามนั้นมีอยู่ จริงและมีมานานแล้วด้วยเหตุผลหลาย
ประการประกอบกัน ตั้งแต่เมื่อชนช้ันน ามลายูสูญเสียอ านาจการปกครองตนเองและการด าเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้องต่อ
วิถีชีวติของมลายูมุสลิมตั้งแต่อดีตในยุคอ านาจนิยม และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความไม่เป็นธรรมแก่ชาว
มุสลิม ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการลุกขึ้นตอบโต้อ านาจรัฐในรูปแบบของการก่อการร้ายโดยมีเป้าหมายเพื่อปกครองตนเอง
แนวคิดในการต่อสู้เพื่อสถาปนารัฐอิสลามปัตตานีมีมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รัฐบาลไทยมีนโยบายในการลดเงื่อนไขต่างๆ
หรือพยายามทบทวนความผิดพลาดของนโยบายในอดีตที่ผ่านมาโดยการปรับปรุงนโยบายให้มีความสอดคล้องต่อวิถีชีวิต
ของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การใช้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะฉบับที่ 4 ท่ีให้ความส าคัญกับการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีเป้าหมายเพื่อให้มุสลิมซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีอยู่อย่างมุสลิมในสังคมไทยเช่นเดียวกับศาสนิกกลุ่มอื่นท่ีเป็นสมาชิกของสังคมไทยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ชิดชนก ราฮิมมูรา ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าขบวนการต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์ความเป็นคนเช้ือชาติมลายูปัตตานีจะยังด ารงอยู่ ไม่ว่า
โลกและสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่แนวคิดเรื่องการสถาปนารัฐอิสลามปัตตานีคงยากท่ีจะสลายไป 
 ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาสังคมจิตวิทยา ได้แก่ อคติ ความไม่เข้าใจ ความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งเป็น
ปัญหาละเอียดอ่อนมีพื้นฐานจากความไม่เข้าใจ ความรู้สึกต่อต้านอ านาจรัฐในทางลบที่สะสมมานาน รวมทั้งความรู้สึก
แตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่ฝังใจมานานและจะมีมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม ซึ่งต้องยอมรับว่าสภาพเช่นนี้มีอยู่จริงและเป็นตัวน าไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกหลายประการ 

2. ปัญหาทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ แต่เมื่อเกิดกับจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการเช่ือมโยงใน
ลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกับสองปัญหาพื้นฐานดังกล่าว จนท าให้ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้นหรือมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงไปด้วย เช่น ปัญหาความยากจนหรือการด้อยพัฒนา ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นต้น 

[5] ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีรากเหง้ามาจาก 4 บี (4Bs) 
ดังนี ้

B1 คือ พื้นเพความหลังของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Background) โดยหลังจากรัฐปัตตานีถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศสยาม ความรู้สึกท่ีจะแยกตัวเองเป็นอิสระก็เกิดขึ้น และได้เกิดการต่อสู้เรียกร้องเอกราชตลอดมา ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของการก่อก าเนิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนขบวนการต่างๆจนถึงในปัจจุบัน 

B2 คือ ผลประโยชน์ (Benefits) โดยผลประโยชน์ที่ทับซ้อนมากมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเมือง หรือผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าหลายครั้งที่สถานการณ์ความไม่สงบ
เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลมาจากการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไม่ลงตัว นอกจากนี้สถานการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม เช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มข้าราชการนอกแถว 
กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างชาติ 

B3 คือ ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม (Beliefs) ทั้งนี้ อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต ได้ให้ข้อคิดเห็น ความเชื่อไม่ใช่
ตัวรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบที่แท้จริง แต่ความแตกต่างทางความเช่ือนั่นเองเป็นที่มาของคว ามแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่กับภาครัฐ ซึ่งได้ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

B4 คือ เจ้าหน้าท่ีและคนของรัฐ (Bureaucrat) ต้นตอหนึ่งของปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรม มีอคติและการบวนทัศน์ที่ไม่ถูกต้องต่อคนในพ้ืนท่ี 
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ผลการวิจัย 
เมื่อความเป็นเมืองเข้ามาถึงอ าเภอเบตงในฐานะการเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยใช้

วัฒนธรรมจีนของคนจีนกลุ่มต่างๆในพื้นที่ท าให้เม็ดเงินที่ได้จากภาคเกษตรกรถูกเคลื่อนย้ายไปยังภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงมีสถานประกอบการธุรกิจร้านค้าเกิดขึ้นในเบตงมากมายโดยเฉพาะของชาวไทยเช้ือสายจีน ท าให้ปัจจุบันชาว
ไทยเชื้อสายจีนเป็นผู้ครอบครองอ านาจทางเศรษฐกิจของเบตงเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันด้วยสัดส่วนประชากร
และความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันท าให้ชาวไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูในเบตงมีอ านาจในด้านแรงสนับสนุนทางสังคม การคาน
อ านาจระหว่างสองกลุ่มท าให้การอยู่ร่วมกันมีความสมดุล นอกจากน้ีถึงแม้ว่าเบตงจะยังคงเป็นพ้ืนท่ีปิดทางกายภาพแต่ด้วย
ความเป็นเมืองน าพาความเจริญและเทคโนโลยีเข้ามานั้น ท าให้ปัจจุบันเบตงกลายเป็นเมืองเปิด โดยเฉพาะเปิดการ
ไหลเวียนเข้าออกของข้อมูลข่าวสาร บุคคลและสิ่งของเข้าและออกจากเบตง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
อยู่ร่วมกันของคนหลายเช้ือสายในบางประเด็น ทั้งการอยู่อาศัยที่ต้องพึ่งพากันน้อยลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเช้ือสายที่ลด
น้อยลงจากอิทธิพลของคนเช้ือสายเดียวกันนอกพื้นที่ ประกอบกับเริ่มมีความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความ
เป็นเมืองที่เข้ามาในพื้นที่นี้ท าให้กลุ่มคนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผล
ต่อเนื่องไปยังภาคการท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนี้เองที่ท าให้คนจ านวนหนึ่งเข้ามามีบทบาทในด้านการป้องกัน
เมืองภาคประชาชนทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติและผู้สนับสนุนการด าเนินงาน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของเบตงที่เอื้อต่อ
การวางยุทธศาสตร์ในการป้องกันเมืองจึงท าให้การป้องกันเมืองมีประสิทธิภาพและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าสถานการณ์ความ
ไม่สงบเข้าถึงได้น้อยในปัจจุบัน 

 
ความเป็นมาและสถาพทั่วไปของเบตง 

 อ าเภอเบตงในสมัยก่อนเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอก อันเนื่องมาจากความยากล าบากในการ
เดินทาง ในครั้งแต่แรกการเดินทางมายังอ าเภอเบตงหากเดินทางโดยใช้เส้นทางภายในประเทศไทย โดยผ่านทางอ าเภอ
เมืองยะลาขึ้นมาต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางขึ้นมาประมาณ 2-3 วัน เนื่องจากยังไม่มีถนนเช่ือมเส้นทางดังกล่าว การ
เดินทางจึงต้องอาศัยการเดินเท้าหรือข่ีช้างขึ้นมาเท่านั้น หากเลือกเดินทางมายังอ าเภอเบตงโดยผ่านทางประเทศมาเลเซีย
สามารถนั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปลงที่อลอสตาร์ ประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปลงที่โกร๊ะ
ประเทศมาเลเซีย แล้วใช้การเดินเท้าหรือนั่งเกวียนข้ามประเทศมายังอ าเภอเบตง ต่อมาในปี 2468 ได้มีโครงการก่อสร้าง
เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 410 สายยะลา-เบตง แต่เป็นเพียงโครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดความกว้าง 4 เมตร ซึ่ง
การก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานจริงในปี 2483 แต่เมื่อเริ่มใช้งานจริงนั้นเมืองเบตงได้พบปัญหาการถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอกอีกครั้งในฤดูฝนเมื่อมีน้ าท่วมขังจนเส้นทางบางส่วนขาดท าให้ใช้สัญจรไม่ได้ ต่อมาในปี 2509 จึงได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวขึ้นโดยการลาดยางมะตอยขึ้นท าให้สามารถเดินทางสัญจรขึ้นมายังเบตงได้ตลอดทั้งปีจนถึง
ปัจจุบัน 
 แต่ในขณะเดียวกัน จากการที่อ าเภอเบตงตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศไทย-มาเลเซีย ดังนั้นเมื่อประเทศใดใน
ทั้งสองประเทศเกิดปัญหาขึ้น อ าเภอเบตงจึงเป็นพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะปัญหาที่ยืนพ้ืนอยู่คู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ คือ ปัญหาความไม่สงบอันเกิดจากการเคลื่อนไหวเพื่อ
แบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปท่ัวพ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างถ้วน
หน้านอกจากน้ีในอีกด้านหนึ่งของปัญหาที่เข้ามากระทบอ าเภอเบตงยังเป็นปัญหาของประเทศมาเลเซียที่ส่งผลกระทบมายัง
บางพื้นที่ของประเทศไทย นั่นคือ ปัญหาจากพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา (พคม.) 
 ในพื้นที่อ าเภอเบตงนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอิทธิพลส าคัญพื้นที่หนึ่ งของโจรจีนคอมมิวนิสต์ โดยมีโจรจีน
คอมมิวนิสต์ กรมที่ 12 ตั้งถิ่นฐานอยู่ โดยกรมที่ 12 น้ันประกอบด้วยคนเช้ือสายจีน ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็น
คนมุสลิมและอื่นๆ พื้นที่ปฏิบัติการของกรม 12 คร่อมพรมแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างรัฐเคดาห์ กลันตัน กับพ้ืนท่ีอ าเภอเบ
ตง ยะหา และบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยเน้นหนักในเขตพื้นท่ี กม.12 ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเบตง  
 

สันติภาพและความขัดแย้งในเบตงปัจจุบัน 
 จาการรวมข้อมูลอันเกี่ยวกับอ าเภอเบตงจากหลายภาคส่วน พบว่าหากปัจจุบันมีการจัดเรียงพื้นที่ที่สามารถ
พอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ “สันติภาพ” ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั้น “อ าเภอเบตง” น่าจะ
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เป็นหนึ่งในพื้นที่ท่ีจัดเรียงไว้เป็นล าดับต้นๆ ซึ่งหากพิจารณาความหมายของค าว่า “สันติภาพ” พบว่า มีผู้ให้ความหมายของ
ค าว่าสันติภาพไว้อย่างมากมาย ในท่ีนี้ขอยกความหมายของค าว่าสันติภาพที่ให้ไว้โดย [4] ที่ได้กล่าวว่า จะเรียกสันติภาพใน
ฐานะที่เป้นเป้าหมายว่า “สันติภาวะ” ซึ่งหมายถึง สภาพหรือภาวะที่สงบ ไม่มีความรุนแรงไม่มีสงคราม ไม่มีการต่อสู้ ฆ่า
ฟัน หรือ เบียดเบียนกัน แต่ถ้าเรียกสันติภาพในฐานะวิธีการจะเรียกว่า “สันติวิธี” ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง
หรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่รุนแรงในการแก้ปญัหาหรือการด าเนินชีวิต 
 “สันติภาวะ” ในเบตงนั้น หากพิจารณาถึงการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ าเภอเบตงตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่า พื้นที่อ าเภอเบตงยังคงเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่เรื่อยมา หากแต่พิจารณาใน
รายละเอียดเชิงเปรียบเทียบดังสถิติการเกิดความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547-มกราคม 
2557 (ตาราง 1) นั้น จะพบว่าพื้นที่อ าเภอเบตงมีสถิติการเกิดความรุนแรงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับในพ้ืนท่ีอื่น ในขณะที่
พื้นที่เบตงนั้นควรจะเป็นพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงมากกว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีผู้คนเข้าออกตลอดทั้งปี ส าหรับ“สันติวิธี” ในเบตงนั้น มีหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่คนต่างเช้ือสายในเบตง
แสดงให้เห็นถึงการใช้ “สันติวิธี”  ในการด าเนินชีวิต ในที่นี้ ก่อนที่จะกล่าวถึง “สันติวิธี” ในพื้นที่เบตง ผู้วิจัยขอกล่าวถึง
ทรรศนะที่เกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้งของ [2] ที่ว่า “ทรรศนะที่ถือว่าสันติภาพคือสภาพที่ปราศจากความขัดแย้ง 
ตั้งอยู่บนสมมติฐานความเช่ือท่ีไม่เป็นจริงสองประการคือ 1) ความขัดแย้งของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้  
2) ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือเป็นปัญหา โดยสมมติฐานแรกถูกวิจารณ์ว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ปัญหาของมนุษย์
จึงอาจมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้สูญสิ้นไปเพราะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หากแต่อยู่ที่ว่ามนุษย์จะแก้ไขความขัดแย้งใน
แต่ละเรื่องด้วยวิธีใด ส่วนสมมติฐานข้อท่ีสองได้รับการโต้แย้งว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมและมิใช่
เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งความขัดแย้งก็เป็นประโยชน์ได้” ในส่วนของพื้นที่เบตงน้ัน ถึงแม้ข้างต้นผู้วิจัยได้กล่าว
ว่าเบตงเป็นเมืองที่มีสันติภาวะ แต่ในขณะเดียวกันยังคงมองเห็น “ความขัดแย้ง” ในพื้นที่อยู่เรื่อยๆ ในที่นี้ขอกล่าวถึง
เฉพาะความขัดแย้งระหว่างเช้ือสายโดยเฉพาะระหว่างชาวไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูกับประชาชนเชื้อสายอื่นๆ โดยขอยก
เหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง ในกรณีของเหตุการณ์ปี 2511 โดยชาวมุสลิมออกมาประท้วงปิดทางและน าร่าง
ของผู้เสียชีวิตแห่รอบเมือง เกิดข้อเรียกร้องต่างๆจากชาวมุสลิม แต่ท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งดังกล่าวได้รับการจัดการจน
จบสิ้นลงอย่างไม่ยืดเยื้อโดยใช้การเจรจาไกล่เกลี่ย ท าให้ไม่มีความเสียหายหรือความรุนแรงเกิดขึ้นจนกลายเป็นดั่งฟางเส้น
เดียวท่ีส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างในบางพื้นที่ 
  จากเหตุการณ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึง “ความขัดแย้ง” อันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นทั่วไปในสังคม กับการใช้ 
“สันติวิธี” ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างเชื้อสายของชาวเบตง เหตุการณ์ความวุ่นวายอันเกิดจากความขัดแย้งในเบตง
ครั้งนั้นเกิดขึ้นและสามารถจัดการให้จบลงภายในวันเดียว หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเครือข่ายราษฏรอาสาโครงการตา
สับปะรดก็ยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบัน ชาวมุสลิมเบตงเองโดยรวมก็ไม่มีการคัดค้านใดๆอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังบางส่วนยังคงช่วย
เป็นหูเป็นตาแก่เครือข่าย 
 

เบตงกับวิถีสู่ความแข็งแกร่ง 
 จากประวัติศาสตร์ของเบตงที่มีชาวมลายูมุสลิมเป็นชนพื้นเมือง ต่อมามีกลุ่มคนจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ร่วมกันจน
กลายเป็นสองเช้ือสายหลักที่ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเมืองปิดเชิงกายภาพโดยอยู่ในหุบเขาที่
รายล้อมด้วยป่ารกทึบและห่างไกลจากจุดศูนย์กลางการปกครอง พื้นที่นี้ในอดีตจึงเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีความเจริญ การเดิน
ทางเข้าออกหรือการรับข้อมูลข่าวสารจากจุดศูนย์กลางการปกครองหรือแม้แต่พื้นท่ีใกล้เคียงเป็นไปด้วยความยากล าบากเบ
ตงในสมัยนั้นจึงเป็นชุมชนเล็กๆบนภูเขาที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก การเดินทางออกนอกพื้นที่ของคนเบตงในสมัยก่อน
อาศัยการเดินทางเท้าหรือโดยสารสัตว์ซึ่งเป็นไปด้วยความยากล าบาก ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเบตงในสมัยนั้นจึงถูกบังคับ
ให้มีการปฏิสัมพันธ์และพึ่งพากันมากกกว่าในพื้นที่ปกติ การแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้ระหว่างกันในพื้นท่ียามขาดแคลน 
การรวมตัวกันเดินทางเข้าออกพ้ืนท่ีที่รายล้อมด้วยป่ารกทึบผ่านภูเขาน้อยใหญ่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเบตงสมัยก่อนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการต้องพึ่งพากันไม่ว่าภายในหรือระหว่างเช้ือสายได้ถูกบังคับด้วยลักษณะของพื้นที่ 
เมื่อกาลเวลาผ่านไปได้ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ดังผลการศึกษาของ Ashutosh Varshney (2545, อ้าง
ถึงใน [1]) ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่มว่าเป็นสิ่งท่ีช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างกลุ่มโดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์
ในระดับชาวบ้านในสังคมขนาดเล็ก สังคมเบตงสมัยก่อนมีความเป็นพี่น้อง ความเป็นมิตร ความเข้าใจกันจากการพึ่งพา
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อาศัยและท ามาหากินร่วมกันมา วัฒนธรรมหลากหลายอย่างถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืนกันตั้งแต่ในอดีต
โดยเฉพาะวัฒนธรรมมลายูและจีนซึ่งเป็นสองเชื้อสายหลักในพื้นที ่
 การแต่งงานข้ามเช้ือสายในเบตงปรากฏให้เห็นบ่อย (สัมภาษณ์ผู้น าศาสนาอิสลามเบตง 2557) โดยเฉพาะในคน
รุ่นก่อน ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากปฏิสัมพนธ์ระหว่างเชื้อสายที่มีมาก เบตงในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยเครือข่ายญาติพี่น้อง
และมิตรสหายของคนเบตงดั้งเดิม คนเข้าด้วยกันทั้งภายในและระหว่างเช้ือสาย การเข้าร่วมเทศกาลหรือพิธีกรรมของ
ต่างศาสนิกและต่างวัฒนธรรมภายใต้กรอบของศาสนาและวัฒนธรรมตนเองจึงยังปรากฏในเบตงเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะใน
อดีต ขณะที่บางพื้นที่การเข้าร่วมในลักษณะนี้กลับไม่เป็นท่ียอมรับของผู้คนนัก จึงท าให้ในสมัยนั้นกลุ่มชาวมลายูซึ่งเป็นคน
พื้นที่สามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มคนจีนซึ่งเป็นผู้อพยพได้อย่างไม่มีปัญหาการต่อต้านแต่อย่างใด สอดคล้องกับการศึกษาความ
ขัดแย้งในอินโดนีเซียของ Rizal Pangaea ในกรณีของการต่อต้านชาวจีนของคนพื้นที่ ซึ่งพบว่าในเมืองที่ไม่มีปัญหาการ
ต่อต้านชาวจีนส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับตัวของคนจีนให้เข้ากับคนพ้ืนเมืองนั่นเอง 
 เมื่อพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนมลายูเดิมเริ่มเกิดปัญหาอันเกิดจากความคับ
แคบใจของชาวมลายูที่รู้สึกถูกอ านาจรัฐและกฏเกณฑ์ทางราชการของรัฐไทยพยายามแทรกแซงและท าลายวัฒนธรรมมลายู
เพื่อรวมให้เป็นไทย ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเกิดขึ้นโดยมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกร้องกับค าอธิบายของ [3] ที่ว่า ความพยายามเปลี่ยนแปลงโดยการถอนรากผู้คนออกจากเอกลักษณ์เดิมมากเพียงใด 
การหวนหาสายสัมพันธ์เดิมจะยิ่งเข้มมากเท่านั้น แต่ส าหรับพื้นที่เบตงนั้นวัฒนธรรมมลายูเคยถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
วัฒนธรรมอย่างกลมกลืนและค่อยเป็นค่อยไปอันมีที่มาจากประวัติศาสตร์ที่อยู่ร่วมกันมาโดยตลอดประกอบกับถูกบังคับ
ด้วยลักษณะของพื้นที่ ได้ข้อสรุปว่าชุมชนที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็นมลายูมุสลิมจะไวต่อความรู้สึกว่ารัฐมีเจตนาท าลายหรือ
ผสมกลมกลืนวัฒนธรรมของพวกเขามากกว่าชุมชนที่มีเพื่อนต่างวัฒนธรรมอยู่ในชุมชนเดียวกัน 
 อ าเภอเบตงอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ด้วยลักษณะบางอย่างที่เสมือนเป็นก าแพงให้
อ าเภอเบตงเป็นพื้นที่ความรุนแรงสามารถเข้าถึงยากกว่าพื้นที่อ่ืน สามารถสรุปโดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง ได้ดังนี้ 
 เบตงในอดีต...ชุมชนชนตามแนวพรมแดนที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ปิด 

• ด้วยการเป็นชุมชนตามแนวพรมแดนท าให้สัดส่วนประชากรของเบตงมีลักษณะที่แตกต่างจากพื้นที่โดยรวม 
โดยในขณะที่ภาพรวมของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยนั้นมีประชากรกลุ่มมลายูมุสลิมกว่าร้อย
ละ 90 แต่ในพื้นที่เบตงกลับมีสัดส่วนของคนเช้ือสายจีนกลุ่มต่างๆที่สูงใกล้เคียงกับกลุ่มมลายูมุสลิมซึ่งเป็น
กลุ่มชนพ้ืนเมือง 

• ด้วยลักษณะทางกายภาพที่เป็นพื้นที่ปิดที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึง ท าให้พื้นที่นี้ในสมัยนั้นเป็นเมืองปิดอย่าง
สมบูรณ์ ทั้งการไหลเวียนของข้อมูล,ข่าวสาร ผู้คน สิ่งของ ที่ไหลเวียนเฉพาะในพื้นที่นี้ ท าให้สองเช้ือสาย
หลักถูกบังคับโดยพื้นท่ี ให้ต้องอยู่กับอย่างพึ่งพาอาศัยกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น 

• ด้วยในอดีตเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลจากจุดศูนย์กลางการปกครอง คนมลายูในเบตงสมัยนั้นจึงไม่มีความผูกพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ของรัฐปาตานีเท่าพ้ืนท่ีอื่น การปลุกระดมโดยใช้อุดมการณเ์รือ่งการแบ่งแยกดินแดนจงึไม่มีผล
เท่าใดนัก 

เบตงปัจจุบัน...เมืองเศรษฐกิจชายแดน 
• เมื่อความเป็นเมืองเข้ามาถึง ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะปิดทางการภาพ แต่เบตงไม่ได้เป็นเมืองปิดอีก

ต่อไปเพราะความเป็นเมืองน าพาความเจริญและเทคโนโลยีเข้ามาเปิด การเปิดการไหลเวียนของข้อมูล
ข่าวสารผู้คนและสิ่งของท าให้การอยู่ร่วมกันระหว่างเช้ือสายมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากมาย โดยได้รับ
อิทธิพลจากภายนอกผ่านข่าวสาร ผู้คน ท่ีไหลเวียนเข้าและออกจากพ้ืนท่ี 

• เมื่อกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ เหตุผลทางเศรษฐกิจจึงมีความส าคัญ และเป็นเหตุผลที่สร้างแกนน าท่ีท าหน้าที่
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการป้องกันเมืองอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติและผู้สนับสนุน 

• การคานอ านาจที่ชัดเจนระหว่างอ านาจทางเศรษฐกิจของชาวไทยเช้ือสายจีนและอ านาจด้านแรงสนับสนุน
ทางสังคมของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเพื่อการได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองของชาวจีนจากการเลือกตั้ง 
ท าให้การเมืองในระดับท้องถิ่นในเบตงไม่เกิดช่องให้มีการน านโยบายด้านเช้ือชาติหรือศาสนามาเป็นข้อ
ต่อรองที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งได้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างสันติสุขในพื้นที่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยผู้น ากลุ่มหลักเกิดจากการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อถือ และการสมานฉันท์ สามัคคี จะเห็นได้จาก ในอ าเภอเบตงนั้น
ในอดีตผู้น ากลุ่มแรกเป็นกลุ่มชาวจีน มลายู ท่ีเข้ามาต่อสู้ทางการเมือง แต่ภายหลังกลุ่มนี้ได้เป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น   
กับชุมชนมุสลิมดั้งเดิม ท่ีอาศัยอยู่หรือแม้แต่กลุ่มไทยพุทธเป็นความร่วมมือ และความท้าทายที่น่าสนใจมาก ท่ีเป็นอยู่ในที่
อ าเภอเบตง ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรม ไม่มีขีดจ ากัดในเรื่องศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และการนับถือศาสนาอ่ืนๆ 
จากการสัมภาษณ์ นายด ารงค์ ดีสกุล (8 เมษายน 2561) นายอ าเภอเบตง จังหวัดสงขลา ให้ความเห็นว่า จากนโยบาย
ภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการศรัธาสันตสิุข ที่จะท าให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ดังนั้น นายอ าเภอท่ีมี
อ านาจในการบริหารงานในระดับท้องถิ่น ทุกหน่วยงาน มีการจัดประชุม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในทุกภาคส่วน สิ่ง
ท้าทายที่น่าสนใจมากอีกประการหนึ่งคือ นายอ าเภอเบตงได้มอบหมาย ให้ปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน ในการก ากับดูแล ตรวจ
รักษาความปลอดภัย การจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมือง ซึ่งกลุ่มจัดตั้งนี้คัดเลือกมาจาก การสมัครใจที่ต้องการปกปักษ์รักษา
บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดเด่น จะเห็นได้จากใน 1 วัน ปกติ 24 ช่ัวโมง หากเป็นช่วงเวลากลางวันปกติ
วิถีชีวิตของชุมชนเบตง มิเคยหลับไหลเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซีย สิงคโปร์ จะเข้า
มาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาสาสมัครในช่วงเวลานี้ มีจ านวน 640 นาย 
 พอถึงห้วงเวลากลางคืนความท้าทายในการดูแลรักษาบ้านเมือง ทัศนวิสัยของยามวิกาล มีการจัดการเข้าเวร
ประจ าจจุดต่างๆ ท่ีส าคัญของอ าเภอเบตง กระจายไปท่ัวท้ังอ าเภอทั้งรอบนอกและรอบใน 
 การสร้างสันติสุขในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดสงขลาสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประชาชนในพื้นที่มีความสุขในการเป็นอยู่
หลับนอน ท ามาค้าขายอย่างมีความสุข รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเบตง ความส าคัญอยู่ที่ผู้น าได้ให้
ความส าคัญมากในการลงพื้นที่พบปะมวลชน ทั้งกลุ่มชุมชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยคริสต์ โดยเห็นได้จากการให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม ท้ังทางด้านศาสนา เช่นสงกรานต์ ตรุษจีน ฮารีรายอ ซึ่งเสมอภาคกันท่ัวหรือแม้แต่วันหยุด
ในเทศกาลต่างๆก็จัดท าให้เสมอภาคกันจุดนี้เองที่ท าให้ชุมชนพลเมืองในพื้นที่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความเข้มแข็งมี
ความสุข และมีการรวมกลุ่มกันอย่างสันติสุข 
 จากการให้ข้อมูลเบื้องต้น (8 เมษายน 2561) ในส่วนของการจัดตั้งเครือข่ายรักษาความสงบเรียบร้อยเมืองเบตง 
(อรม.) ซึ่งมี คุณบัณฑิต ประเสริฐคงแก้ว เป็นประธานเครือข่าย โดยจัดตั้งเป็นกองพันราษฎรอาสาสมัครรักษาเมืองเบตง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นตาสัปปะรด คอยสอดส่องดูแลบ้านเมืองโดยมียุทธวิธี 1 บ้าน 1 คน
ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลเมืองเบตงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดจนได้รับการสนุบสนุนจากภาครัฐในเรื่อง
การใช้วิทยุสื่อสาร ทั้งวิทยุเครื่องแดง และวิทยุเครื่องด า มีการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้กับจิตอาสามีการอบรมการใช้
อาวุธปืนที่ทางหน่วยงานของรัฐมอบให้เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง โดยมีการเรียกขานกันว่า Home Guard ออกบัตรโดยทาง
หน่วยงานการให้กับอาสาสมัคร มีการจูงใจ และบ่มเพาะการรักษาบ้านเมือง ซึ่งมีสโลแกนว่า “เสียสละ พ่ึงพาตนเองรับใช้
สังคมพิทักษ์เมืองเบตง” และมีการท างานร่วมกัน ทั้งไทยพุทธมุสลิม จีน จุดนี้เองท าให้เบตง มีความสงบเรียบร้ายตลอดมา
จากการพูดคุยกับท่านนายอ าเภอ ด ารงค์ ดีสกุล (8 เมษายน 2561) เล่าว่า มีความประสงค์ต้องการให้เบตง เป็นเมืองสงบ
ปลอดภัยในทุกมิติ จึงได้สร้างความเช่ือมั่นในเรื่องต่างๆ มีการจัดก าลังเป็นวงรอบ ช้ันใน ช้ันนอก มีชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) มีชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) มีชุดอาสาสมัคร (อส.) มีชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน (อป.พร.) มีชุดกู้
ชีพกู้ภัย จึงเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็ง ท าให้วิถีเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว ใต้
สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนใต้ ความเข้มแข็งจากภายใน น าไปสู่แรงสนับสนุนจากภายนอก ที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
เข้าท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย  

ข้อเสนอแนะ 

เบตง เป็นเมืองเข้มแข็งมีความผูกพันของกลุ่มผู้อยู่อาศัย กระบวนการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายเพื่อ
คุ้มครองบ้านเมืองเป็นต้นแบบท่ีดีมาก ควรน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอื่นๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง โดยมุ่งเน้นไปที่สภาพปัญหาและสถานการณ์ของชุมชนใน
ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ศึกษาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในด้านความรู้ วิธีการ และ
ทัศนคติ รวมไปถึงความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติการในพื้นที่ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้วิจัย ผู้น าชุมชน แพทย์ประจ า
ต าบล อาสามัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย และเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมในการการพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของภาครัฐในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐในชุมชนง้ิวราย ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว
รายส าหรับข้อมูลในเชิงบริบทและผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงหลัก โดยมีเงื่อนไขคือต้องอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ป่วย
สูงอายุติดเตียงและสามารถพูดภาษาไทยได้เข้าใจและชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปอุปนัยและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า ข้อมูลเชิงบริบทในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง โดยมุ่งเน้นไปที่
สภาพปัญหาและสถานการณ์ของชุมชนในต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ชุมชนมี เนื่องจากชุมชนมีจ านวน
ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงจ านวนมาก จากจ านวน 4 หมู่บ้าน มีจ านวนผู้สูงอายุติดตียงมากกว่า 60 คน อีกทั้งสภาพชุมชนต าบล
ง้ิวราย มีสภาพพื้นที่ขนาดเล็ก เนื่องจากมีคูคลองจ านวนมากส่งผลให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง การเดินทางเพื่อ
มาพบแพทย์หรือรักษานอกสถานท่ีหรือบริเวณใกล้เคียงเป็นไปด้วยความยากล าบาก และในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติด
เตียงมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ด้าน
โภชนาการ ด้านกายภาพบ าบัด ด้านการดูแลสุขอนามัย ด้านสถานที่ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ผู้น าชุมชน บุคลากรผู้มี
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุติดเตียง พัฒนานโยบาย กิจกรรม และโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และบริบทของพื้นที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและประสิทธิผลของนโยบายต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ผู้ป่วยสูงอายุตดิเตยีง ภาครัฐ ชุมชน ผู้ดูแล 
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ABSTRACT 
 This article is a part of research project that aims to study the context in the public policies 
for elderly bedridden patients that focus on the problems and situations in Ngio Rai sub-district, 
Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom. Moreover, Study the care for elderly bedridden patients with 
caregivers that considering with the knowledges, the ways of care and their attitudes. And the needs 
caregivers’  elderly bedridden patients to the relevant government including administration 
Organization District, Health Promotion Hospital and stakeholders in both policy and operations in this 
area by using participatory action research method. Targets group are researcher, community leaders, 
staff from local administrative organization and caregivers.  The integrated framework is employed in 
this study to collaboratively drive the organization through knowledge, learning, participating, operating, 
monitoring and evaluating. Research processes are understanding and communicating with the target 
audiences, researching to develop or solve problems and monitor and evaluate the project.  Data 
collection in qualitative data is observation with and without participating, in-depth interview, operating 
and learning memos for Inductive and content analyzes.  Findings show that area contexts in the 
implementation of government and community agencies in the care of elderly bedridden patients. The 
focus is on the problems and situations of the community in Ngio Rai sub-district.  Nakhon Chai Sri 
District, Nakhon Pathom are need for assistance from government organizations because of the high 
number of elderly bedridden patients in the community. Moreover, the caregivers of elderly bedridden 
patient need to develop knowledge in the care of patients correctly that the development of care for 
patients by the government and community for applying the principle of participation of government 
organization, community leaders, knowledgeable people in the caring of the elderly bedridden 
patients. 
 
Keywords: Elderly bedridden patient; Governmental Organization; Community; Caregiver 
 

บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางประชากรโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  
(Aging Society) นับเป็นประเด็นส าคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก าลังเผชิญและต่างหาวิธีการในการจัดการและการก าหนด
นโยบายในการเปลี่ยนแปลงนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการของภาครัฐหลายประการ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีประเด็นของการจัดการบริการต่าง ๆ เข้ามา
ประกอบเนื่องด้วยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือการที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นคาดหวังว่า ตนนั้น
จะต้องได้รับสิทธิในการบริการหรือการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการที่
ผู้สูงอายุเหล่านั้นท างานมาตลอดช่วงชีวิต ซึ่งในส่วนของผลผลิตอาจออกมาในรูปของเงินสวัสดิการ เงินบ านาญ หรือ
สวัสดิการในประเภทอื่น ๆ ท่ีภาครัฐเป็นผู้ท าหน้าที่หลักในการจัดหาและบริการให้กับผู้สูงอายุหรือประชาชนท่ัวไป อย่างไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของภาครัฐที่นับว่าเป็นหน่วยหลักที่ส าคัญในการสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุซึ่ง
เสนอออกมาในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนเงินในการด ารงชีวิตหรือค่าครองชีพต่าง ๆ การสนับสนุนท่ีพักอาศัย การ
ดูแลค่ารักษาเมื่อป่วย การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลให้ภาครัฐได้มีการ
ก าหนดมาตรการเตรียมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ “การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคม
ผู้สูงอายุ” (สุทธิพงศ์  บุญผดุง, 2554) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน อีกทั้ง
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แผนพัฒนาสังคมผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545–2564) เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและก าหนดทิศทางของ
นโยบายและมาตรการต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์เหล่านี้ได้ อย่างชัดเจนและน ามาใช้ได้จริง จากข้อมูลจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการรายงานของ United Nations Department of 
Economic and Social Affairs ปี พ.ศ. 2558 ช้ีให้เห็นว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุมีร้อยละ 9.9 ในปี พ.ศ. 2543 ก่อนท่ีจะเพิ่ม
เป็นร้อยละ 15.82, 26.9 และ 37.1 ใน พ.ศ.2558, 2573 และ 2593 ตามล าดับ ทั้งนี้รายละเอียด  ดังปรากฏในแผนภาพ
ที่ 1 
 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนผูสู้งอายุไทยระหว่าง พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2593 
 

 
  
 การที่จะศึกษาผู้สูงอายุให้ครอบคลุม ชัดเจน และมีความละเอียดมากขึ้น นักวิชาการและนักวิจัย ได้มี
การแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น สามวัย และ สามกลุ่ม ด้วยกัน ประกอบด้วย สามวัย อันได้แก่ “วัยต้น” 60-69 ปี “วัยกลาง” 
70-79 ปี และ “วัยปลาย” 80 ปี ข้ึนไป (ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2552) นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การวางแผนการศึกษา การให้ความรู้อย่างถูกวิธี และการดูแลผู้สูงอายุ จึงได้มีการจัดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความหลากหลาย 
อ้างอิงจากงานวิจัยและงานพัฒนานโยบายผู้สูงอายุ ซึ่งการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 “ผู้สูงอายุติด
สังคม” คือ ผู้สูงอายุ ทั่วไปที่ยังดูแลตัวเองและยังช่วยตัวเองได้ สามารถออกนอกบ้านได้ กลุ่มที่ 2 “ผู้สูงอายุติดบ้าน” ดูแล
ตัวเองได้บ้างแต่ไปสามารถเดินทางหรือเคลื่อนย้ายตนไปที่ไหนได้ และกลุ่มที่ 3 “ผู้สูงอายุติดเตียง” คือ ผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้ ต้องมีผู้ดูแลและต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา (สมชาย วิริภิรมย์กูลและคณะ, 2560) 
 ในบทความและงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง เนื่องจากปัจจุบันมีหลาย
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐท่ีเน้นการจัด
โครงการ กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงทั้งในด้านนโยบาย แนวทางการช่วยเหลือ และการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผ่านหลายช่องทาง แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุ สถิติการเข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เพียงพอและนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนหรือความต้องการ
ของผู้สูงอายุติดเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง” ที่จะต้องมีภาวะพึ่งพาและอาศัยการดูแลจากญาติ
และคนในครอบครัวเป็นส าคัญ นอกจากนี้ การให้ความส าคัญกับผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง เนื่องจากผู้ดูแลเป็นบุคคลที่
ส าคัญในการพัฒนาและเป็นแรงเสริมสร้างให้นโยบายของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนประสบความส าเร็จ แต่เนื่องจาก
โครงสร้างในสังคมไทยปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ดูแลซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือผู้ที่ถูกจ้างมานั้น ประสบกับปัญหาในด้านการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงที่ถูกต้องรวมทั้งทัศนคติ สภาพอารมณ์ของผู้ดูแล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึง 
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะเสนอแนะแนว

                                                                 
2 ประเทศใดก็ตามมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปถือวา่ประเทศนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 
2554: 10) 
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ทางการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในด้านความรู้ วิธีการ และทัศนคติ รวมไปถึงความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วย
สูงอายุติดเตียงที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและพัฒนานโยบายการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงได้อย่างแท้จริง 
 ข้อมูลจากพื้นที่ศึกษาในเขตชุมชนต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนเก่าแก่มี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเมื่อมีการส ารวจข้อมูลจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลง้ิวราย พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงมากกว่า 60 ราย กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงประสบ
ปัญหาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตล าบาก (องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย, 2559) เนื่องจากสภาพพ้ืน
ที่ตั้งและสถานพยาบาลใก้ลเคียงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแล  ประกอบกับจากการศึกษาของ
สมชาย วิริภิรมย์กูล และคณะ (2557) พบว่าหากผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลที่ดีจะสามารถลดภาวะของโรคแทรก
ซ้อนและภาวะวิกฤตอื่น ๆ อันเกิดจากความเจ็บป่วยได้หากการดูแลไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น 
พลัดตกเตียง แผลกดทับ ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตผู้ป่วยแย่ลง ส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้ดูแลเกิดภาระเพิ่มขึ้นและท้ายท่ีสุด ผู้ดูแลเกิดความเครียดจากการดูแลต้องปรับตัวอย่างมาก (กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์, 2557) 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสถานการณ์ บริบทเชิงพื้นที่ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง โดยมุ่งเน้นไปที่สภาพปัญหาและสถานการณ์ของชุมชน และศึกษาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของ
ผู้ดูแลในด้านความรู้ วิธีการ และทัศนคติ รวมไปถึงความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในเขตพื้นท่ีดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนานโยบาย
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของภาครัฐในการน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาหรือด าเนินการในการจัดสวัสดิการที่มีความ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป 
 
         

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลความรู้ที่จ าเป็นต่อการน ามาใช้พัฒนากรอบแนวคิดและ
ขับเคลื่อนการวิจัย ได้เป็นชุดความรู้ดังนี้ 
 1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและภาวะสูงวัยของประชากร 
 ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่มีผลกระทบต่อการวางแผน
นโยบายการบริหารประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อ สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ 
(Aged Society) อธิบายได้ว่า สัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการ
ตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งพัฒนาการของอุปกรณ์ ยารักษา ตลอดจนการดูแลสุขภาพ
ของคนไทยส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุโดยเฉลี่ยที่ยืนยาวข้ึน สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของประชากร 
คือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลง (ชมพูนุช  
พรหมศักดิ์, 2556) กล่าวคือ ประชากรสูงอายุในประเทศ ได้เพิ่มจาก 1.7 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 4.9 ของประชากร
ทั้งหมด ใน พ.ศ. 2513 เป็นจ านวนสูงถึง 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 11.8 ของประชากรทั้งหมด ใน พ.ศ. 2553   
  ภาวะสูงวัยของประชากร จากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
ข้อเสนอให้ประเทศไทยเปลี่ยนนิยามของผู้สูงอายุ จากเดิมที่เคยก าหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่
เมื่อสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จึงได้เปลี่ยนเป็น อายุ 65 ปีขึ้นไป เพราะนิยามผู้สูงอายุเดิมถูกก าหนดไว้
ตามอายุปฏิทินที่บุคคลคนหนึ่งมีชีวิตผ่านมาแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับอายุคาดเฉลีย่ที่สูงข้ึนของคนไทยในปัจจุบัน  เกณฑ์ใหม่
ที่เสนอได้น า ช่วงอายุคาดเฉลี่ยที่บุคคลคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ต่อไป (Remaining life expectancy) มาพิจารณาด้วย  หากมี
การเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุนี้ จะส่งผลให้จ านวนประชากรสูงอายุใน พ.ศ. 2553 ลดลงจาก 7.5 ล้านคน เหลือเพียง 5.1 
ล้านคน ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ซึ่งส่งผลต่อนโยบายของ
ภาครัฐในการจัดสรรสวัสดิการและการบริหารนโยบายการคลังของประเทศในระยะยาว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายสุขภาพของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพ เงินบ านาญ ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพต่างๆ 
 2. นโยบายภาครัฐและสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 ประเทศไทยเข้าสู่ “สงัคมผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) คือมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 ซึ่งภายหลังประเทศไทยได้มี
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การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อช่วยลดการแบกรับภาระหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรัฐบาลในประเด็นด้านบริการ
จัดการการคลังของประเทศในด้านการดูแลผู้สู.อายุ จึงเปลี่ยนแปลงนิยามของผู้สูงอายุ เป็น ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยในปี 
พ.ศ. 2560 สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยเกินกว่าร้อยละ 17 แล้ว กล่าวคือ มีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน จากประชากร
ของประเทศราว 65 ล้านคน (ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ สสส. , 2560) จากสถิติที่ได้กล่าวมาท าให้นโยบายภาครัฐได้มีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด โดยนโยบายจะเน้นให้ครอบคลุม 4 มิติ 
คือ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)  
 รัฐบาลได้วิเคราะห์แนวโน้มจ านวนและสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี 2549 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จ านวนมากถึง 10,783,380 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 โดยคาดว่าในปี พ.ศ.2564 จะมี
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 และเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปั จะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้ง
ประเทศและในปี พ.ศ. 2583 องค์การสหประชาชาติ ประเมินไว้ว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดคือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนถึงร้อยละ 33 สิ่งที่รัฐบาลให้วคามส าคัญมากที่สุด คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ “ติดเตียง” โดยใช้กลไกการ
ขับเคลื่อนในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผุ้สูงอายุ, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ และชมรมผู้สูงอายุท่ัวประเทศ และนอกจากน้ีรับบาลได้เห็นชอบและอนุมตัิ
ตามที่กระทรวงการคลังร่าง ได้แก่ 4 มาตรการ คือ มาตราการการจ้างงานผู้สูงอายุ การสร้างที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศับส าหรับผู้สูงอายุ และการออมภาคบังคับส าหรับแรงงานในระบบท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของชาติและท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคฝ่าย และเกิดระบบ “การดูแลผู้สูงอายุกับความร่วมมือของครอบครัว ชุมชนและ
ภาครัฐ”อย่างยั่งยืน 
 3. ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล 
 ผู้สูงอายุติดเตียง (Bedridden) หมายถึง ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่นอน
อยูบ่นเตียง ซึ่งในบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวเลย ในขณะที่บางคนอาจจะขยับตัวได้บ้าง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือ
ช่วยเหลือได้ในบางเรื่อง ได้อย่างเต็มที่ โดยสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต้องนอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลา คือ การ
เจ็บป่วยจากการเป็นโรค การประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ เป็นต้น (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, 2559) นอกจากนี้ 
การนอนติดเตียงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เช่น การเกิดแผลกดทับ การขาดสารอาหารอย่างรุนแรง 
เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ  ดังนั้น ส าหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียง และดูแลกันเองที่
บ้าน ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มที่ ผู้ดูแลจึงมีหน้าท่ีดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย และยังเป็นการช่วยป้องกันผู้ป่วยจากโรคแทรกซ้อนตามมาอีกด้วย 
 ผู้ดูแลจึงเป็นคนส าคัญที่สุดในการปฏิบัติที่มีผลต่อสภาพกายและจิตใจของผู้ป่วย จากการศึกษาของ 
สมชาย วิริภิรมย์กูล และคณะ (2557) พบว่าหากผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลที่ดีจะสามารถภาวะของโรคแทรกซ้อน
และภาวะวิกฤตอื่น ๆ อันเกิดจากความเจ็บป่วยได้หากการดูแลไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น พลัดตก
เตียง แผลกดทับ ต้องรักษาตัวอีก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตผู้ป่วยแย่ลง ผู้ดูแลเกิดภาระเพิ่มขึ้นและท้ายที่สุด ผู้ดูแล
เกิดความเครียดจากการดูแล ต้องปรับตัวอย่างมาก (กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์, 2557) ดังนั้นผู้ดูแลจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญซึ่ง
จะต้องรับภาระหน้าที่หนักอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ในสภาะกดดันและเครียด กอปรกับความรู้ที่มีใน
การดูแลอาจไม่ถูกต้องตามหลักการการดูแล ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป้นต้องให้ความส าคัญกับ
ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดติดโดยใช้กลไกทางสังคมเป็นสิ่งขับเคลื่อนได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เพื่อพัฒนานโยบายของภาครัฐในรูปแบบคู่ขนานอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ติดเตยีง พื้นที่ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 2) เพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแล ในพื้นทีต่ าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 
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 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการการพัฒนานโยบายการดแูลผู้ป่วยสูงอายุตดิเตยีงของ
ภาครัฐในการจัดสวัสดิการผูสู้งอายุในชุมชน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จะก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ในประเด็นเนื้อหา เพื่อวิเคราะห์หาบริบทเชิงพื้นที่ใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง พื้นที่ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม และเพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแล ในรูปแบบการดูแล วิธีการดูแล องค์ความรู้ และปัญหา
ภายในและภายนอกของผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของพื้นที่ต าบลง้ิวราย 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงในทุกหมู่ของพื้นที่ต าบลง้ิวราย 
รวม 4 หมู่ จ านวนหมู่ละ 2 คน รวม 8 คน โดยมีเง่ือนไขก าหนดในการคัดเลือกกลุ่มประชากร คือ ต้องมีผู้ดูแลที่อาศัยอยู่
บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงใน
ชุมชนง้ิวราย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของผู้วิจัย 
ผู้น าชุมชน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย 
คณาจารย์จ านวน 6 คน และนักศึกษาจ านวน 4 คน จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) บันทึกการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ น ามา
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปอุปนัยและวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนด ประโยชน์ที่จะเกิดจาก
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ทราบถึงบริบทเชิงพื้นที่ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุตดิ
เตียง พืน้ท่ีต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อน าไปพัฒนาโครงสร้างเชิงนโยบายเพื่อกลุ่มผุสู้งอายุตดิเตยีง
ในชุมชน 
 2. ได้แผนพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายตุิดเตียงของผู้ดูแล ในพื้นทีต่ าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐมแก่ภาครัฐและชุมชน ในรูปแบบของกระบวนการบูรณาการของภาคีหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดย
เน้นหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 

วิธแีละวิธีการวิจัย 
             การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ได้ใช้ขั้นตอนการด าเนินการที่มีกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนร่วมกัน
ปฏิบัติการวิจัย ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การค้นหาปัญหาของชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดความต้องการและ
แผนการด าเนินงาน ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนา การตัดสินใจวางแผน การร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
ระยะที่ 1: การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มต้นจากการค้นหาปัญหาของชุมชนจาก ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และพบว่า ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง เป็นปัญหาและสถานการณ์ที่ส าคัญที่ชุมชนควรให้ความส าคัญและ
ออกนโยบายในการแก้ไขและจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของผู้วิจัย 
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพ.สต) อาสาสมัครประจ าต าบล (อสม.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการใน
พื้นที่ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และสร้างคณะกรรมการท างานโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนสร้างนโยบายให้กับชุมชนและมีการวางแผนร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลเชิงบริบท 
ความต้องการของชุมชนและการวางแผนด าเนินการร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (output) 
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ระยะที่ 2: การเตรียมความพร้อมในแต่ละส่วนของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การประชุมปฏิบัติการร่วมกัน การร่วม
ก าหนดปัญหาความต้องการ โดยกลุ่มคณะกรรมการของชุมชนน าเสนอข้อตกลงในการท างานร่วมกัน ก าหนดการด าเนิน
เพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแล ในพื้นที่ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และนักวิจัยลง
ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง เพื่อเก็บข้อมูลและน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ของพื้นที่ต าบลง้ิวราย รวม 4 หมู่ จ านวนหมู่ละ 2 คน รวม 8 คน โดยมีเง่ือนไขก าหนดในการ
คัดเลือกกลุ่มประชากร คือ ต้องมีผู้ดูแลที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน 
 

ภาพที่ 2: การด าเนินการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 
ระยะที่ 3: การประชุมปฏิบัติการสรุปบทเรียน การติดตาม ก ากับตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบวิ ธีวิจัยโดยชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ คือ ได้แผนพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติด
เตียงของผู้ดูแล ในพื้นที่ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมแก่ภาครัฐและชุมชน ในรูปแบบของกระบวนการ
บูรณาการของภาคีหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักวิจัยและ
คณะกรรมการได้ข้อมูลจากการด าเนินงาน น าไปสู่การถอดบทเรียน และน าไปเสนอต่อหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ติดเตยีง พื้นที่ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 บริบทเชิงพื้นท่ีในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง พื้นที่
ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สรุปได้ว่า ชุมชนทั้ง 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ, หมู่ที่ 2 บ้านโรงหวด, 
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง และ หมู่ที่ 4 บ้านประตูน้ า มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,937 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ในการสร้างชุมชนมาอย่างยาวนาน ในด้านการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในเขต
พื้นที่นี้ หน่วยงานหลักที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย มีกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ นายสมัชชา 
ทองสิมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย นายไพโรจน์  ศรีมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย นางณัฐณิ
ชา  อนุกูลเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย และกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย จากแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย ได้มีการก าหนดนโยบายที่เน้น “การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาน” สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน ผ่าน
ทางการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ โครงการใส่ใจวัยเก๋า โครงการสร้างจิตอาสาดูแลใส่
ใจผู้สูงอายุในชุมชนง้ิวราย การสร้างโรงเรียงวัยเก๋า เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรม อาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน อีกท้ังยัง
มีการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง ดังนั้นจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์เชิงเอกสาร (Content 
Analysis) ชุมชนต าบลง้ิวราย มีฐานทุนที่เหมาะสม ได้แก่ ทุนมนุษย์ ในเขตพื้นที่นี้กลุ่มผู้น าชุมชนและการรวมกลุ่มมี
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ศกัยภาพพร้อมที่จะพัฒนานโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน การรวมกลุ่มของประชาชน
ในด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผุ้สูงอายุ มีจ านวนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วรายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลงิ้วรายในบริการด้านการสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 และมี อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) ท่ีค่อยเป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน โดย
กลุ่ม อสม.ของชุมชนง้ิวราย เป็นผู้ประสานหลักที่จะสามารถเป็นร่างและให้แนวคิดในการสร้างนโยบาย รวมทั้งครอบครัว
ของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนที่เปน็ผู้ดูแลซึ่งกลุ่มที่ส าคัญที่จะมาเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบนโยบายได้อย่างดี 
 2) เพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแล ในพื้นที่ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 
 ข้อมูลในวัตถุประสงค์นี้ได้จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ป่วยสูงอายุ
ติดเตียงและผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง จ านวนทั้งสิ้น 8 คน เป็นตัวแทนจากทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลง้ิวราย โดยมี
ค าถามการวิจัยในการสัมภาษณ์ในประเด็น สภาพปัญหา ความต้องการ ทั้งมุมมองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาวะทางอารมณ์และความเครียด ผู้ป่วยและผู้ดูแลต่างมีภาวะเครียด โดยผู้ป่วยรู้สึกเครียดจาก
ความรู้สึกผิดที่ต้องเป็นภาระในการเลี้ยงดูให้บุตรและหลาน โดยมักกล่าวค าว่า เกรงใจ ให้บุตรและหลานฟังบ่อยเมื่อต้อง
เรียกใช้ ในบางครั้งผู้ป่วยมีภาวะอารมณ์แปรปรวนเมื่อไม่สามารถท าอะไรได้ดังใจก็เผลอกล่าวถ้อยค ารุนแรงต่อผู้ดูแล 
ในขณะที่บุตรหรือหลานผู้ดูแลก็ใช้ถ้อยค าตัดพ้อตอบโต้ต่อว่าผู้ป่วยเช่นกันเนื่องจากภาวะเครียดจากการดูแล ค าแนะน า 
วิธีการหรือแนวทางในการจัดการรับมือกับปัญหาและภาวะเครียดควรได้รับการดูแล ด้านโภชนาการผู้ป่วยติดเตียงค่อนข้าง
เลือกรับประทานมากขึ้น โดยจะรับประทานเฉพาะอาหารที่ถูกใจเท่านั้น หากมีการเตรียมอาหารที่ไม่ชอบก็จะบ่นหรือ
ปฏิเสธไม่ทาน ส่งผลถึงระบบร่างกาย การย่อยอาหารและการขับถ่าย ด้านความรู้ในการดูแลตามหลักสุขอนามัย บุตรสาว
และหลานสาวผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงยังขาดความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน 
แต่พร้อมที่จะเรียนรู้หากได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมจาก รพสต. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 นอกจากน้ีผู้วิจัยและคณะได้สัมภาษณผ์ู้ดูแลที่ได้รับการรับจ้างดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง สะท้อนให้เห็น
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วย ผลการวิจัยพบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดูแลมีผลต่อสภาวะทางอารมณ์และ
พฤติกรรมในการดูแล กล่าวคือ ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความเครียด โดยผู้ดูแลรู้สึกว่า ตนเองได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสม
กับภาระงาน ในขณะที่ผู้ป่วยรู้สึกว่า ตนเองยังได้รับการดูแลที่ไม่เพียงพอแต่ไม่สามารถปฏิเสธผู้ดูแลรายนี้ได้เนื่องจา ก
ข้อจ ากัดด้านการเงิน อีกทั้งพบว่า สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในวัยสูงอายุเช่นเดียวกัน จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องจ้างบุคคลภายนอกมาดูแล นอกจากนั้นยังพบว่าเพื่อนบ้านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลบางครั้ง และ
สมาชิกในครอบครัวมีการดูแลดา้นการรบัประทานอาหารให้ผูป้่วยทุกมื้อแตอ่าหารที่รับประทานยังไม่หลากหลายและมีกาก
ใยน้อย ส่งผลต่อระบบการขับถ่ายของผู้สูงอายุ  
 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการการพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของ
ภาครัฐในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกับประเด็นที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 
8 คน ประกอบไปด้วย ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล พบว่า แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐของชุมชน คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลง้ิวราย จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มผู้สูงอายุ
แล้วนั้น อีกทั้งการมีสถานท่ีให้ค าปรึกษาในด้านการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสและผุสู้งอายุ รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง แต่อย่างไรก็ตาม
นโยบายเหล่านี้ยังไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ป่วยสงูอายุติดเตียงและผู้ดแูลของทั้ง 4 หมู่บ้าน สามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในด้านนโยบาย คือ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง และ การสร้างกองทุนให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงให้มากขึ้น และที่ส าคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนง้ิวราย ในด้าน
ความสามัคคี การมีส่วนร่วม และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หากมีการพัฒนาได้อย่างครบถ้วนก้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างสมบูรณ์แบบท้ังในเชิงของการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติกับกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุติดเตียง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของภาครัฐและชุมชน 
กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง พื้นที่ต าบล
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ง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแล ในพื้นที่ต าบลง้ิวราย 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการการพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติด
เตียงของภาครัฐในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาและสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและ
ผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง จ านวนรวมทั้งสิ้น 8 คน จาก 4 หมู่บ้าน ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ 
ดังนี้ การพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของภาครัฐจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง สามารถแบ่งรูปแบบการดูแล
ได้ 8 รูปแบบ คือ การดูแลตนเอง การดูแลโดยครอบครัว การดูแลโดยเพื่อนบ้าน การดูแลโดยผู้น าชุมชน การดูแลโดย
ชมรมผู้สูงอายุ การดูแลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในกรณีที่ไม่มีผู้ดูแล มีผู้ดูแล และมีผู้ดูแลแต่ไม่
ยอมดูแล การดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการดูแลโดยสถานบริการสุขภาพโดยให้ความส าคัญทั้ง
ผู้ป่วยและผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย วิริภิรมย์กูล และคณะ (2557) พบว่าหากผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงได้รับ
การดูแลที่ดีจะสามารถภาวะของโรคแทรกซ้อนและภาวะวิกฤตอื่น ๆ อันเกิดจากความเจ็บป่วยได้หากการดูแลไมถู่กต้อง ไม่
เหมาะสมจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น พลัดตกเตียง แผลกดทับ ต้องรักษาตัวอีก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตผู้ป่วยแย่
ลง ผู้ดูแลเกิดภาระเพิ่มขึ้นและท้ายที่สุด ผู้ดูแลเกิดความเครียดจากการดูแลต้องปรับตัวอย่างมาก (กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์, 
2557) อีกทั้ง การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการดูแลจากครอบครัวเป็นหลักโดยต้องอบรมให้ความรู้ในการดูแล ท า
กายภาพบ าบัด ร่วมกับให้ อสม. เยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจ ดูแลสุขภาพ ประสานการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน ส่วนหน่วยงานภาครัฐ
ท าหน้าที่สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่างๆ ตลอดจนก าหนดเป็นนโยบายการดูแลระยะยาวที่
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งประเทศ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นแรงขับเคลื่อนได้ดีที่สุด คือ ชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) โดยใช้ทฤษฎีหลักการมีส่วนร่วม ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงใน
ชุมชนให้ความรู้และเสริมสร้างด้านการจัดการความเครียดของผู้ดูแล ให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ทักษะด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับผูสู้งอายุในชุมชน และ ทักษะเกี่ยวกับการป้องกันอบัติเหตุจากการหกล้มและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง 
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เงื่อนไขการตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายความม่ันคงในวัดธารโต อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 
Operating Conditions of the Security Unit in Than To Temple, Than To District,                    

Yala Province. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเง่ือนไขการตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงในวัดธารโต อ าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในฐานปฏิบัติการ ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการวัด  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
เงื่อนไขของภาครัฐ เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องให้ความคุ้มครอง
กลุ่มคนที่เปราะบางต่อการเกิดเหตุ เช่น ครู พระสงฆ์ และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ การตั้งฐานปฏิบัติการในวัดท าให้
สามารถดูแลพระสงฆ์และประชาชนโดยรอบได้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้วัดยังมีสาธารณูปโภคพร้อมท าให้ลดภาระด้าน
งบประมาณในการตั้งฐานปฏิบัติการ    2) เง่ือนไขของภาคประชาชน พบว่าประชาชนที่เห็นด้วยเล็งเห็นถึงความปลอดภัย 
และอุ่นใจเมื่อมีฝ่ายความมั่นคงเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ี ส่วนท่ีไม่เห็นด้วยคือ พื้นที่อ าเภอธารโตไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้ง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของฐานปฏิบัติการบางชุดมีความเข้มงวด จนประชาชนรู้สึกไม่สะดวกในการเข้ามาท าบุญในวัด  
และ 3) เง่ือนไขของวัด พบว่า วัดมิได้ร้องขอให้มีการเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการแต่ก็มิได้คัดค้าน ที่ผ่านมามีหน่วยความมั่นคง
หมุนเวียนกันมาตั้งฐานปฏิบัติการหลายชุด ซึ่งก็มีวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบกับวัด 
 
ค าส าคัญ: ฐานปฏิบัติการ   ฝ่ายความมั่นคง   วัดธารโต 
 

Abstract 
 This study aimed to explore operating conditions of the Security Unit in Than To temple, Than 
To district, Yala province.  Interview was used for data collection and key informants were operating staff, 
community leaders, and Than To temple committee, Than To district committee.  Results of the study 
were as follows: 1) Public sector condition-Due to violence situations in the area, the government needs 
to protect teachers, monks, local people, etc.  The establishment of operating base in the temple could 
protect monks and people around the temple.  Besides, infrastructure in the temple could reduce 
operating expenses.  2) People sector condition-People who agreed to the operating base establishment 
felt that they were safe whereas those who disagreed to it felt that it was inconvenience to make merit in 
the temple because Than To temple, Than To district seldom had violence situations.  3) Temple 
condition – The temple did not request for the operating base but was willing to have the operating 
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based the temple.  However, there were many operating batches in the temple which each batch had 
different operating method which resulted in both positive and negative impacts. 
 
Keywords:  Operating Base, Security Unit, Than To Temple  
               

บทน า 
ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความ ซับซ้อนและ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยจากโรคใหม่ ความมั่นคงของ
ชาติจึงมิได้ครอบคลุมเฉพาะมิติด้านการทหารหรืออ านาจอธิปไตยเท่านั้น แต่ ยังเป็นรากฐานของการด าเนินกิจกรรมที่
ครอบคลุมทุกบริบททั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนภายในรัฐ   โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอ ในจังหวัดสงขลา) ได้ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งจากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database-DSID) พบว่า ใน
ระหว่างเดือนมกราคมปี 2547 ถึงเดือนเมษายน 2560 มีเหตุการณ์ความไม่สงบรวมทั้งสิ้น 19,279 เหตุการณ์ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 6,544 ราย มีผู้บาดเจ็บ 12,963 ราย1  

ภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และแสวงหาวิธีการในการหยุดยั้ง ส านักงานสภาความมั่งคง
แห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562  โดยมีวิสัยทัศน์คือ "สังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐาน
สังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน" และมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ  เพื่อให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันตมิีความไว้เนื้อเช่ือใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย 
พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ี ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้สังคมไทย และสังคมในพ้ืนที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรมและรับผิดชอบร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้2 

 ทั้งนี้การสร้างความปลอดภัย สงบสันติมีความไว้เนื้อเช่ือใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจาก
ทุกฝ่ายนั้น มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน เช่น ยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย กลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ ตลอดจน ให้มีพื้นที่ปลอดภัยลด
พื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน และ
หมู่บ้าน มีการคุ้มครองความปลอดภัย และเฝ้าระวังอันตรายของประชาชนต่อเป้าหมายอ่อนแอ และชุมชนเสี่ยง  

การตั้งฐานปฏิบตัิการที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดชายแดนภาคใตจ้ึงเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งในการมุ่ง
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้สถานท่ีของทางราชการ เอกชน สถานศึกษา หรือวัดเป็นท่ีตั้ง
ของฐานปฏิบัติการ โดยเฉพาะวดัถือว่าเป็นเป้าหมายส าคญัที่จะใช้เป็นท่ีตั้งของฐานปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคง ท้ังที่ใน
ความเป็นจริงศาสนาสถานควรปราศจากบรรยากาศของการใช้อาวุธและความรุนแรง ดังนั้นผู้วจิัยจึงสนใจศึกษาเง่ือนไขการตั้ง
ฐานปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่วัดธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาเง่ือนไขการตั้งฐานปฏิบตัิการของฝ่ายความมั่นคงในวัดธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกาศึกษาเรื่องผลกระทบการตั้งฐานปฏิบัติการในวัดธารโต ซึ่ง
จะใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการการก าหนดแนวทางเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่าย
ความมั่นคงในวัดธารโตต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในฐานปฏิบัติการ ผู้น าชุมชน และ
คณะกรรมการวัด  จ านวน 12 คน เพื่อค้นหาเงื่อนไขการตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่วัดธารโต อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา ด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยโดยหลักการเชิงคุณภาพ  
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงในมนุษย ์(Human  Security) เป็นแนวคิดขององค์การสหประชาชาติที่ใช้หลัก  

“เสรีภาพจากความต้องการพื้นฐาน” (freedom from want) และ “เสรีภาพจากความหวาดกลัว” (freedom from fear) 
ประเทศไทยให้ความส าคัญ กับแนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์” โดยยึดหลักพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และได้มีการ
ด าเนินงานด้าน สิทธิมนุษยชน การจัดบริการให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมแก่ประชาชน การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ส าหรับความหมายของความมั่นคงของมนุษย์ตามค าจ ากัดความความของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อธิบาย
ว่า หมายถึงการที่ประชาชนสามารถแสดงออกในทางเลือกของตนอย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ  ประชาชนควรจะมีศักยภาพ
และได้รับอ านาจมากพอที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเอง มีโอกาสที่จะแสวงหาความต้องการ ของตนเองและรายได้ที่เพียงพอในการ
ด ารงชีวิตซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP)] ถือเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี
ในการพิจารณาการพัฒนามนุษย์  Society  For  International  Development (SID) ได้น าแนวคิดนี้มาเสนอเป็นความมั่นคง
ของชีวิตมนุษย์ทั่วโลก  ความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ทั่วโลก  (Global  Haman  Security)  หมายถึง  การที่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ทั่วโลก
สามารถด าเนินชีวิตและท ามาหากินได้โดยปลอดจากความหวาดกลัวที่อาจจะคุกคามการอยู่รอด  สุขภาพอนามัย  การท ามาหากิน  
ตลอดจนความสุขสบายของเขา ซึ่ง UNDP  ได้ก าหนดแนวทางความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ออกเป็น 7  ด้าน  ได้แก่  ความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางด้านอาหาร  ความมั่นคงด้านด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงขอ
บุคคล  ความมั่นคงของชุมชน  ความมั่นคงทางการเมือง   3  ทั้งนี้เฉพาะด้านความมั่นคงของบุคคลมีจุดเน้นในด้านความปลอด
จากความรุนแรงที่เกิดจากรัฐ  หรือที่เกิดโดยบุคคล  ความรุนแรงที่เกิดจากรัฐครอบคลุมทั้งรัฐที่บุคคลเป็นสมาชิกและรัฐอื่นๆ เช่น 
การถูกทรมานหรือทารุน  ภาวะสงคราม  ความรุนแรงจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธ์  ฯลฯ ส่วนความรุนแรงที่เกิดโดย
บุคคล  ได้แก่ อาชญากรรม  ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ตลอดจนการฆ่าตัวตาย  

2. แนวคิดการตั้งฐานปฏิบัติการ (ฐานลาดตระเวน) ของฝ่ายความมั่นคง โดยทีฐ่านลาดตระเวน คือสถานที่ท่ีถูกจัดตั้ง 
ขึ้น เมื่อหน่วยลาดตระเวนต้องหยุดเป็นเวลานาน โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างน้อย 7 ประการคือ 1) หยุดการเคลื่อนท่ีทั้งหมดเพื่อ
หยุดยั้งการถูกตรวจพบ 2) ซ่อนหน่วยลาดตระเวนในระหว่างลาดตระเวนบริเวณที่หมาย ในรายละเอียดที่ใช้เวลานาน 3) 
รับประทานอาหาร ท าความสะอาดยุทโธปกรณ์ และพักผ่อน 4) เพื่อขอรับการส่งก าลังบ ารุงเพิ่มเติม  5) การวางแผนและการให้
ค าสั่ง 6) จัดก าลังใหม่หลังจากที่ได้แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของข้าศึก และ 7) เพื่อใช้เป็นฐานในการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ4  

การเลือกฐานปฏิบัติการ มีหลักการพิจารณาดังนี้ 1) ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ า 2) เป็นพื้นที่เหมาะแก่การตั้งวิทยุ 
สื่อสาร 3) มีสนามรับของทางอากาศอยู่ใกล้ ๆ 4) ต้องเป็นที่สามารถหลับนอนได้ และ 5) เป็นที่สามารถปฏิบัติการได้  

3. สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการประสานงานภาคประชาชนเพื่อจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้5 กล่าวถึงสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบันกับความมั่นคงของมนุษย์ว่า ตั้งแต่ 4 มกราคม  2547 เหตุการณ์ปล้นปืนที่นราธิวาส 
ท าให้สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทวีความรุนแรงมากขึ้น และ
ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ความไม่มั่นคงในชีวิตของประชาชนใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสูงมาก เป็นสถานการณ์ที่สังคมเกิดภาวะความไม่สามารถไว้ใจใครได้ มีแต่ความหวาดกลัว หวาดระแวง  
ก ารพู ด คุ ย เรื่ อ งค วาม รุ น แ ร งที่ เกิ ด ขึ้ น อ ย่ า ง เป็ น ธ รรม ด าธรรม ช าติ ไม่ ส าม ารถก ระท า ได้  ก ารบ อก เล่ า 
ความจริง ความสงสัยอาจน าภัยมาสู่ตนเอง ครอบครัวและผู้คนรอบข้าง การเก็บความสงสัย คับข้องใจไว้ภายในจึงเป็นทางเลือกที่
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ าต้องเลือกยากมากท่ีจะเข้าถึงความรู้สึก  อารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน  โดยเฉพาะ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และต้องอยู่กับความรู้สึกท่ีจ ายอมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
ทุกฝ่าย  เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร  ภู่เจริญ6  กล่าวว่า นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืน เมื่อ พ.ศ.2547 เหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่มักจะกล่าวถึงคือ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร อาจกล่าวได้ว่ามี
สาเหตุที่ประกอบขึ้นมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่ได้หลอมรวมกลายเป็นปัญหาระดับ
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สังคมจิตวิทยา ซึ่งมีความซับซ้อนและได้น าไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน แม้จะพบว่าตั้งแต่ พ.ศ.2521 จนกระทั่ง 
พ.ศ.  2556  ได้มีนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะขึ้นมาบังคับใช้เป็น
แนวทางในการรักษาความสงบในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นความพยายามในการน าเอาแนวทางการเมืองน าการทหารมาใช้เพื่อสร้างสันติสุข
ให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี แต่จะเห็นได้ว่านโยบายดังกล่าวมีผลเพียงทุเลาหรือลดอาการของความรุนแรงและความไม่สงบในพ้ืนท่ีเท่านั้น 
เพราะยังไม่สามารถท าให้ปัญหาหายไปได้อย่างแท้จริง 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้7 (2557)  ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558 - 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ดังนี ้

- เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี   
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข 
- เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง 
- เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจและ

สนับสนุนแนวทางการด าเนินการของฝ่ายรัฐ 
นอกจากนี้ต้อง การลดความรุนแรงในพ้ืนท่ีต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งลดเหตุรุนแรงใน

พื้นที่เป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย ลดพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนหรือ
ชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านหรือชุมชนให้สามารถปฏิบัติร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเร่งป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  เงื่อนไขของภาครัฐ คือเหตุผลความจ าเป็นภาครัฐใช้ในการก าหนดพื้นท่ีตั้งฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่
ต่าง ๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส าหรับกรณีวัดธารโต นั้นมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตคุวาม
รุนแรงในพื้นที่ในปี 2547 โดยมีการหมุนเวียนสบัเปลีย่นตามสภาพสภาพสถานการณค์วามรนุแรงในขณะนั้น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีใน
ฐานปฏิบัติการได้อธิบายว่า หากพ้ืนที่มีความรุนแรงมากทหารจะเป็นผู้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงน้ัน
ก่อน และหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็จะให้ต ารวจเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการต่อเพื่อฟื้นฟูชุมชนให้เข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งกรณีวัด
ธารโตเคยเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของทหารราบ ทหารพราน มาแล้ว และในปัจจุบันต ารวจตระเวนชายแดนได้เข้ามาแทนที่
เพื่อสานภารกิจต่อจากทหาร โดยมีภารกิจนอกเหนือจากการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนแล้ว ยังมีหน้าที่ในการ
ฟื้นฟูสังคมในพ้ืนท่ีให้ปรกติสุข สร้างความสมานฉันท์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของประชาชน 

การเลือกพื้นที่วัดธารโตมีเหตุผลส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ด้านยุทธวิธี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในฐานความมั่นคงได้ให้
ข้อมูลว่า วัดธารโตมีชัยภูมิที่เหมาะสมเพราะตั้งอยู่บนเนินสูง อยู่ตรงกลางระหว่าง อ าเภอเบตง และตัวจังหวัดยะลา ท าให้การ
ดูแลประชาชนระหว่างถนนสายหลัก ยะลา-เบตง มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) ด้านการคุ้มครองกลุ่มประชาชนที่มี
ความเปราะบาง ซึ่งพระสงฆ์และประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ จัดอยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงท่ีจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่
สงบ เพราะหลายครั้งที่ผ่านมาในหลายพื้นที่พระสงฆ์และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธจะถูกท าร้ายจนได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 3) ด้านความสะดวกของสาธารณูปโภค เนื่องจากวัดธารโตมีระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อมสมบูรณ์ 
ทั้งไฟฟ้า น้ าประปา ห้องสุขา และอาคารต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันกับทางวัดได้ ท าให้สามารถลดภาระด้าน
งบประมาณในการตั้งฐานปฏิบัติการลงไปได้มาก 

2. เงื่อนไขของภาคประชาชน พบว่า ประชาชนท่ีเห็นด้วยกับการตั้งฐานปฏิบัติการเล็งเห็นถึงความปลอดภัย และอุ่น
ใจเมื่อมีฝ่ายความมั่นคงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ส่วนที่ไม่เห็นด้วยคือ พ้ืนที่อ าเภอธารโตไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้ง การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของฐานปฏิบัติการบางชุดมีความเข้มงวด จนประชาชนรู้สึกไม่สะดวกในการเข้ามาท าบุญในวัด  ท าให้
วัดซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่มีความสงบ ไร้ซึ่งบรรยากาศของความรุนแรง แต่กลับพบว่ามีกองก าลังของเจ้าหน้าที่และอาวุธ
สงครามจ านวนมากอยู่ภายในวัด 

3. เงื่อนไขของวัด พบว่า วัดมิได้ร้องขอให้มีการเข้ามาตัง้ฐานปฏิบัติการแต่ก็มิได้คัดค้าน ที่ผ่านมามีหน่วยความมั่นคง
หมุนเวียนกันมาตั้งฐานปฏิบัติการหลายชุด ซึ่งก็มีวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบกับวัด  
ผลกระทบทางบวก เช่น มีผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน มีเจ้าหน้าที่ให้การบริการและอ านวย
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ความสะดวกแก่พระสงฆ์ตลอดจนเมื่อมีการจัดกิจกรรมภายในวัด ขณะที่ไวยาวัจกรของวัดสะท้อนข้อมูลว่า หน่วยความมั่นคง
บางชุดได้ให้การช่วยเหลือกิจการของวัดและอ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ดีมาก ขณะที่บางชุดบางหน่วยท่ีเขามาอาศัยพื้นที่
ของวัดแต่มิได้ช่วยเหลือดูแลทรัพย์สินของวัด หรือการซ่อมบ ารุงเมื่อมีการช ารุดเสียหาย นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีในฐานปฏิบัติการ
ที่นับถือศาสนาพุทธควรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของวัดด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีบางหน่วยงานท่ีไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้   
 

อภิปรายผลและบทสรุป 
 
 การตั้งฐานปฏิบัติการในวัดธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขการตั้งฐาน
ปฏิบัติการของฝ่ายรัฐแล้วเห็นว่า เป็นไปตามหลักการการตั้งฐานลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง 
โดยมีความมุ่งหมายส าคัญคือการลาดตระเวนเพ่ือการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก 
โดยเฉพาะในพระสงฆ์ และกลุ่มประชาชนที่มีความอ่อนแอและเป็นเป้าหมายต่อการสร้างสถานการณ์รุนแรง 
 อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ของศาสนาความเป็น “พ้ืนที่แห่งสันติภาพ”8 กล่าวคือควรเป็นที่พ้ืนที่แห่งความ
สงบ สันติ และปราศจากอาวุธและบรรยากาศความรุนแรง ขณะที่ในภาคปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ วัดกลับกลายเป็น
พ้ืนที่ของกองก าลังฝ่ายรัฐกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกลายเป็นความย้อนแย้งท่ีสมควรได้รับ
การถกเถียงเพ่ือแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสมต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
                                                           
1 ศรีสมภพ  จิตร์ภริมยศ์รี. (2560). ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของ 

บทสนทนาสันตภิาพปาตาน.ี สืบคน้เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561, จาก 
https://www.deepsouthwatch.org/node/11053 
2 สภาความมั่นคงแห่งชาติ. (2560). นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562. สืบค้นเมื่อ  

5 กุมภาพันธ์ 2561, จากhttps://www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/sbps_policy_2017-
2019.pdf 

3กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์. (2556). ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2556 -2566. กรุงเทพ:  
มปท. 

4 การสงครามพิเศษ. (2561). สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561, จาก ttp://studentwar.awardspace.com/a33.html 
5 คณะกรรมการประสานงานภาคประชาชนเพื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้. (2549). สถานการณ์ชายแดนใต้: มมุมองของภาค 

ประชาคม. กรุงเทพฯ : พิมพลักษณ์. 
6 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ. (2552). ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อเสนอแนะทาง นโยบาย. กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
7 คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้. (2557). แผนปฏิบัติการแกไ้ขปัญหา และพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558 - 2560. ยะลา : ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้. 
8 ณัฐฐา กีนะพันธ์. (2552).  หนทางสู่สันตภิาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเริม่จากเด็กๆ. สืบค้นเมื่อ 10  

พฤษภาคม 2561, จาก https://www.unicef.org/thailand/tha/reallives_10357.html 
 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

178



 

ความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน 

The Expectations of Civil Society to The Ways of Promoting Social Development 
for Participants in The Coming Home Project 

 
สุไลมาน เจะ๊และ1* และ วันพิชิต ศรีสุข2 

Sulaiman Chealae1* and Wanpichit Srisuk2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสังคมของผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน โดย
การวิจัยเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก  และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในกลุ่มผู้น าองค์กรหรือคณะกรรมการหรือ
คณะท างานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 6 องค์กร  
  จากการศึกษาพบว่า ภาคประชาสังคมมองว่าโครงการพาคนกลับบ้านนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความเห็นต่างจาก
รัฐหรือผู้ที่ต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรง และผู้ที่ยังคงหลบหนีออกจากบ้านให้หันมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธี โดยการออกมา
รายงานตัวแสดงตน เพื่อสามารถสลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างยั่งยืน และมองว่าบุคคลเหล่านี้คือผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งที่มี
อุดมการณ์และความตั้งใจใฝ่ดี แต่กลับถูกหลอกใช้ให้เป็นเครื่องมือของการก่อความรุนแรงด้วยการสมัครใจบนฐานแห่งศรัทธา ซึ่ง
ภาคประชาสังคมต่างก็มีความคาดหวังต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ การต้องการได้รับคนดีกลับมาสู่สังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมได้อย่างเป็นปกติสุข
ด้วยแนวทางสันติ โดยเข้าใจธรรมชาติของความหลากหลายในสากลโลกมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูงสุดต่อ
สังคม ประเทศชาติ อีกทั้งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกระบวนการสร้างสันติภาพได้อย่างเต็มที่ ตลอดจน
สามารถเป็นก าลังส าคัญของภาคประชาชนในการสนับสนุนงานควบคุมพื้นที่ ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป   
  
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง, การพัฒนาสังคม, โครงการพาคนกลับบ้าน 
 

ABSTRACT 
This study aimed to explore expectation of the civil society among participants in the coming 

home project.  Data were obtained through documentary review, in-depth interview, and focus group 
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discussion among organization leaders and committees of six civil society organizations in southern 
bordering provinces. 

Findings showed that the civil society viewed the coming hope project as opportunity provision 
for people having different opinions from that of the government and guerrilla to return home and solve 
problems through peaceful means. They must make an appearance to concerned government officials 
and help each other to sustainably disintegrate the structure of guerrilla. Also, it was viewed that these 
people were innocent but cheated to be a tool for violence making. The civil society expected to the 
ways of promoting social development in the same direction that these people would join the project 
and return home of the multi-cultural society peacefully and happily. It was hoped that they would have 
a better understanding about nature of diversity and able to be a good citizen of the nation. Also, they 
would be able to participate in the process of peace construction and support the preservation of 
violence making in southern bordering provinces of Thailand. 

Keywords:  expectation, civil society, coming home project 
 

บทน า 
 สถานการณ์ความรุนแรงและการปฏิบัติการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้  นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปี 
2547 เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน การปฏิบัติการของกลุ่มเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและความมั่นคงและบั่นทอน
ภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศมาโดยตลอด (สุรชาติ บ ารุงสุข. 2549) การปลุกระดมบ่มเพาะให้เกิดความเจ็บแค้น
ทางประวัติศาสตร์ระหว่างปัตตานีกับสยามเป็นปัจจัยต้นตอ (Underlying Causes) ที่น าสู่แนวคิดอุดมการณ์เช้ือชาติมลายูนิยม 
(Ethnolism) และชาตินิยม “ปาตานี” (Nationalism) ผสมผสานกับเรื่องที่บอกเล่าต่อกันมา (Narrative) โดยการยกเหตุการณ์ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อตอกย้ าให้เกิดความเคียดแค้น มองเห็นว่าสยามคือศัตรูที่แท้จริงของมลายูปัตตานี พร้อมกับใช้เรื่องราวต่างๆทาง
ประวัติศาสตร์ให้ปัตตานีด ารงสถานะเป็น “รัฐอิสลาม” (Islamic State) พัฒนาเป็นอุดมการณ์เอกราชรัฐปัตตานี หลังจากนั้นจึงได้น า
หลักศาสนาอิสลามในบทบัญญัติที่ว่าด้วย “สงครามญีฮาด” มาตีความและอธิบายบทบัญญัตินั้น ซึ่งความเช่ือมั่นศรัทธาในอุดมการณ์นี้
ถือเป็นแรงจูงใจส าคัญสูงสุดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของขบวนการก่อความไม่สงบด้วยความสมัครใจบนฐานแ ห่ง
ศรัทธา (ชินวัฒน์ แม้นเดช. 2555)  
 การก่อความไม่สงบเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่กลุ่มชนซึ่งเกิดความขัดแย้งใช้ปฏิบัติการเพื่อให้รัฐสนองตอบต่อข้อเรียกร้องของ
กลุ่มตน ท าการบั่นทอนให้รัฐบาลเกิดความอ่อนแอหรือก่อให้เกิดการจลาจลสับสนวุ่นวายขึ้นภายในประเทศ  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กลุ่มก่อการได้วางเป้าหมายไว้ และได้มีการพัฒนาวิธีการรูปแบบในการกระท าการมาอย่างต่อเนื่องเช่น การก่อความไม่
สงบโดยมุ่งเน้นมวลชน (Mass-Oriented Insurgency) การก่อความไม่สงบแบบดั้งเดิม (Traditional Insurgency) การต่อต้านโดยไม่
ใช้ ค วาม รุ น แ รง (Non-Violent Resistance) ก ารท าส งค ราม ก องโจ ร  (Guerrilla Warfare) การก่ อ จล าจล และป ฏิ วั ติ 
(Riot/Revolution) และการก่อการร้าย (Terrorism) เป็นต้น จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของการก่อความไม่สงบ และตามที่ได้ปรากฏอยู่ใน
ทุกวันนี้ (เสนาะ พรรณพิกุล. 2555) อย่างไรก็ตามสมาชิกของขบวนการก่อความไม่สงบที่เคยก่อเหตุความรุนแรงและมีความผิดตาม
กฎหมายตลอดจนถูกออกหมายตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) และหมายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หมาย ป.วิอาญา)  
 นโยบายหนึ่งที่ภาครัฐโดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า น ามาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี โดยใช้ช่ือว่า “โครงการพาคนกลับบ้าน” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ที่มีหมาย 
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พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และหมาย ป.วิอาญา ได้แจ้งความจ านงเพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้บ้านให้หันหน้ามาพูดคุยเจรจาแทนการใช้
ก าลังในการแก้ปัญหา และเป็นการเปิดพื้นท่ีให้ผู้ที่มีหมายความมั่นคงเข้ามารายงานตัวเพื่อต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
และเครือญาติให้หันกลับมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ต้องคอยหลบหนี กลับมาอยู่กับครอบครัว และเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชน
และอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดสันติสุขร่วมกัน (กรมประชาสัมพันธ์. 2558)  
 จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาวิจัยในการท างานเป็นภาคประชาสังคมหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการสร้าง
สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการใช้แนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้วนั้น จึงทำให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของโครงการพาคนกลับบ้านและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของภาครัฐต่อความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันผู้ศึกษาวิจัยมีความคาดหวังถึงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่างๆ 
ในการช่วยกันคิดและวางกรอบแนวทางเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านให้มีความยั่งยืนอย่าง
เห็นเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากกรอบของการได้รับคนดีคืนสู่สังคมและการหนุนเสริมการท างานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นของ “ความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อแนว
ทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน” ซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจและส าคัญยิ่ง ควรค่าต่อ
การศึกษาค้นหาค าตอบเป็นอย่างมาก เพราะหากเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงประเด็นความคาดหวังของภาคประชาสังคมที่เป็น
กระบอกเสียงของประชาชนต่อผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงข้อมูลทางวิชาการที่จะน าไปประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสังคมของผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 การได้กรอบของแนวทางในการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสังคมของผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านในเชิงข้อมูลทาง
วิชาการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectations) เป็นความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลที่พยายามคาดหวังในบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้น
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้ มันเป็นความรู้สึกทีต่้องการให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต
ข้างหน้า จากการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อการรับรู้ของบุคคล โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก การที่บุคคลเคย
ประสบความส าเร็จในการท างานนั้นๆ มาก่อน ก็จะก าหนดความคาดหวังในการท างานในคราวต่อไปสูงขึ้นหรือใกล้เคียงกับ
ความสามารถจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวังต่ าลงมา เพื่อป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลวจากการที่วาง
ระดับความคาดหวังไว้สูง ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวนี้เป็นตัวบ่งช้ีแห่งความส าเร็จที่จะช่วยในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลในการเลือก
การกระท าไว้ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญที่จะท าให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริงข้ึนมาได้  

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รชฏ จันทร์ทอง (2550) ได้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีในกรณีปัญหาความไม่สงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสมานฉันท์ ผลจากการศึกษาพบว่า รัฐบาลในสมัยปัจจุบันได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจก้าวข้ามจุดกลับคืนสู่ความสงบ หรือบางทีฝ่ายรัฐบาลยังไม่ได้เริ่มต้นนโยบาย
การจัดการที่เข้มแข็งมากพอ ทั้งนี้กระบวนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ความไม่สงบนั้นเป็นการแก้ไขปัญหามาย าวนาน5 โดย
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สอดคล้องใกล้เคียงกับวิจัยของชินวัฒน์  แม้นเดช (2555) ที่ได้ท าการศึกษากระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์กรการต่อสู้ของ
ขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางในการหยุดยั้ง พบว่า ขบวนการก่อความไม่สงบได้จัดตั้งโดย
การใช้ความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาอิสลามของพี่น้องมุสลิม มาเป็นเครื่องมือที่ช้ีน าให้บุคคลเกิดแนวคิดแบ่งแยกดินแดน ด้วย
การถูกปลูกฝังถึงความเจ็บแค้นด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์  และการบิดเบือนค าสอนของอิสลามในการก่อสงครามญีฮาด ถือเป็น
แรงจูงใจสูงสุดในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแกนภาคใต้ ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้อง
ใกล้เคียงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีของกรมประชาสัมพันธ์ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 (2558) ในข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559 ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและอธิบายว่า 
โครงการพาคนกลับบ้านของรัฐบาลนั้น เป็นเพื่อโครงการที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความไม่สงบให้ด าเนินไปตาม
กระบวนการยุติธรรม โดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า น ามาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้ที่มีหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และหมาย ป.วิอาญาแจ้งความจ านงรายงานตัวแสดง
ตนต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้บ้าน ให้หันหน้ามาพูดคุยเจรจาแทนการใช้ก าลังในการแก้ปัญหา ให้กลับมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมไม่
ต้องคอยหลบหนี กลับมาอยู่กับครอบครัวและเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนและอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดสันติสุขร่วมกัน ดังนั้นแล้วผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นแล้วว่า ความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน
จะเป็นการศึกษาที่ช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถบูรณาการขับเคลื่อนโครงการต่อไปได้อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้
ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการหนุนเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบสันติวิธีด้วยเช่นกัน 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาปรับใช้เป็นกรอบยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการสนับสนุน
บทบาทการพัฒนาสังคมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านต่อการสร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ 1) การสัมภาษณ์ (Interview) โดยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) ที่เป็นภาคประชาสังคม โดยแบบสัมภาษณ์จะมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-Ended Question) ไม่มีโครงสร้าง (Non Structural Interview) เพื่อให้อิสระแก่ผู้ให้ข้อมูล และ 2) การท าการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เป็นการระดมสมองที่มุ่งหาข้อสรุปของแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับ
บ้านที่ลงตัวและเป็นเอกฉันท์ (consensus) เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลรอบด้าน มีความสมบูรณ์มากที่สุด  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคัดเลือกคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมต่อการสร้าง
สันติภาพในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 6 องค์กร ได้แก่ 
นางสาวชนัฎฐา จันทร์ขาว สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO), นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ชมรมมุสลิมภราดรภาพ (ก าปงตักวา), 
นายซะฮ์ดาน มะแตหะ สภาศิษย์เก่า นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,  นายอัสมัน อีแต ชมรมนักศึกษารักสันติ, นายอุสมาน 
บุญย้งค์ องค์กรสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสชต.) และ นายนิติธร สระศรี ชุมนุมสิงห์สันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยจัดท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาของ
ข้อมูลที่ภาคประชาสังคมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน 
แล้วพรรณนาความโดยใช้ความรู้ด้านการบริหารพัฒนาสังคม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาอธิบายให้เห็นถึงความคาดหวังของภาคประชาสังคม
ต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านที่ยั่งยืนในอนาคต 
 

ผลการวิจัย 
1. ความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน จาก

การศึกษาพบว่า ภาคประชาสังคมมีความคาดหวังต่อผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่าโครงการพา
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คนกลับบ้านนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐหรือผู้ที่ต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรง และผู้ที่ยังคงหลบหนอีอกจากบ้าน ให้
หันมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธี โดยการออกมารายงานตัวแสดงตน เพื่อแสวงหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน โดยเน้น
หลักการเสริมสร้างความเข้าใจและฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน ให้เกิดความร่วมมือใน
การพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกันมากขึน้ ตลอดจนเป็นการสลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างยั่งยืน และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูล
ต่อการพูดคุย เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ภาคประชาสังคมเชื่อว่าผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ซึ่งอดีตเคยเป็นบุคคลที่จับอาวุธในการต่อสู้กับรัฐไทยมาก่อนนั้นเขา
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ใฝ่ดีที่ต้องการกระท าเพื่อศาสนา (ตามความเข้าใจดังที่ได้รับการปลูกฝังจากอดีต) ซึ่งเขาถูกบ่มเพาะทั้ง
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่ถูกบิดเบือนให้ใช้ความรุนแรงแบบสุดโต่งต่อพ่ีน้องประชาชนทุกเช้ือชาติศาสนา โดยเห็นว่าสยามคือศัตรู
ของมลายูปาตานี เมื่อความเจ็บแค้นทางประวัติศาสตร์และความเป็นรัฐอิสลามชี้น าด้วยการอธิบายเข้าสู่ความเช่ืออย่างมีเหตุผลว่าการ
ต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีถือเป็นการต่อสู้เพื่ออิสลามหรือเป็น “สงครามญีฮาดในอิสลาม” ซึ่งอุดมการณ์นี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจส าคัญสูงสุดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของขบวนการก่อความไม่สงบด้วยความสมัครใจบนฐานแห่งศรัทธา  
 ดังนั้น สิ่งที่คาดหวังสูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน คือ การได้รับคนดีกลับมาสู่สังคม ซึ่งบุคคลเหล่านั้นต้องถูกการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงหรือใช้อาวุธมาเป็นการต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างเป็นปกติสุข สามารถเข้าใจธรรมชาติของความหลากหลายในสากลโลกมากยิ่งขึ้น อีกท้ังภายหลังจากการได้รับโอกาส
จากรัฐแล้วนั้น เขาสามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูงสุดต่อสังคม สามารถช่วยเหลืองานด้านกระบวนการสร้างสันติภาพได้อย่างเต็มที่ 
เช่น การช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้เห็นต่างรัฐอ่ืนๆ มาเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักศาสนา
อิสลามที่ถูกต้อง หรือการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อการแก้ปัญหา และสามารถเป็นก าลังภาค
ประชาชนเพื่อสนับสนุนงานควบคุมพื้นที ่ขจัดเง่ือนไขและสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที ่ 
 2. แนวทางการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสังคมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านในอนาคต จากการศึกษาพบว่า ภาค
ประชาสังคมได้เสนอแนวทางการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสังคมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านในอนาคต ให้สามารถเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้นั้นคือ การที่ภาครัฐต้องส่งเสริมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน อันได้แก่ 
การรวมตัวกันเป็นชมรมพาคนกลับบ้าน ให้ครอบคลุมทั้ง 37 อ าเภอ ที่เข้มแข็ง โดยเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาชุมชน/
สังคมอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องยึดถือโครงสร้างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม ให้เห็นถึงความจริงใจที่รัฐต้องการก้าวข้ามสภาวะ “อาวธุ” ไปสู่แนวทาง “การยุติความขัดแย้ง” โดยเน้นย้ าให้มีการบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วนจนตกผลึกทางความคิด (Thinking crystallization) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทุกคนคือส่วนส าคัญที่สามารถ
จรรโลงแนวทาง “สันติวิธ”ี เพื่อน าพาสันติสุขกลับคืนมาได้ในเร็ววัน 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
พาคนกลับบ้านที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 1) การพัฒนาศักยภาพของความเป็นผู้น าด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน โดยเน้นการใช้แนวทางสันติเป็นธงน า 2) การฝึกให้เป็นผู้กล้าแสดงความคิดเห็น 3) การ
สร้างความตระหนักในชุมชนร่วมกันโดยใช้วิธีการขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และบูรณาการบน
พื้นฐานของการพัฒนาอย่างสมดุลอย่างต่อเนื่องส าหรับการเสริมสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมทางสังคม 5) ควรใหผู้้ที่เข้าร่วมโครงการพา
คนกลับบ้านได้มีบทบาทในการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีจะลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจของ
บริบทสังคมชายแดนใต้ ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อเป็นตัวช้ีวดัของผลสัมฤทธิ์อย่างหนึ่งในการผลิตคนดีคืนสู่สังคม 
  

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ความคาดหวัง (Expectations) เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความคาดหวังที่
บุคคลตั้งไว้ มีทั้งความคาดหวังในระยะสั้นและระยะยาว และยังมีความคาดหวังในทางบวกและในทางลบ ซึ่งความคาดหวังจะน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป มนุษย์มีศักดิ์ศรีของตัวเอง นักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมจะเน้นให้ความส าคัญในเรื่องนี้และเห็นว่ามนุษย์มี
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ศักดิ์ศรี ศักยภาพ ความสามารถ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในฐานะเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้างแรงจูงใจในการ
ท าประโยชน์ต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ในตัวผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านจ าเป็นต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขา ดังที่นัก
ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมมองว่า บุคคลจะมีความคาดหวังมากน้อยเพียงใดนั้น โดยทั่วไปก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถ (Ability) ของบุคคล
นั้นด้วยว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ สุรีย์ กาญจนวงศ์ (2551) ความคาดหวังและความสามารถ
จึงเป็นส่วนประกอบกันเพื่อให้บุคคลพยายามในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้เกิดผลงาน และก่อให้เกิดการผลิตคนดีคืนสู่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ภาคประชาสังคมจึงให้ความส าคัญและพร้อมหนุนเสริมกระบวนการท างานของโครงการพาคนกลับบ้านอย่างเต็มที่ โดยเห็น
ว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องเรื่องของการเข้าใจถึงบทบาทหรือพฤติกรรมของคนเป็นสิ่งส าคัญ กรรณิการ์ จันสายทอง, 2551 ที่ต้อง
เข้าใจพื้นฐานของการพัฒนาในทุกๆด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความ
คิดเห็นในนโยบายของรัฐ และยังอาจกล่าวถึงสถานภาพ ต าแหน่งทางสังคม สอดคล้องกับ สนธยา พลศรี, (2547) อุดมการณ์อันสูงสุด
ในการท าประโยชน์สู่สังคมหรือการพัฒนาสังคมเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ พัฒนาคุณค่าความเป็นคนอย่างเต็มที่ เป็น
การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของบุคคลภายในสังคม กระทบถึงบุคคลและวัฒนธรรมในแต่ละสังคม เป็นการ
เพิ่ม “คุณภาพ” ของ “คน” เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ว่าจะท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขความพอใจมากกว่าท่ีเป็นอยู่
แล้วได้อย่างไรนั่นเอง 
 แนวทางในการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสังคมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านนั้นจึงต้องเริ่มที่ตัวปัจเจกบุคคลให้มี
ความรับรู้และเข้าใจ (Perception Role) ถึงบทบาทหรือเป็นทัศนะที่เชื่อว่า ตนเองควรมีบทบาทอย่างไร แค่ไหน ในสถานการณ์หนึ่งๆ
โดยบุคคลแต่ละคนจะรับรู้และคาดหวังในบทบาทของตนเองมากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ เป้าหมายของชีวิต 
ค่านิยม และประสบการณ์ของบุคคล และการรับรู้ในบทบาทของบุคคลอาจสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม หรือขัดแย้งกับความ
คาดหวังทั้งของตนเองหรือสังคมก็เป็นได้ สอดคล้องกับ มงคล นาฏกระสูตร, (2552) การพัฒนาความส านึกในตัวตน (Consciousness 
of Self) เป็นสิ่งส าคัญของความเป็นมนุษย์ เป็นพื้นของความคิด การกระท า และการสร้างสังคมถ้าปราศจากความคิดมีหลายสถานภาพ
และหลายบทบาท ดังนั้น บุคคลจะมีบทบาทเฉพาะสถานะที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการที่บุคคลประเมินการกระท าของตัวเองในบทบาททาง
สังคมบทบาทใดบทบาทหนึ่ง บทบาทเฉพาะสถานะบางบทบาทมีความส าคัญมากกว่าบทบาทอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของตัว
บุคคลเอง (Self Definition) ด้วยเช่นกัน  
 โครงการพาคนกลับบ้านจึงเป็นแนวทางหนึง่ที่สามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและปัจเจกบุคคลที่จะสามารถหา
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน 
และคาดหวังให้เกิดความสันติสุขในสังคมต่อไป ทั้งนี้ต้องเข้าใจบทบาทและสภาพปัญหาในการแสดงบทบาทการพัฒนาสังคมของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อให้ได้แนวทางการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสังคมให้กับหน่วยงานต่างๆไปประยุกต์ใช้
ต่อไปได้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้องกับ ดิเรก ฤกษ์หร่าย, (2543) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเมื่อได้รับโอกาส แม้มนุษย์มี
ความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์แต่ก าเนิดก็ตาม แต่มนุษย์ที่เกิดมาและอยู่บนโลกมนุษย์ อาจจะมีรูปแบบที่หลากหลาย คือ “มามืด
ไปมืด มามืดไปสว่าง มาสว่างไปสว่าง มาสว่างไปมืด” ขึ้นอยู่กับการดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกล่าวได้ว่าประเทศ

ไทยกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” และจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุด้านต่างๆ อาทิ 
ปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่
ทราบถึงสิทธิของตนเอง และเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งจากประเด็นปัญหาข้างต้นหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความส าคัญ
และวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ท้ังนี้
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยการ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ไดจ้ากการสืบค้นและทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุพบว่ามีนักวิชาการที่ศึกษาในประเด็นท่ีหลากหลาย ได้แก่ รูปแบบของการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเน้นการศึกษาในด้านปัญหาและอุปสรรคด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านที่พัก
อาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคมและครอบครัว เพื่อน าไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการศึกษาทางด้านการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุต่อไป 

ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ รูปแบบการจัดสวัสดิการ 

Abstract 
Nowadays, The elderly population in Thailand has increased to 1 0  percent of the total 

population, It can be said Thailand became "The Elderly Society Completely" and from this situation, 
the problem of elderly people is neglected, older people are socially disadvantaged, elderly patients 
or persons with disabilities Include elderly people who do not know their rights and inaccessibility of 
government services; from the above issues, the relevant authorities take a importance and plan to 
prepare to support ,the elderly are more likely to be in Thailand each year to focus on the good 
quality of life for the elderly, valuable for the self, family, society and the nation. 

The article aimed to literary review of social welfare for the elderly in Thailand by analyzing 
the literature obtained by searching and reviewing empirical evidence. The results were found of 
researchers on a variety of topics include; model of elderly social welfare It focuses on education on 
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hygiene issues and barriers, education, revenue, residential, recreation, social security and family to be 
a database for study the social welfare for the elderly in the futures.  
Keywords : Elderly, Model of elderly social welfare  

 
บทน า 

สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) นับตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นถึง
ร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด [1] และในปัจจุบัน ปี 2561 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุ
มากกว่าเด็ก โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกล่าวได้ว่าประเทศไทยกลายเป็น “สังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์” [2] จากสภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่ทราบถึงสิทธิของตนเอง และเข้า
ไม่ถึงบริการของรัฐ 

จากประเด็นปัญหาข้างต้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ให้ความส าคัญและ 
วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี  โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 48 กล่าวว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ   และมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนับสนุนทางด้านต่างๆ ที่รัฐจัดให้อย่างครอบคลุม 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 มาตรา 5(1) [3] ได้ก าหนดขอบเขตของงาน
สวัสดิการสังคม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545) ซึ่งกล่าวถึงงานสวัสดิการสังคม
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในด้านต่างๆ โดยความมุ่งหมายของ
การจัดสวัสดิการสังคมมิใช่เพียงให้การ “สงเคราะห์” ทว่ามุ่งที่การสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้” ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเสริมสร้างนโยบายให้ครอบคลุมสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง   

อย่างไรก็ดีการเข้าใจและเข้าถึงแนวคิดของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดรูปแบบ
ของการจัดสวัสดิการให้ตรงตามบริบทเชิงกายภาพและเชิงพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการเหลื่อมล้ า การไม่เข้าถึงสิทธิ หรือ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จากสภาพปัญหาและความส าคัญเบื้องต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ว่ามีกี่รูปแบบและลักษณะอย่างไรเพื่อน าไปสู่การถอด
บทเรียนในการท างานวิจัยเชิงพื้นที่และพัฒนาต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) และการวิเคราะห์เอกสาร (Document 
analysis) น าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analysis description) โดยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีที่ส าคัญใน
การศึกษาครั้งน้ีใช้แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม แนวคิดผู้สูงอายุ และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย หนังสือ 
งานวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Tci – Thaijo / ThaiLIS / Carit.rmutk  

 
ผลการวิจัย 

 จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้วิจัยด าเนินการ
ศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามกฎหมายในประเทศไทย ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ 
กล่าวคือ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธนกรณี [4] เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิใน
ด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพ การได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิ การ
ได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเรียนรู้ในการดูแลสุขอนามัยของ
ตนเองโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [5] ได้กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การศาสนา กาประกอบอาชีพหรือฝึก

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

187



อาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ การ
ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ การให้ค าแนะน า ปรึกษา การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่อ งนุ่งห่ม การจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯลฯ 
รวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2546 [3] การจัดสวัสดิการ คือ ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่ง
เกี่ยวกับการป้องกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเปนขั้น
พื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้ง
ทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การท างาน และการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการ
ทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ 

2.  การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจากการวิจัยเชิงประจักษ์ พบว่ามีนักวิชาการศึกษาไว้อย่างหลากหลาย โดยสามารถ
รวบรวมออกมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สงูอายุ จินดา ถนอมรอด [6] ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการผูสู้งอายุใน
พื้นที่เทศบาล ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา เกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ ความต้องการได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ 
ของผู้สูงอายุ และแนวทางในการจัดสวัสดิการ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและได้รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุทั้งเพศชาย
และหญิง ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และที่พักอาศัย แต่มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่
เพียงพอกับการด ารงชีวิต ซึ่งรายได้ที่ได้ส่วนใหญ่มาจากบุตร/หลาน ท้ังที่สอดคล้องกับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
ที่มีความต้องการด้านสุขภาพการรกัษาพยาบาล และดา้นท่ีพักอาศัยอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความต้องการด้านรายได้อยู่
ในระดับสูง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการให้มีศูนย์บริการด้านนันทนาการในชุมชน การจัดงานศพตามประเพณีและการ
รณรงค์คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ จัดให้มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
จนวาระสุดท้ายของชีวิตและให้มีบริการชุมชนเคลื่อนที่  ในขณะที่ธิดารัตน์ ภูครองนาถ [7] ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองโกรกพระ นครสวรรค์ เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งศึกษาเชิงพรรณนา พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ด้านการวางแผน การจัดท าโครงการขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารท าให้การจัด
สวัสดิการ ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ด้านที่พักอาศัย ไม่ได้มีการจัดหาที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุ ด้านนันทนาการ ขาด
ผู้เช่ียวชาญในด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ ท าให้ไม่สามารถจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ 
ด้านความมั่นคง/ครอบครัว ไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้ ด้านการประสานงาน ขาดการประสานงานกันเพื่อให้
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนดไว้ และด้านงบประมาณ การจัดเตรียมงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความล่าช้า   

อย่างไรก็ดี ศราวุฒิ บัณฑิตเมธาพงศ์ [8] ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก และแนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
พบว่าการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ มีการจัดท าโครงการยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง มาจากงบประมาณ การให้ความร่วมมือ และ
การรวมกลุ่มกันท า สภาพสังคมแปรเปลี่ยนจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จึง
ควรปรับแนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้ง 6 ด้าน ตามสภาพความเป็นจริง คือการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น การยกเว้นภาษีส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นคลังความรู้ พัฒนาเทศบาลและลูกหลาน เพิ่มบริการ
สาธารณะให้มากขึ้น การจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมีคุณภาพ และนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสขุภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
การตั้งชมรมผู้สูงอายุดูแลสิทธิของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยเทศบาล
เป็นหน่วยงานกลางที่จะบูรณาการ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลส าเร็จที่ดี  คล้ายคลึงกับ 
จรินทร์ภรณ์ หนูสม [9] ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อประเมินการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลร่มเมือง และแนวทางในการปรับปรุงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ พบว่าด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล  มีให้ค าแนะน าปรึกษาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอย่างทั่ว/ต่อเนื่อง ด้านรายได้ มีการส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ในชุมชน ด้านที่พักอาศัย มีการจัดหาหรือ
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บริการเครื่องนุ่งห่มและที่พักอาศัยแก่ผู้สูงอายุ  มีบริการตรวจที่พักอาศัยให้ถูก
สุขลักษณะ ด้านนันทนาการ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการในวันส าคัญต่างๆ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ โครงการรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงทางสังคมและครอบครัว 
ผู้ดูแลและการคุ้มครอง มีศูนย์บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ มีบริการด้านศาสนกิจ บริการอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ รณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่า
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ของผู้สูงอายุด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ทั้งนี้แนวทางยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
มณฑาทิพย์ วุฒิ [10] ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสงัคมของผู้สงูอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลอรัญญิก อ.นครหลวง 
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และน าเสนอยุทธศาสตร์ในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในพื้นที่เทศบาล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมใน
ด้านต่างๆ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับความต้องการจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน
และด้อยโอกาส ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ และด้านที่
อยู่อาศัย แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ได้จัดท าและน าเสนอยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 12 โครงการ 

ทั้งนี้ วันชัย ชูประดิษฐ์ [11] ได้ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งพบว่าความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลล าทับ อ าเภอล า
ทับ จังหวัดกระบี่ ในแต่ละด้านในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากและ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทศบาลต าบลล า
ทับ จะมีผลต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ กล่าวคือหากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ณ เทศบาลต าบลล าทับ
น้อย จะท าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านอายุพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีอายุน้อย จะมีผลท าให้มี
ความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น และหากรายได้ของผู้สูงอายุน้อยจะท าให้ความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น  ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่า การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุควรพิจารณาสถานภาพของผู้สูงอายุด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ณ เทศบาลต าบลล าทับ พิจารณาถึงรายได้อายุ
เพื่อให้การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าทับเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่ประเด็น
เกี่ยวกับการศึกษา รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุได้มีผู้ศึกษา ธารา สมพงษ์ [12] เรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล ต.หนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้สูงอายุ ลักษณะของการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ  ขั้นตอนกระบวนกาพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่
เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนาและรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา โดยใช้วิธีเชิง
คุณภาพ พบว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผลักดันในเชิงนโยบาย มีองค์กร
ชุมชนเป็นภาคีเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ  ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ผู้สูงอายุในพื้นที่ก็ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมใน ตั้งแต่การรับรู้และให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมกิจกรรม และร่วมรับบริการและผลประโยชน์จากการด าเนินการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ จากกระบวนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งหมดในข้างต้นท าให้เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุใน
พื้นที่ 5 รูปแบบด้วยกันคือ การจัดสวัสดิการโดยกฎหมาย การจัดสวัสดิการที่เกิดจากการส่งเสริมโดยหน่วยงานภาครัฐ การ
จัดสวัสดิการที่ริเริ่มโดยองค์กรชุมชน การจัดสวัสดิการที่ท้องถิ่นให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนโดยชุมชน และ การจัด
สวัสดิการที่เกิดจากการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่โดยมีกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่น  

 
อภิปรายผล 

 จากการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว ได้สรุปและจ าแนกรูปแบบสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม และสัมพันธ์กับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนใน
สังคมผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสรุปเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการศึกษาทางด้านการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยครอบคลุม 6 ด้าน ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
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1 ปฏิญญาผูสู้งอายุไทย [4] ✓ ✓ - - - - - - 
2 พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [5] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - 
3 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวสัดิการ

สังคม 2546 [3] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

4 การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาล  
ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี [6] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - 

5 การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขต อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค์ [7] 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

6 การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
พิษณุโลก [8] 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

7 การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ของเทศบาล  
ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง [9] 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

8 ยุทธศาสตร์การจดัสวสัดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาล ต.อรัญญกิ  
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา [10] 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ 

9 การศึกษาความต้องการสวสัดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต.ล าทับ อ.ล าทับ  
จ.กระบี่ [11]        

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ 

10 รูปแบบการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุในเขต
เทศบาล ต.หนองตองพัฒนา อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ [12] 

✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - 

สรุป 10 8 9 9 8 4 5 2 
  

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่านักวิชาการได้ศึกษาและสรุปการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุออกเป็นแต่ละ
ด้าน ซึ่งแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทเชิงพื้นที่นั้นๆ อย่างไรก็ดีจากสวัสดิการในแต่ละด้านมีความ ส าคัญและ
ครอบคลุมการให้บริการต่อผู้สูงอายุ ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงน าการจัดสวัสดิการ 6 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย สวัสดิการด้านการศึกษา 
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการมีรายได้ สวัสดิการด้านนันทนาการ และ 
สวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคมและครอบครัว มาวิเคราะห์ซึ่งทั้ง 6 ด้านนั้น มีความครอบคลุม และเกี่ยวเนื่องกันทั้ง
ด้านประเพณี วัฒนธรรม สังคม ทรัพยากรในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเกิดการจัดตั้งสวัสดิการให้ตรงตามความ
ต้องการของคนในชุมชน (ผู้สูงอายุ) อย่างรอบด้าน ดังนี ้
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1. สวัสดิการด้านการศึกษา มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเอง (Personal Development) ให้มี
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติตน ความสามารถส่วนตัว เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ แม้ว่าประชาชนจะ
มีข้อบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยจะมีการจัดรูปแบบ
การศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและข้อจ ากัด ทั้งนี้ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
ภาครัฐได้มีการสนับสนุนสวัสดิการด้านการศึกษา คือ 1) การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ส่งเสริม
การศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนส าหรับผู้สูงอายุตาม
ความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ การเสริมสร้างคุณค่าและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับผู้สูงอายุ 2) การศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะต้องจ่ายค่าบริการเอง  จากแนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการด้าน
การศึกษาพบว่าการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์ โดยมีการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพ เพื่อให้กับผู้สูงอายุมี
แรงบันดาลใจที่จะรักษาศักยภาพไว้ ทั้งนี้พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันจะส่งผลต่อการจัดสวัสดิการและแนวทางการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีแตกต่าง  
 2.  สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ทางกายภาพ ซึ่งหมายถึง 
ลักษณะทางสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การมีสุขภาพดี รวมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยมีรูปแบบ
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ดังนี้ 1) การรักษาพยาบาล และการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมีการจัดช่องทางเฉพาะส าหรับ
ผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการทั่วไป 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นบนพื้นฐานแนวคิด “หุ้นส่วนการดูแล” 4) การดูแลที่บ้าน (Home Care) เป็นบริการส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการไม่
รุนแรงและไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล เพื่อลดค่าเดินทางของผู้ใช้บริการ 5) โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จากแนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยพบว่าความต้องการ
สวัสดิการด้านสุขภาพมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ในรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ผู้สูงอายุส่วนมากพึงพอใจคือ 
การรับการรักษาพยาบาลที่บ้าน เนื่องจากมีความสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งการให้ค าแนะน าปรึกษา  
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเป็นประจ าอย่างทั่วถึงจะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ  
 3. สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีแนวคิดในการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อ 
ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ อย่างน้อยที่สุดที่อยู่อาศัยต้องให้ความปลอดภัย ความมั่นคง อยู่ในสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ไม่มีสภาพเสื่อมโทรมแออัด ไม่มีมลพิษ หรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ฯลฯ โดยการจัดให้มีการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัย 
และการดูแล เป็นบริการในสถานสงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุที่ครอบคลุมความจ าเป็นด้านปัจจัย 4 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตามอัตภาพของแต่ละบุคคล จากแนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยพบว่าการบริการที่พักอาศัยยังไม่ 
ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี เนื่องจากต้องอาศัยงบประมาณในการจัดสวัสดิการสูง แต่ทั้งนี้ในการจัดสวัสดิการมีการให้บริการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบริการเครื่องนุ่งห่ม การบริการตรวจที่พักให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ในบางพื้นที่ไม่มีกา รบริการ 
ครอบครัวอุปการะผู้สูงอายุ เนื่องจากมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับครอบครัวของตน 
 4.  สวัสดิการด้านการมีรายได้ มีแนวคิดในการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดี โดย
มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีงานท า โดยไม่เสียงและไม่
สร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุน หรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของการมีงานท าและการมีรายได้ของ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน) จัดท าโครงการที่ยึด
หลักการให้ผู้สูงอายุเป็นแกนน าในการก าหนดและตัดสินใจร่วมกันในการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุกันเอง  จาก
แนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการด้านการมีรายได้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้มาจากบุตรหลานท าให้รายได้ไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้านการด้านรายได้อยู่ในระดับสูงที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดสภาวะว่างงาน ส่งผลเสียทั้งทางด้านสภาพร่างกายและสภาพจิตใจตามมา เช่น ขาดก าลังใ จในการ
ด าเนินชีวิต ทั้งนี้ในการดูแลช่วยเหลือควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม บวกกับการจัดตั้งกองทุน 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาต้นเองได้ 
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5. สวัสดิการด้านนันทนาการ มีแนวคิดให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบันเทิง อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การจัดตั้งชมรมหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ชมรมผู้สูงอายุ รูปแบบบริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่มีการ
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ ตนเอง ครอบครัวและสังคม 2) ศูนย์
อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม จิตและปัญญา โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือการใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการให้บริการ การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 3) ศูนย์ชุมชนเพื่อผู้สูงอายุให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก
ผู้สูงอายุ 4) ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง โดยมีวัด
หรือสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม 5) กองทุนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนอุดหนุนโครงการส าหรับองค์กร
ของผู้สูงอายุหรือองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ มีความมั่นคง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากแนวคิดดังกล่าวเน้นกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมนันทนาการและในการจัดกิจกรรมนั้นพบว่ายังขาด
ผู้เช่ียวชาญในด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ ท าให้ไม่สามารถจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้
อย่างเต็มที ่
 6. สวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคมและครอบครัว ควรมีศูนย์บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ มีการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจระบุในแผนนโยบายโครงการจัดตั้ง จากแนวคิดดังกล่าวพบว่ายังไม่ครอบคลุมการบริการ
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุอีกท้ังควรส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแล
ผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ มีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ  
 อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้ พ .ศ. 2546 ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งในกลุ่ม เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ถูกละเมิดทางเพศ โดยมี
แนวทางและแนวคิดเดียวกันคือ การจัดบริการสังคมซึ่งเกี่ยวกับการปอ้งกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทาง
สังคม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งนี้ในการจัดสวัสดิการของแต่ละกลุ่มข้างต้นนั้นทางภาครัฐมี
การจัดรูปแบบการช่วยเหลือและให้บริการที่ครอบคลมุดา้นต่างๆ คือ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การท างาน
และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมทั่วไป [13] ซึ่งมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ในการจัด
สวัสดิการจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามรูปแบบปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่ม ซึ่งรูปแบบของการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุจะมีความคล้ายคลึงกับสวัสดิการผู้พิการและเด็กผู้ด้อยโอกาส โดยมีการจัดให้มีสถานสงเคราะห์และค่าครองชีพข้ัน
พื้นฐาน 
 ถึงอย่างไรก็ดีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุยังมีความแตกต่างกันกับการจัดสวัสดิการกลุ่มอื่นๆ กล่าวคือ การจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุนั้นได้ขับเคลื่อนงานคู่กับภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน ผ่านการรวมกลุ่ม ชมรม/เครือข่าย ในแต่ละ
บริบทพื้นที่ของชุมชน ในการสร้างกองทุนการจัดสวัสดิการและการบริหารจัดการสวัสดิการตามแผนและนโยบายของ
ภาครัฐ ซึ่งกระบวนการท างานในลักษณะนี้เป็นการท างานจากฐานรากในชุมชน เข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริง ในขณะที่
การจัดสวัสดิการรูปแบบอื่นๆ อาจยังขาดการบริหารจัดการในเชิงฐานราก/การรวมกลุ่ม และขับเคลื่อนกระบวนการผ่าน
ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่สามารถเช่ือมแผนนโยบายเข้ากับบริบทได้ ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของ
ประเทศไทยในการปฏิรูปพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการในรูปแบบอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับชุมชนฐานรากได้อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงสัญชาติลาว  ที่เข้ามาประกอบอาชีพให้บริการ

ในร้านคาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นและปัญหาการท างานดังกล่าว  เก็บข้อมูลโดย
การสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน   

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า ในมุมมองแรงงานต่างด้าวท่ีท างานในลักษณะนี้  ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเอง
มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีทั้งในด้านสมดุลชีวิตและการท างานชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ และอิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก แต่ในด้านสถานภาพทางกฎหมาย พบว่า แรงงานหญิงสัญชาติลาวมีความ
ยินดีที่จะท างานแม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้อง ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความสามารถของลูกจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาความสามารถของตนเอง 
เพื่อท่ีจะท างานได้ตามความต้องการของนายจ้าง 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, สาวคาราโอเกะ, จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ABSTRACT 
This study aimed to explore quality of life of Laotian girl workforce in karaoke shops, southern 

bordering provinces of Thailand.  Data were obtained through observation and interview with 5 Laotian 
girl workforces.  Results of the study revealed that the informants were satisfied with their life.  They 
perceived that they had a better quality of life in term of appropriate work life, fair and enough 
compensation, and freedom in communication with other people.  For legal condition, however, it was 
found that they were willing to work for karaoke shops even though they did not have work permit.  For 
problems encountered, their capability was not consistent with needs of employers so they had it 
improve themselves to meets need of their employers.  
Keywords:  work life quality, karaoke girls, southern bordering provinces 
 
1.บทน า 

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  สิ่งที่เป็นตัวบ่งช้ีสภาพเศรษฐกิจได้
ประการหนึ่ง  คือ การลงทุนจากต่างประเทศ  ดังจะเห็นได้จากกระแสการลงทุนจากต่างชาติจ านวนมากที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศ ดังนั้นคนต่างชาติหรือต่างด่าวเหล่านั่นจึงมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่จะสามารถน ามาซึ่งประโยชน์ด้านการ
ลงทุนและผลก าไร  การเข้ามาของคนต่างด้าวเพื่อการลงทุนเพื่อท างาน  เพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการท าอื่นใดก็ตาม  ย่อม
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ส่งผลให้การด าเนินหรือรปูแบบของชุมชนแต่ละชุมชนเปลีย่นไปท้ังทางด้านบวกและทางด้านลบ  น ามาซึ่งการแข่งขันทางธุรกิจ
ภายใต้นโยบายการค้าเสรี  และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส าคัญการเข้ามาเพื่อการลงทุนหรือเข้ามาเพื่อท างานของคน
ต่างด้าว  อันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ท างานของคนไทยนั้น  ท าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้ความแตกต่างด้านเงิน
ลงทุนและเทคโนโลยีในเกือบทุกด้าน  บางกรณีเป็นการแย่งอาชีพของคนไทยในชุมชนดั้งเดิมเกินความจ าเป็น  และหลายครั้งที่
กิจการของคนไทยล้มละลายหรือเปลี่ยนมือเป็นของคนต่างด้าว  ท้ังนี้การท างานของคนต่างด้าวสามารถกระท าได้ตามกติกา
การค้าเสรีของตลาดโลก อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521  ที่มีวัตถุประสงค์ 3  ประการคือ  
1.)เพื่อสงวนอาชีพซึ่งคนไทยท าได้ไว้ส าหรับคนไทย  2.)เพื่อควบคุมการท างานของคนต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานในประเทศ
ไทย  3.)การท างานของคนต่างด้าวจึงมีได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายดังกล่าว1(การจัดหางาน,กรม.  2544 ) 
  นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท  ท าให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง
มากขึ้น  ด้วยสาเหตุอัตราค่าจ้างเริ่มสูง  โอกาสการก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีมากข้ึน  ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญ
ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้ามาในเมือง และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีสามารถเข้าออกง่ายและปัจจัยส าคัญอีก
อย่างคือความแตกต่างทางด้านรายได้เป็นแรงดึงดูดให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น 1(การจัดหางาน,
กรม. 2544 ) 

ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจ านวนมากที่เข้ามาท างานในประเทศไทย  ณ เดือน มกราคม 2561 คนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร มีจ านวนทั้งสิ้น  2,149,328 คน 2(การจัดหางาน, กรม.2561) มีทั้งส่วนที่เข้ามาอย่างถูก
กฎหมาย และมีจ านวนมากที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะในพื้นที่ ท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีอัตราการจ้างแรงงานสูง  
จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแรงงานต่างด้านเข้ามาท างานมาก ส าหรับจังหวัดปัตตานี มีแรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ สปป.
ลาว กัมพูชา ที่เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องกว่า 2 หมื่นคน ซึ่งแรงงานที่ต้องการมากในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ แรงงาน
ประมง รองลงมาคือ กิจการก่อสร้าง และกิจการต่อเนื่องประมงทะเล ตามล าดับ และเนื่องจากค่าแรงในการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวถูกกว่าจ้างแรงงานในประเทศ ท าให้แนวทางการจ้างส่วนใหญ่ต้องการแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานในประเทศซึ่งมี
ค่าจ้างท่ีสูงกว่าอีกทั้งยังมีอาชีพบางประเภทท่ีคนไทยไม่ต้องการที่จะท าจึงเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเป็นผู้ท าอาชีพเหล่านั้น  
เช่น  คนท าความสะอาดบ้าน  คนล้างจานในร้านอาหาร  เด็กนั่งดริ้ง  เด็กเสิร์ฟ เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ท าให้ความต้องการแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดปัตตานีเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้แรงงานต่างด้าวเพิ่มเข้ามามากข้ึนทุกวันแต่ตัวเลขผู้ที่เข้ามาขออนุญาตเข้ามา
ท างานในประเทศ(จังหวัดปัตตานี) เพิ่มมากข้ึนทุกวันตัวเลขผู้ที่หลบหนีเข้ามาท างานผิดกฎหมายและใช้ชีวิตใน จังหวัดปัตตานี 
ก็มีอีกเป็นจ านวนมากเช่นกัน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการบริหารและการจัดการแรงงานต่างด้าว  เพราะไม่มีหน่วยงานใดควบคุม
จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่แท้จริงได้ ซึ่งแรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าทะเบียน
แรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และยังถูกจับตา
มองเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อีกด้วย1(การจัดหางาน,กรม.  2544 ) 
 ลักษณะแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดปัตตานี แบ่งได้เป็น  4 กลุ่ม คือ 1)อาชีพการประมง  
2)อาชีพอุตสาหกรรม  3)อาชีพก่อสร้าง 4)รับจ้างทั่วไป  แรงงานต่างด้าวที่เป็นอาชีพช้ันสูงหรือแรงงานที่ใช้ฝีมือแรงงาน  
แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาแบบถูกกฎหมาย ส่วนแรงงานประเภทช้ันต่ าหรือแรงงานไร้ฝีมือส่วนใหญ่จะเข้ามาโดยผิด
กฎหมายหรือลักลอบเข้ามา หรืออพยพมาด้วยความยากจน  ได้แก่ กรรมกรทั่วไป  เด็กรับใช้ในบ้าน  หรือคนงานตามโรงงาน
อุตสาหกรรม แพปลา  เรือออกทะเล  พนักงานเสิร์ฟ  ก่อสร้าง เป็นต้น เมื่อเทียบกับแรงงานคนไทยพบว่าแรงงานต่างด้าวมักมี
ค่าจ้างที่ค่อนข้างต่ า ประกอบกับภาษาที่สื่อสารไม่เหมือนกับคนไทยพบว่าท าให้เกิดความไม่เข้าใจ และไม่ได้รับสวัสดิการ
คุ้มครองต่างๆ เหมือนคนไทย  ท าให้การด ารงชีวิตของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างล าบาก  การเข้ามาท างาน
ในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมากนั่นส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมามากมาย  เช่น  ปัญหา
อาชญากรรม  ปัญหาโรคติดต่อ  ปัญหาด้านความเสื่อมของวัฒนธรรมและประเพณี 3 (กาญจนา  แซ่เจ๊ว,2549:2)  ได้ระบุไว้ว่า
แรงงานต่างด้าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศปลายทางได้อย่างน้อย  5  ด้านดังนี้ 
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 1) ผลกระทบทางด้านประชากร  คือ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของโครงสร้างประชากรในด้านอายุ  เพศ
อัตราการพึงพิงทางประชากร  อัตราการเกิด  อัตราการตายอัตราความอ่อนแอทางด้านประชากรในเขตเมืองหรือเขต
อุตสาหกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ เหล่านี้อาจมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนลักษณะของผู้ย้ายถิ่น เช่น  เพศ  
อายุ  การศึกษา และสภาพสมรส   
 2) ผลกระทบทางด้านแรงงานและอัตราการมีงานท า มองในด้านบวกแรงงานตางด้านอาจเข้ามาทดแทนแรงงานที่
ขาดแคลนในภาคการผลิตต่างๆ  โดยเฉพาะงานในระดับล่างที่เป็นงานสกปรก  อันตราย  และเสี่ยง  ซึ่งคนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงที่
จะท าในด้านลบ การมีแรงงานต่างด้าวท าให้เกิดสภาวการณ์กดค่าแรงของแรงงานท้องถิ่นและอ านาจในการต่อรองและสิทธิ
แรงงานของคนงานท้องถิ่นลดน้อยลงเพราะนายจ้างมีตัวเลือกเพิ่มมากข้ึน  ซึ่งอาจส่งผลถึงเงื่อนไขการท างานและการจา้งงานท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 3) ผลกระทบทางด้านสังคม  โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมที่ประเทศปลายทางต้องแบกรับภาระ  จากผลการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิด  การเข้าเรียนของเด็กท่ีตามมา  หรือเด็กเกิดใหม่การใช้บริการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมขึ้น  เป็นต้น   
 4) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  หากมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาจ านวนมาก ระบบสุขภาพของประชากรในประเทศอาจ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่กระจายของโรคที่แรงงานต่างด้าวน าเข้ามา  นอกจากนี้สังคมต้องแบกรับค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและระวังโรคระบาด 
 5) ผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ  ซึ่งเป็นความกังวลหลักของประเทศท่ีรับแรงงานต่างด้าวเข้าเป็นจ านวน
มาก  ในความกังวลของประเทศและประชาชนท้องถิ่นรวมถึงสื่อมวลชนด้วยก็คือ  การเพิ่มของจ านวนคนท่ีรัฐตรวจสอบไม่ได้  
เพราะไม่มีระบบควบคุมจ านวนและที่อยู่อาศัย  อาจก่อให้เกิดกิจกรรมนอกระบบอันไม่อาจควบคุมได้ของรัฐ เช่นการจ้าง
แรงงานเถื่อน การรับรักษาโรคโดยคลินิกเถื่อน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานเถื่อน   

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากจังหวัดปัตตานี เป็น
จังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจด้านการประมงที่ส าคัญที่สุดของภาคใต้ และมีแรงงานต่างด้าวชาวลาวอยู่เป็นจ านวนมาก 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 ศกึษาถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการประกอบอาชีพคาราโอเกะ ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.2 ศึกษาคุณภาพชีวิตของสาวคาราโอเกะสัญชาติลาวท่ีมาท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ท าให้ทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการประกอบอาชีพคาราโอเกะ ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ก าหนด
แนวทางปรับปรุงแก้ไข หรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามาท างานของสาวคาราโอเกะสัญชาติลาว 
 3.2 ท าให้ทราบคุณภาพชีวิตของสาวคาราโอเกะสัญชาติลาวที่มาท างานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเป็นก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
มนุษยธรรมต่อไป 
 
4.ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
       การวิจัยครั้งนี้ท าการวิจัยในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
       ตั้งแต่เดือน  มกราคม พ.ศ.2560 – พฤษภาคม พ.ศ.2561  
 4.3 ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก  
       มุ่งเก็บข้อมูลจากพลเมืองประเทศลาว เพศหญิง ที่เข้ามาประกอบอาชีพในร้านคาราโอเกะ ในจังหวัดปัตตานี 
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5.การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 5.1. แนวคิดเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น เป็นเหตุการณ์ทางประชากรอย่างหนึ่งที่มิได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
ชีวภาพหรือ  การเกิด  การตาย  ของบุคคลโดยตรง  หากแต่เป็นการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ออกจากเขตพื้นที่หนึ่งเข้าสู่เขตพื้นที่
หนึ่ง ในการอพยพย้ายถิ่นครั้งๆหนึ่ง  ท้องถิ่นต้นทางจะสูญเสียสมาชิกไป ในขณะที่ท้องถิ่นปลายทางจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น  
เกณฑ์ส าคัญที่นิยมใช้ก าหนดการอพยพย้ายถิ่น คือ เขตพื้นท่ีและเวลา  4 (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์,2539:111)  กล่าวคือการอพยพ
ย้ายถิ่น จะต้องเป็นการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยของประชากรข้ามเส้นแบ่งเขตแดนของพื้นที่ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น 6 
เดือน  1  ปี  5  ปี  เป็นต้น 
 5.2. แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัจจัยผลักดันที่ท าให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดของ
ตนเอง  เช่น  อัตราการว่างงานอยู่ในอัตราสูงการท างานต่ าระดับ  ไม่สามารถหางานท าที่ตรงกับความรู้ความสามารถของ
ตนเองได้  การได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่าต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพที่มีลักษณะเดียวกัน  การขาดแรงจู งใจด้าน
ความก้าวหน้าที่มีต่ออาชีพของตนเอง  โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญสูงแต่ไม่สามารถก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง  
นโยบายก าลังคนที่ไม่เหมาะสมขาดความสมดุลระหว่างงานกับบุคลากรให้มีแรงงานส่วนเกิน ปัจจัยทางสังคมและการเมือง  
เช่น  แรงงานบางส่วนไม่พอใจในสภาพสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่ในประเทศ  ปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้แรงงานเคลื่อนย้ายจาก
ประเทศต้นทางเข้าสู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง  ได้แก่  สิ่งจูงใจทางด้านเศรษฐกิจ  เช่น  ระดับค่าจ้างที่สูงกว่าในประเทศเพื่อน
บ้าน  เกิดการขาดแคลนก าลังคนในบางสาขาของประเทศปลายทาง  เป็นต้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเกิด
ผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบคือ การอพยพเคลื่อนย้ายออกเป็นการสูญเสียบุคลากรของประเทศต้นทาง  แต่อีกด้านหนึ่ง
ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานภายในประเทศน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศต้นทาง ส่วนประเทศปลายทางมีผลดีในการ
อพยพเคลื่อนย้ายเข้าได้เพิ่มทุนมนุษย์  และอาจช่วยเร่งและรักษาระดับความเจริญเติบโตกับประเทศปลายทาง  แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้กดดันต่อระดบัค่าจ้างในประเทศ  การวางงานสูงขึ้น  รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคมากข้ึน5(
อุทัศน์  บุญล้ า,2546:10) 

5.3. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Quality of life) เป็นลักษณะการท างานที่ท าให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึก
เป็นสุขจากสภาพที่ตนเองได้รับขณะปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี มีองค์ประกอบที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเกิดความรู้สึกที่พึงพอใจ เกิดขวัญก าลังใจในการท างานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานของผู้ปฏิบัติงาน 

        6สมหวัง ธีระพร ทวีวัฒน์ และคณะ (2540) กล่าวว่า การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาองค์การซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่าง
คุณภาพชีวิต การท างาน กับความพึงพอใจในงานและชีวิต ซึ่งอยู่ภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ พื้น
ฐานความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สภาพความเป็นอยู่และสภาพเง่ือนไขของการด ารงชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล เมื่อเง่ือนไขในการด ารงชีวิตเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี อาจจะน ามาซึ่ง
ปัญหาในการด ารงชีวิตและ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคลชีวิตที่ เป็นสุขควรประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง
ค าตอบน่าจะมีหลากหลายและแน่นอนที่จะต้องผสมผสานกลมกลืนกันไป เช่น การมีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงับความ
อยากควบคุมอารมณ์ต่างๆ ได้ไม่มีทุกข์หรือมีแต่ก็ไม่มากจนเกินแก้ไข มีเพื่อนฝูง  ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนและ
ธรรมชาติได้ตามสมควร มีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้พอเพียงอย่างยั่งยืน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข มีที่อยู่อาศัย
มีทีท่ ากิน มีอาชีพและรายได้ตามสมควร มีความเสมอภาคได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน มีสิทธิเสรีภาพ  มี ก า ร ศึ ก ษ า มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข ฯลฯ จากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 7(อมรรัตน์ พงษ์ปาน,2550) 

8สุขชัย สิทธิปาน (2546, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต คือ สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจ เป็นวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ในภาพรวมของประชากร ซึ่งมองผ่านมิติต่างๆ ไว้ดังน้ี 

 
สภาพความเป็นอยู่ของบุคคล สิ่งที่บอกคุณภาพชีวิต 
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สภาพความเป็นอยู่ของบุคคล สิ่งที่บอกคุณภาพชีวิต 
1. ด้านร่างกาย -อาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยสุขภาพอนามัยพลังงาน การออมทรัพย์สิ่งอ านวย

ความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพ 
2. ด้านอารมณ์ 
 

- การพักผ่อนหย่อนใจที่มีประโยชน์ และความนิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นความสัมพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน 

3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ - ภาวะแวดล้อมที่บริสุทธิ์ ความสะอาดและเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในน้ า 
อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิต และการคมนาคมที่สะดวก 

4. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม - การศึกษาการประกอบอาชีพที่มีความเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคความเป็นธรรมด้านร่างกายและสังคมความร่วมมือ ร่วมใจ ในชุมชน
ความเป็นระเบียบวินัย ความเห็นอกเห็นใจ และค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักธรรมใน
ศาสนา 

5. ด้านความคิด - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกชีวิตและชุมชนการศึกษาวิชาชีพ ความสามารถในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตัวเองครอบครัว และชุมชน การเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
การสร้างความส าเร็จด้วยตนเองและการมีเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสม 

6. ด้านจิตใจ - การมีคุณธรรมในส่วนตัวและสังคมความซื่อสัตย์สุจริต เมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
กตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีต่อชาติ ความศรัทธาในศาสนา ความเสียสละและการละ
เว้นจากอบายมุข 

ที่มา : สุขชัย สิทธิปาน (2546, หน้า 7) 
5.4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
9ศิริพันธ์  ถาวรวีวงษ์ 5 (อนันต์ชัย เรืองกิจ,2535)  ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยการอพยพระหว่างประเทศ  ว่าเกิดจากความไม่

พอใจสิทธิทางการเมืองการปกครองในปะเทศต้นทาง  โดยปัจจัยที่ดึงดูดก็คือความต้องการแรงงาน  ความเป็นศูนย์กลางด้าน
บริการ  ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  ความเสมอภาคในการท า งาน  รายได้  การได้รับการยอมรับในสถานภาพ  
ผลกระทบในทางบวก  คือ  ประเทศที่ขาดแรงงานจะได้แรงงานอพยพเข้ามาชดเชยแรงงานในประเทศ  ส่วนผลเสียก็คือ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ  เพราะชาวต่างประเทศเข้ามาท างานแล้วน าเงินตราออกนนอกประเทศก่อให้เกิดการสูญเสีย
ด้านเศรษฐกิจ  

10นล  พลเชียงสา (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการสถานบันเทิง ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิง  ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงที่เป็นคนไทยในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ.2548  จ านวน 404  คน  ซึ่ง
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่ามี  4  ปัจจัย  ดังต่อไปนี้  คือ  1) 
ปัจจัยด้านการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3) ด้านลักษณะทางกายภาพ 4) ด้านกระบวนการให้บริการ   มี
อิทธิพลด้านการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   โดยสามารถ ร่วมกันท านายการ
ตัดสินใจของผู้ใช้สถานบันเทิงได้ร้อยละ 67 
 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตสาวคาราโอเกะชายแดนใต้  กรณีศึกษา: สาวคาราโอเกะ  สัญชาติลาว  เป็นการวิจัยเชิง
คุณ ภาพ  (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก  ( In-depth Interview)  รวมทั้ งการสั งเกต 
(Observation) การสุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลักใช้เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงการก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก  ใช้เกณฑ์
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การเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง  จาก สาวคาราโอเกะ สัญชาติลาวท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน  1  ปีขึ้นไป  โดยเลือกเก็บ
ข้อมูลจาก คนที่ยินดีให้ข้อมูล  จ านวน  10  คน  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่ออธิบายคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่าง
ด้าวที่ท างานด้านการบริการ เสิร์ฟ  นั่งดริ้ง  ตามร้านคาราโอเกะ 

   
7.ผลการวิจัย 
 

จากการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า  แรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี ฝ่ายหญิงที่เดินทางมากับ
ครอบครัว หรือ สามี พี่น้อง  จะเริ่มจากการท าประมง  แพปลา  เป็นแม่บ้าน เป็นลูกจ้างร้านค้า   นวด  เด็กเสิร์ฟ  ส่วนบาง
คนจะมาจากการชักจูง หรือนายหน้า หรือเข้าใจโดยทั่วไปว่าเป็นผู้ชักน า  สาวลาวส่วนใหญ่ที่ตามครอบครัว สามี มาท างาน ไม่
ว่าจะเป็น ก่อสร้าง แพปลา แม่บ้าน หรือแม้แต่ตามมาเป็นแม่บ้านให้สามี ส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้หรือไม่ท างาน หรือ ท างาน
หนักไม่ไหว บางคู่ ก็มาเลิกรากันท่ีนี่ก็มี  จึงท าให้มีการชักจูงจากเพื่อฝูงคนรู้จัก หรือ รุ่นพ่ี เพื่อน ญาติ หรือเพื่อนบ้าน ที่เคยท า
อาชีพเสิร์ฟ คาราโอเกะ ชักจูงให้มาท างาน  แต่ส่วนใหญ่สาวลาวที่ท าอาชีพคาราโอเกะในจังหวัดปัตตานี ล้วนแล้วแต่สมัครใจ
ทั้งสิ้น หรือบางคนเข้ามาเพื่อท าอาชีพน้ีตั้งแต่ต้น เพราะงานที่ท าและเงินง่ายและได้เงินค่าตอบแทนสูงกว่า  แต่บางคนอาจถูก
บังคับจากเง่ือนไขที่ซับซ้อนหลายประการ ท าให้เชื่อว่าการเข้ามาท างานประเภทนี้ในประเทศไทยซึ่งเป็นทางเลือกเดียว หรือ 
ทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับการท างานในประเทศไทย เพราะด้วยรายได้  จ านวนเงินที่ได้ เมื่อเทียบกับค่าแรงที่ท างานกลางวัน
ทั่วไปแล้วจะมากกว่า จากการที่ผู้วิจัยได้นั่งพูดคุยกับเจ้าของร้าน หรือผู้ดูแลร้านคาราโอเกะ  ได้ยืนยันว่าการมาท างานที่นี่ 
ส่วนใหญ่ ทุกคนจะตัดสินใจเองหรือเป็นความสมัครใจเอง  ร้านที่ปัตตานีไม่ใช่มีแต่สาวลาวอย่างเดียว คนในพื้นที่ ภาคเหนือ 
อีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มี สาเหตุที่ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการต้องการสาวลาวมากกว่าสาวไทยเพราะผู้หญิงลาว ยอมรับข้อ
ตอบแทนในอัตราต่ ากว่า และยังง่ายต่อการควบคุมให้อยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสถานบันเทิง  สาวลาวเป็นสาวเสิร์ฟ 
ยอมท างานนอกเหนือจากการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่มีค่าแรงเพิ่ม เช่น การท าความสะอาดร้าน  ล้างถ้วยจาน หรือ
เป็นลูกมือในครัว ในขณะที่สาวเสิร์ฟไทยที่ท างาน ไม่ยอมรับการท างานนอกเหนือ เงื่อนไขที่เอาเปรียบเช่นนั่น เหตุผลต่างๆ
เหล่านี้ จึงท าให้ผู้ประกอบการ คาราโอเกะหลายร้าน พยายามหาสาวลาวอายุน้อยๆ และหน้าตาดีมาท างานให้ได้มากท่ีสุด 
 ส่วนเรื่องสวัสดิการแรงงาน สาวลาว ที่ท างานประเภทนี้  ก็ไม่ต่างจากแรงงานไทย ที่นี่จ่ายค่าแรงตามมาตรฐาน 
แรงงานไทยได้อย่างไรเขาได้อย่างนั้น รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ถือว่าเขาก็เป็นแรงงานๆ หนึ่งเหมือนกันคนไทยบางคน  อาศัยอยู่
กับครอบครัวตามบ้านพักเป็นตึกแถวปูนช้ันเดียวที่เป็นสวัสดิการให้  บางคนอาศัยอยู่ที่ร้านโดยทางร้านมีที่พักให้  แต่จะพักได้
เฉพาะคนโสดโดยดูถึงความจ าเป็นของแต่ละราย 
 
8.อภิปรายผล 
 

8.1 สถานภาพทางกฎหมาย รัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
มีนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องตั้งแตป่ี 2557 ส่งผลให้นายจ้างและ สถานประกอบการให้ความส าคัญกับ
การใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องมากขึ้น แม้ว่ามาตรการต่างๆ จะจัดท าเพื่อดึงดูดให้แรงงานต่างด้าวนอกระบบมาขึ้นทะเบียนเข้า
สู่ระบบอย่างถูกต้อง แต่ก็ยังมีปัญหา ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถน าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าว หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ทั้งไม่มีหนังสือเดินทางเข้าประเทศและยิ่งไปกว่านั้นบางรายไม่เคยท าบัตรประชาชน
และไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัวมาจากประเทศต้นทางปัจจุบันการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต้องด าเนินการตามข้อตกลงการ
น าเข้าแรงงานถูกกฎหมาย (MOU) ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการที่ยุ่งยากอีกทั้งต้องหาวิธีการส่ง แรงงานกลับประเทศต้นทาง
เพื่อไปด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ ใช้เวลานานท าให้นายจ้างเกิดความ สูญเสียทางเศรษฐกิจ หากนายจ้างจะจ้างให้บริษัท
จัดหางานด าเนินการให้ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และ อีกเหตุผลหนึ่งจากฝั่งนายจ้างที่ไม่ด าเนินการท าใบอนุญาตจ้างงานให้กับ
แรงงานต่างด้าวก็เนื่องมาจาก นายจ้างไม่มั่นใจว่าลูกจ้างจะอยู่ท างานในระยะเวลานานพอท่ีจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่ 
ส่งผลให้สถานภาพทางกฎหมายของลูกจ้างการท างานเป็นเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้งยังคงผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบัน   ด้านความ
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เข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตท างานพบว่าลูกจ้างยังขาด ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการมีใบอนุญาตท างาน 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน  พวกเขาเข้าใจในเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมายและประโยชน์ในด้านการเดินทาง
ออกนอกสถานที่ ท างาน แต่ยังไม่ทราบถึงเง่ือนไขการออกนอกสถานที่ท างานอย่างชัดเจน การเดินทางออกนอกสถานที่ 
ท างานของแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตท างานนั้น สามารถเดินทางได้เฉพาะภายในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวท างาน หาก
ต้องการเดินทางออกนอกจังหวัดต้องด าเนินการแจ้งขอออกนอกพื้นที่กับเขตที่แรงงาน นั้นๆ ขึ้นทะเบียนไว้ ส าหรับกลุ่มที่มี
ใบอนุญาตท างานนั้นจะทราบข้อดีหรือสิทธิประโยชน์ของการมี ใบอนุญาตท างานจากการบอกเล่าของนายจ้าง และจากข้อมูล
พบว่ามีความเข้าใจผิดว่าการมีใบอนุญาตท างานหรือบัตรสีชมพูจะท าให้สามารถเดินทางเข้า – ออกประเทศได้สะดวก 
เนื่องจากเมื่อแรงงานต่างด้าวท าใบอนุญาตท างานภายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ววีซ่าท่องเที่ยวที่ใช้เดินทางเข้า – ออก
ประเทศจะหมดลงทันที ท าให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ หากต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทางต้องไป
ติดต่อสถานฑูตประเทศนั้นๆ เพื่อขอหนังสือรับรองในการเดินทางออกนอกประเทศ จึงเป็นเรื่องยากที่จะด าเนินการให้ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

8.2 สมดุลชีวิตและการท างาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน และ
วันหยุดอื่นๆ โดยในส่วนของวันหยุดอื่นๆ กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้ออกกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออก
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับท างานเป็นเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้ง  สาวคา
ราโอเกะ พนักงานบริการ อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ดังนั้นในข้อนี้จึงได้น าผลการวิจัย ซึ่งเป็นไปตามความเข้าใจ
ของผู้ให้ข้อมูลมาอภิปรายร่วมกับความเป็นจริงท่ีลูกจ้างสมควรได้รับการปฏิบัติจากนายจ้างตามกฎหมายก าหนด 

8.3 ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ที่พักและความเป็นส่วนตัว และอาหาร ซึ่งลูกจ้าง
ท างานเป็นเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้ง สาวคาราโอเกะ นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในส่วนนี้ จึง ขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก
ว่าจะจัดหาที่พักและอาหารให้ลูกจ้างอย่างไร 

(1) ที่พักและความเป็นส่วนตัวโดยภาพรวมลูกจ้างท างานเป็นเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้ง สาวคาราโอเกะ  พอใจ 
กับท่ีพักและเป็นส่วนตัวท่ี  นายจ้างมอบให้ ซึ่งความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเกิดจากการมีที่พักแยกจากนายจ้าง เป็นที่พักกาย
พักใจที่คาดว่านายจ้างจะไม่เข้ามาในพื้นที่ของพวกเขา และพบว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีนายจ้างมอบให้จะยิ่งเพิ่มความรู้สึก
เป็นส่วนตัวให้ลูกจ้างยิ่งข้ึน  

(2) อาหาร  โดยภาพรวมลูกจ้าท างานเป็นเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้ง สาวคาราโอเกะ พอใจกับการจัดการด้าน 
อาหารของนายจ้าง เพราะบางสถานประกอบการหรือทางร้าน ก็มีคอยบริการอยู่ 

8.4 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ลูกจ้างเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้ง สาวคาราโอเกะ ไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่อง
ค่าจ้างขั้นต่ า ดังนั้น ค่าจ้างจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของนายจ้างเป็นหลัก ความยุติธรรมและความพอเพียงของค่าตอบแทนจึง
ประเมินตามความรู้สึกของลูกจ้าง ซึ่งพบว่าลูกจ้างเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้ง สาวคาราโอเกะจะได้รายได้จากการดื่มดริ้งกับลูกค้า 
คา่ช่ัวโมงท่ีนั่งคอยบริการลูกค้าและรายวันตามที่ได้ตกลงกันไว้กับนายจ้าง   

8.5 อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก แม้ว่าลูกจ้างเด็กเสิร์ฟ สาวนั่งดริ้ง สาวคาราโอเกะ จะใช้ชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัวท้ังหมดในบ้านที่นายจ้างจัดให้ หรือ มีบ้านเช่าเป็นของตัวเอง  แต่นายจ้างในปัจจุบันมิได้กีดกันการติดต่อกับ
โลกภายนอกเหมือนการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา 

8.6 ปัญหาในการท างาน ปัจจุบันปัญหาที่พบคือปัญหาเรื่องส่วนตัวกับครอบครัวซึ่งลูกจ้างบางรายมีครอบครัว สามี 
ลูก จึงเกิดปัญหาบ่อยในการบริการกับลูกค้าแต่ก็ไม่ถือว่า หนักจนแก้ไม่ได้ และเรื่องภาษาในการสื่อสารกับลูกค้า บางครั้งต่าง
ฝายยังไม่เข้าใจกัน และปัญหาในการขาด ลูกจ้าง ที่ไม่พอกับจ านวนลูกค้าท่ีเข้ามารับการบริการ 

  
9.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

9.1 การบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน ต้องมีความเด็ดขาดต่อผู้ฝ่าฝืนอย่างเท่าเทียมกันตลอดทั้ง
สายการผลิต (Supply Chain) ตั้งแต่สถานประกอบการ แรงงานของผู้รับจ้าง (Contractor) และผู้จัดหาสินค้า (Supplier) 
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9.2 เอกสารทางราชการ ควรท าทั้งภาษาไทยและภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อแรงงานได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ และ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน เป็นการลดความขัดแย้งและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 

9.3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมสร้างกลุ่มหรือเครือข่าย ในการสร้างมาตรฐานแรงงานแบบภาคสมัครใจ
ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ หรือการรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยประกาศหรือเครื่องหมายของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับและมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

9.4 กระตุ้นจิตส านึกให้สถานประกอบการ มีจรรยาบรรณท่ีดีรับผดิชอบต่อสังคม ให้ความรู้ข้อมูลแก่ลูกจ้าง ชุมชนถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ในการจัดการสารอันตรายและของเสีย โดยมี ส่วนร่วมในการสังเกต
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวัง 
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 สถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา  

(2551 - 2560) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
Adaptive Situation of Rubber Farmer in the Past Decade (2008-2017)  

in the Three Southern Border Provinces. 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา (2551 - 2560) ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 5 คน เครื่องที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ ข้อค าถามการสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการแรงงงาน พบว่า สถานการณ์ยางพาราในอดีต
มีแนวโน้มต้นทุนด้านราคาค่อนข้างสูงและในด้านการตลาดมีความต้องการยางแผ่นเป็นหลัก ซึ่งตัวเกษตรกรจะเป็นแรงงานหลัก
ในการประกอบอาชีพ แต่มีเพียงบางส่วนที่มีการจ้างแรงงาน และไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ปัจจุบันราคายางพาราลดลงมาก เว้นแต่
เจ้าของสวนยางพาราที่มีที่ดินมากจะมีการจ้างแรงงานในการกรีดและดูแลสวนยางพาราซึ่งเป็นแรงงานในชุมชน 2) การบริหาร
จัดการเงินทุน พบว่า ในอดีตราคายางพาราสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นจึงใช้เงินลงทุนของตนเองเป็นหลัก แต่ใน
ปัจจุบันเมื่อราคายางพาราลดลงท าให้เกษตรกรต้องเปลี่ยนจากการท ายางแผ่นเป็นน้ ายางสดเพราะใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า 
อีกทั้งยังมีการกู้ยืมและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 3) การบริหารจัดการวัสดุ พบว่า ช่วงราคา
ยางพาราสูงเกษตรกรมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยเงินส่วนตัว แต่เมื่อราคายางพาราลดลงเกษตรกรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม 
และ 4) วิธีการการจัดการ พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารามีการประกอบอาชีพเสริมภายในสวนยางพาราโดยการปลูกพืชผัก
ต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ และอาชีพรับจ้างภายในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง 
 
ค าส าคัญ: สถานการณ์การปรับตัว, เกษตรกรชาวสวนยางพารา, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ABSTRACT 
This qualitative study aimed to explore adaptive situation of rubber farmers in the past decade 

(2008-2017) in three southern border provinces. The key informant was involved 5 persons and the 
interview guideline was used for collecting data.  Results of the study revealed that rubber plantation in 
the past decade had rather high production costs rubber sheets were mainly needed by the market.   The 
rubber farmers themselves were main rubber plantation workforce and few of them hired workforce 
because they had a big rubber plantation area.  Regarding capital managerial administration, it was found 
that rubber price in the past was high so the farmers mainly used their own capital. After that, however, 
the rubber sheets price declined making the farmers turned to produce fish rubber due to lower 
production costs and they were supported by Rubber Plantation Welfare Fund.  For supply management, 
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the past high price of rubber could make the farmers use their own money to buy equipment/materials 
which were still used at present.  It was also found that the rubber farmers grew vegetables, reared 
livestock in rubber growing areas, and were hired workers for supplementary incomes.  

 
Keywords: Adaptive Situations, Para Rubber Farmers, Three Southern Border Provinces 
 

บทน า 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ สามารถท ารายได้เข้าประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท [1] สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึง ยะลา ปัตตานีและนราธิวาสซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา โดย
จังหวัดยะลา ในปี 2560 มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 800,727 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งหมด 52,178 คน 2 
จังหวัดปัตตานี ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด พ้ืนท่ีเพาะปลูก 338,714 ไร่ ผลผลิตรวม 70,856 ตัน 
ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา 37,925 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด มีการปลูกมากเป็นเป็นอันดับ
ที่ 12 ของภาคใต้ และมีผลเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  [3] และในปี 2560 มีพื้นที่ปลูก
ยางพาราทั้งหมด 693,439 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งหมด 53,037 คน และจังหวัดนราธิวาส ในปี 2560 มีพื้นที่
ปลูกยางพาราทั้งหมด 891,293 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งหมด 70,574 คน [2]  
 อดีตที่ผ่านมา พบว่า ราคายางพาราได้เพิ่มสูงขึ้น และค่อยๆ ลดลงมาเมื่อกาลเวลาได้ผ่านไป จนกระทั่งในปัจจุบัน จึง
ท าให้ชาวสวนยางซึ่งเคยมีรายได้จากการขายยางราคาแพง และใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเดือดร้อน เนื่องจากปรับตัวให้เข้ากับความจน
จากการมีรายได้ลดลงไม่ได ้ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลอืโดยการเข้าไปแทรกแซงราคา และดูเหมือนว่ารัฐบาลจะสนอง
ข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้ ถ้ามองราคายางท่ีเพิ่มสูงขึ้นในอดีตและลดลงมาในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลพบว่า การที่ราคายางพาราที่สูงข้ึนใน
อดีตและลดลงในปัจจุบัน ก็ด้วยเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ที่ท าให้ราคายางพาราสูงขึ้นในอดีตเป็นเพราะความต้องการ
ยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัวและอุตสาหกรรมซึ่งใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ราคาน้ ามันดิบได้เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ยางเทียมหรือยางสังเคราะห์ซึ่งใช้ผลผลิตจาก
น้ ามันเป็นวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นตาม และปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ในปัจจุบันปัจจัย 3 ประการนี้
ผันแปรไปในทิศทางกลับกันคือ เศรษฐกิจถดถอย การค้าทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบก็ลดลง ราคาน้ ามันก็
ลดลง และที่ส าคัญประเทศไทยไดเ้พิ่มพื้นท่ีปลกูยางพาราจาก 2 ล้านไร่ขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เองจึงท ายางพารา
ราคาลดลง และมีแนวโน้มลดลงหรอืไม่ก็คงที่อยู่ในระดับนี้ต่อไปตราบเท่าท่ีเศรษฐกิจโลกถดถอยและผลผลิตยางยังล้นตลาดดังที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน [4] หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกประสบภาวะถดถอยหรือตกต่ าจะส่งผลต่อสถานการณ์ราคายางพารา
ภายในประเทศให้ตกต่ าไปด้วย ในขณะที่ต้นทุนยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้รายได้ของเกษตรกรมีความผัน
ผวน และได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะภาระหนี้สินท่ีต้องช าระต่อฐานะทางเศรษฐกิจและปากท้อง
ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีภาระหนี้สิน ซึ่งได้ก่อหนี้สินไว้ในช่วงที่ราคายางพาราอยู่ใน
เกณฑ์ดี เช่น ขยายพื้นที่ปลูกยาง ซื้อยานพาหนะ ปลูกบ้านใหม่หรือซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว 
ท าให้เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาของตลาดยางพารา [5] นอกจากนี้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเกิดขึ้นได้ลุกลามยืดเยื้อและยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะยุติในเร็ววันท าให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางมีความเสี่ยงสูงในการต้องไปกรีดยางในสวนท่ีอยู่ห่าง
ออกไปจากที่พัก บางรายถูกลอบตัดหรือท าลายต้นยางให้ได้รับความเสียหาย จากการที่อาชีพสวนยางเป็นอาชีพหลักของคนใน
พื้นที่สามจังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ดังนั้นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงย่อมส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของทั้งสามจังหวัด จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าหลังจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นปริมาณยางพาราที่ผลติได้จากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด [6] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในสถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา (2551 - 2560) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถานการณ์มีความหมายครอบคลุมถึง
การตลาด การลดต้นทุน และการมีอาชีพเสริม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษท่ีผ่านมา (2551 - 2560) ใ น
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงสถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา (2551 - 2560) ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อน าไปวางแผนในการบริหารจัดการอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ศึกษาสถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา (2551 - 2560) ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาอาชีพเดิม ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ การบริหารจัดการ
แรงงาน การบริหารจัดการเงินทุน การบริหารจัดการวัสดุ และวิธีการการจัดการ 
    2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
               3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก  
   ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 คน ซึ่งการก าหนดผู้ให้
ข้อมูลหลักได้ใช้เกณฑ์การเลือกแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการท าสวนยางพาราและยินดีให้ข้อมูล 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการศึกษาครั้ง

ต่อไป 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเกษตรกร 

 การบริหารจัดการโดยใช้หลักการ 4M ซึ่งได้แก่ แรงงาน คือเกษตรกร เงินทุน คือต้นทุนที่ใช้ในการผลิตเพื่อท าให้เกิด
รายได้จากผลผลิต วัสดุ คือวัตถุดิบเป็นปัจจัยส าคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นจ าเปน็ตอ้งมีคุณภาพและมีต้นทุนที่ต่ าเพราะมีผลกระทบต่อต้นทุน
การผลิต และการจัดการ คือกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อให้มีแนวทางในการปรับตัว [7] 

2. แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพเสริม 
การประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักนั่นก็คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะช่วยให้มีรายได้

เพิ่มขึ้น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว มีการพึ่งตนเอง และมีกินและมีใช้ได้เพียงพอ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลการประกอบอาชีพเสริม 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนตัว ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา และด้านสภาพแวดล้อม   ดังนั้น
เกษตรกรชาวสวนยางควรมีการปรับตัวเพื่อรองรับวิกฤติราคายางพาราตกต่ าเพื่อความอยู่รอด โดยการประกอบอาชีพเสริมทั้งที่
เป็นภาคการเกษตร ได้แก่ การท าเกษตรแบบสวนกระแส การท าเกษตรแบบไม่เน้นขาย มีการปลูกพืชแซมในพ้ืนท่ีท าการเกษตร 
หรือเลี้ยงสัตว์ จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทาง แต่การเลือกปลูกพืชร่วมหรือพืชแซมก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายๆอย่างประกอบกัน เช่น ความต้องการของท้องถิ่น ความต้องการของตลาด และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปลูกพันธุ์น้ัน 
ๆ ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางสามารถสร้างรายได้เสริมโดยการปลูกพืชแซม ปลูกพืชร่วม แล เลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการท าสวน
ยาง อีกทั้งต้องมีการประกอบอาชีพเสริมทั้งที่เป็นนอกภาคการเกษตร ได้แก่ จัดท าแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติหรือท าโฮมสเตย์ 
การขายอุปกรณ์การเกษตรหรือขายปุ๋ย เครื่องมือและวัสดุในการเกษตร การรับจ้างทั่วไป ขายของในตลาดนัด และรับเหมา
ก่อสร้าง ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางสามารถสร้างรายได้เสริมจากอาชีพเหล่านี้ได้เช่นกัน  
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3. งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 ณัฐกฤช อัสนี (2553) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์การส่งออกยางพาราของประเทศไทยสู่ตลาดประเทศจีน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปตลาดประเทศจีน ผล
การศึกษาพบว่าราคาการส่งออกของยางพาราไทยที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลไปท าให้อัตราการน าเข้าของยางพาราของประเทศจีนลดลง 
เมื่อรายได้ประชาชาติของจีนมากข้ึน การน าเข้ายางพาราไทยจะน้อยลง และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างยางพาราธรรมชาติ
กับยางสังเคราะห์มีคุณสมบัติสินค้าประกอบกัน [8] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชูชาติ ตันอังสนากุล และวรรณดี สุทธินรากร 
(2559) ได้วิจัยเรื่องทางออกเพื่อความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อส ารวจปัญหาของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจากการรับฟังปัญหาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ 2 ) เพื่อให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของ
เกษตรกรและเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรทั้ง 3 พื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้เผชิญกับราคาผลผลิตตกต่ า (mean = 4.31, 
4.76, 4.63) และต้นทุนการผลิตสูง (mean = 3.84, 3.96, 3.87) ทั้งยังเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาคการตลาด 
ความต้องการของเกษตรกรคือการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยมี
ความรู้ในอาชีพทั้งการผลิต การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปวัตถุดิบยางพารา [9] นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนัดดา รัศมีแพทย์ และสุพัตรา ศรีสุวรรณ (2560) ได้วิจัยเรื่องการปลูกพืชเสรมิรายไดใ้นสวนยางพาราของเกษตรกร 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเปิดรับข่าวสารทาง 
ด้านการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา และความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพาราของเกษตรกร  2) 
สภาพการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพาราของเกษตรกร 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าพืชที่
ปลูกเสริมรายได้ในสวนยางพาราส่วนใหญ่ เช่น กล้วยต่างๆ พริก มะละกอ ข้าวโพด สับปะรด แตงกว า เป็นต้น พืชที่ใช้
ระยะเวลาในการดูแลรักษานานที่สุด คือ ทุเรียน พืชที่ใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษา น้อยที่สุด คือ แตงกวา พืชที่ให้ผลผลิต
เฉลี่ยมากที่สุด คือ สับปะรด พืชที่สร้างรายได้เฉลี่ยมากที่สุด คือ ขมิ้นชัน โดยพันธุ์พืชที่ปลูกเสริมรายได้เกษตรกรจัดหามาจาก
พืน้ที่ใกล้เคียง การเตรียมดินโดยไถพลิกดิน อาศัยน้ าฝน เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีใช้สารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
เป็นส่วนน้อย โรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือรา การเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้แรงงานในครัวเรือน ผลผลิตส่วนใหญ่จะมีพ่อค้า
หรือแม่ค้ามารับซื้อ เกษตรกรมีแนวโน้มใช้พื้นที่เท่าเดิมในการปลูกพืชเสริมรายได้ เนื่องจากมีพื้นที่จ ากัด เกษตรกรเห็นว่าการ
ปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารามีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มรายได้ [10] 

   
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มุ่งศึกษาสถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราทศวรรษท่ีผ่านมา (2551 - 2560) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 คน ซึ่งการก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้ใช้เกณฑ์การเลือกแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการท าสวนยางพาราและยินดีให้ข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ข้อค าถามการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับเครื่องมือและวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง มีการก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน รูปแบบของค าถามเป็นค าถามปลายเปิด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยตรง ข้อค าถามการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา (2551 - 2560) ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วพรรณนาความโดยใช้ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาสังคม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาอธิบายให้เห็นถึงสถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา (2551 - 2560) ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง สถานการณ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษที่ผ่านมา (2551 - 2560) ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร พบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-60 ปี มีระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา และผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท าสวนยางพาราและประสบปัญหาจากสถานการณ์ทาง
อาชีพในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราในปัจจุบัน 

2. สถานการณ์การปรับตัวในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทศวรรษท่ีผ่านมา (2551 - 2560) ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 

สถานการณ์ยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีพ.ศ. 2550 - 2555 มีแนวโน้มราคาค่อนข้างสูงถึงกิโลกรัมละ 
100 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางในการแปรรูปยางพาราภายในประเทศ เกษตรกรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ก็เริ่มปลูกยางพารามากขึ้น ทั้งในที่นา ทั้งบนเขา และพื้นที่ปกติก็มีการปลูกยางพาราเช่นเดียวกัน ท าให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ถ้าราคายางพาราสูงขึ้นท าให้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่ม
มากขึ้น จนท าให้ราคายางลดลงผลผลิตที่ได้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมท าให้ เกษตรกรมีภาระที่สูงขึ้น เพราะผลผลิตที่ได้เป็น
ผลกระทบท่ีออกมาท าให้เกษตรกรต้องแบกภาระในเรื่องของต้นทุน เช่น ปุ๋ย ค่าแรง ค่าพื้นที่ ค่าเสียโอกาสในการใช้พื้นที่ในการ
ปลูกพืชชนิดอื่น เป็นต้น หลังจากปีพ.ศ. 2556 - 2560 ราคายางมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากประเทศท่ีผลิตและบริโภคยางพารา
โดยน ายางพาราไปใช้มีการสต็อกยางพาราเพิ่มมากขึ้นและประเทศจีนมีการปลูกยางพาราในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
ลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ดังนั้นประเทศจีนก็จะมีทางเลือกในการรับซื้อยางพาราจาก
ประเทศเหล่านี้แทนจากประเทศไทยซึ่งต้นทุนการผลิตของประเทศเหล่านั้นและค่าขนส่งถูกกว่าถ้ารับซื้อยางพาราจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ระยะทางไกลกว่าและค่าขนส่งก็แพงกว่า ดังนั้นการบริหารจัดการสถานการณ์การประกอบอาชีพสวน
ยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 

2.1 การบริหารจัดการ “แรงงาน” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า 
สถานการณ์ยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตมีแนวโน้มต้นทุนด้านราคาค่อนข้างสูงและในด้าน

การตลาดของยางพารามีความต้องการยางแผ่นเป็นส่วนใหญ่ท าให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตยางแผ่นในปริมาณมากขึ้น ซึ่งเป็น
แรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นแรงงานหลักในการประกอบอาชีพ แต่มี
เพียงบางส่วนท่ีมีการจ้างแรงงานในการกรีดยางพาราจนท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากข้ึน จนในปัจจุบันราคา
ยางพาราลดลงเพราะผลผลิตที่ได้เป็นผลกระทบท่ีออกมาท าให้เพิ่มภาระแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และการผลิตยางแผ่นมี
ปริมาณการค้างสต็อกเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากกว่าน้ ายางสดที่ใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าท าให้เจ้าของสวนยางพาราที่มีที่ดินมาก
จะมีการจ้างแรงงานในการกรีดและดูแลสวนยางพาราจนโตซึ่งเป็นแรงงานในชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านคนสนิท ส่วนเจ้าของสวน
ยางพาราจะประกอบอาชีพอื่นๆแทน เช่น รับเหมาถมดิน ก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบ
อาชีพสวนยางพารา แต่มีเกษตรกรบางส่วนก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราเช่นเดิม นอกจากนี้ในการโค่นต้น
ยางพาราทิ้งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ้างนายทุนในการรับเหมาตัดต้นยางพาราเพื่อน าไปขายต่อไป 

2.2 การบริหารจัดการ “เงินทุน” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า 
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ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตราคายางพาราสูงขึ้นมีการส่งออก
ปริมาณยางพารามากขึ้นและคนในชุมชนมีความต้องการรับซื้อยางแผ่นมากกว่าน้ ายางสดท าให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามี
รายได้มากขึ้นจึงใช้เงินทุนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ในการปรับปรุงพื้นที่และจัดซื้ออุปกรณ์การท าสวนยางพารา เช่น ต้น
ยางพารา ปุ๋ย ถ้วยยางพารา มีดกรีดยางพารา ถังใส่น้ ายางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร แต่ในปัจจุบันเมื่อราคา
ยางพาราลดลงท าให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องเปลี่ยนจากการท ายางแผ่นเป็นน้ ายางสดเพราะใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า
ยางแผ่น อีกทั้งผลผลิตที่ได้เป็นผลกระทบที่ออกมาท าให้เกษตรกรต้องแบกภาระในเรื่องของต้นทุน เช่น ปุ๋ย ค่าแรง ค่าพื้นท่ี ค่า
เสียโอกาสในการใช้พื้นที่ในการปลูกพืชชนิดอื่น เป็นต้น โดยได้มีการกู้ยืมและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางส าหรับเจ้าของสวนยางพาราที่มีหนังสือเอกสารสิทธิ์จจะได้รับทุนจากกองทุนสงเคราะห์การยางในการจ้างรถ เช่น รถ
แบคโฮ รถไถ เป็นต้น มีการยกร่องหรือตัดคั้นในที่ราบลุ่มและมีการไถ่ในที่ราบให้เรียบเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ปลูก
ยางพารา  

2.3 การบริหารจัดการ “วัสดุ” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า 
  ช่วงราคายางพาราและปริมาณการส่งออกยางพาราสูงขึ้นท าให้เกษตรกรมีรายได้ในการประกอบอาชีพมาก
ขึ้นท าให้การซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกยางพาราโดยเงินส่วนตัว ได้แก่ ต้นยางพารา ปุ๋ย มีดกรีดยางพารา ถ้วยยางพารา ไม้
กวาดน้ ายางพารา ถังใส่น้ ายางพารา ไฟฉายคาดหน้าผาก เครื่องท ายางแผ่น มีการขุดตอด้วยรถแบคโฮและกวาดพื้นท่ีและพรวน
ดนิเพื่อเตรียมปลูกยางพาราด้วยรถไถ แต่เมื่อราคายางพาราลดลงและการส่งออกยางแผ่นมีปริมาณลดลงท าให้เกษตรกรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมและลดการท ายางแผ่นโดยเปลี่ยนมาท าน้ ายางสดแทนเนื่องจากมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก
และเป็นการลดต้นทุนในการใช้จ่าย  

2.4 วิธีการ “การจัดการ” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า 
  เกษตรกรชาวสวนยางพารามีการประกอบอาชีพเสริมภายในสวนยางพาราโดยการปลูกพืชแซมภายในสวน
ยางพาราซึ่งจะเป็นพืชผักต่างๆ เช่น ใบชะพลู พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น เพื่อเป็นการคลุมดิน แต่จะต้องปลูกพืชแซมยางภายในช่วง
ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ 1-3 ปี หลังจากช่วงนี้ใบยางพาราจะเริ่มร่มท าให้ปลูกพืชแล้วจะไม่เจริญเติบโต โดยการปลูกผักจะมี
การจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นและสามารถน ามาจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่นได้ อีกทั้งในพื้นที่ที่มีการยกร่องด้วยรถแบคโฮจะท า
เป็นกระชังเลี้ยงปลา และเกษตรกรชาวสวนยางพารามีการปรับตัวต่อราคายางพาราลดลงในปัจจุบันโดยการประกอบอาชีพ
รับจ้างต่างๆ เช่น ก่อสร้าง เก็บเกี่ยวผลไม้ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ที่ผ่านมาเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา คือ หมอนยางพารา อยู่ที่สหกรณ์บ้านคลอง
ช้างจ ากัด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่งและเพื่อป้องกันให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
สถานการณ์ยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีพ.ศ. 2550 - 2555 มีแนวโน้มราคาค่อนข้างสูงถึงกิโลกรัมละ 

100 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางในการแปรรูปยางพาราภายในประเทศ เกษตรกรในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ก็เริ่มปลูกยางพารามากขึ้น ทั้งในที่นา ทั้งบนเขา และพื้นที่ปกติก็มีการปลูกยางพาราเช่นเดียวกัน ท าให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ถ้าราคายางพาราสูงขึ้นท าให้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่ม
มากขึ้น จนท าให้ราคายางลดลงผลผลิตที่ได้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมท าให้เกษตรกรมีภาระที่สูงขึ้น เพราะว่าผลผลิตที่ได้เป็น
ผลกระทบท่ีออกมาท าให้เกษตรกรต้องแบกภาระในเรื่องของต้นทุน เช่น ปุ๋ย ค่าแรง ค่าพื้นที่ ค่าเสียโอกาสในการใช้พื้นที่ในการ
ปลูกพืชชนิดอื่น เป็นต้น หลังจากปีพ.ศ. 2556 - 2560 ราคายางมีแนวโน้มที่ลดลง เพราะประเทศที่ผลิตและบริโภคยางพารา
โดยน ายางพาราไปใช้มีการสต็อกยางพาราเพิ่มมากขึ้นและประเทศจีนมีการปลูกยางพาราในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
ลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ดังนั้นประเทศจีนก็จะมีทางเลือกในการรับซื้อยางพาราจาก
ประเทศเหล่านี้แทนจากประเทศไทยซึ่งต้นทุนการผลิตของประเทศเหล่านั้นและค่าขนส่งถูกกว่าถ้ารับซื้อยางพาราจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ระยะทางไกลกว่าและค่าขนส่งก็แพงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกฤช อัสนี (2553) ได้วิจัยเรื่อง
การวิเคราะห์การส่งออกยางพาราของประเทศไทยสู่ตลาดประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนด

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

207



7 
 

ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปตลาดประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่าราคาการส่งออกของยางพาราไทยที่
เพิ่มขึ้นไม่มีผลไปท าให้อัตราการน าเข้าของยางพาราของประเทศจีนลดลง เมื่อรายได้ประชาชาติของจีนมากขึ้น การน าเข้า
ยางพาราไทยจะน้อยลง และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างยางพาราธรรมชาติกับยางสังเคราะห์มีคุณสมบัติสินค้าประกอบกัน
[8] ดังนั้นการบริหารจัดการสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
 1. การบริหารจัดการ “แรงงาน” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า สถานการณ์ยางพาราในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตมีแนวโน้มต้นทุนด้านราคาค่อนข้างสูงและในด้านการตลาดของยางพารามีความต้องการยางแผ่น
เป็นส่วนใหญ่ท าให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตยางแผ่นในปรมิาณมากข้ึน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นแรงงานหลักในการประกอบอาชีพ แต่มีเพียงบางส่วนท่ีมีการจ้างแรงงานในการกรีดยางพาราจน
ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากข้ึน จนในปัจจุบันราคายางพาราลดลงเพราะผลผลิตที่ได้เป็นผลกระทบที่ออกมา
ท าให้เพิ่มภาระแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และการผลิตยางแผ่นมีปริมาณการค้างสต็อกเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากกว่าน้ ายาง
สดที่ใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าท าให้เจ้าของสวนยางพาราที่มีที่ดินมากจะมีการจ้างแรงงานในการกรีดและดูแลสวนยางพาราจน
โตซึ่งเป็นแรงงานในชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านคนสนิท ส่วนเจ้าของสวนยางพาราจะประกอบอาชีพอื่นๆแทน เช่น รับเหมาถมดิน 
ก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพสวนยางพารา แต่มีเกษตรกรบางส่วนก็ยังคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราเช่นเดิม นอกจากนี้ในการโค่นต้นยางพาราทิ้งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ้างนายทุนในการ
รับเหมาตัดต้นยางพาราเพื่อน าไปขายต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2556, น.22 - 23) ได้กล่าวถึงการมีอาชีพ
ของผู้คนในสังคมไทย สามารถแยกพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ หนึ่งการมีอาชีพแบบพึ่งพิง และสอง คือ การมีอาชีพ
อิสระ ทั้งนี้สองกลุ่มนี้เกิดจากพื้นฐานแนวคิดของแต่ละคน มีที่มาจากพื้นฐานของครอบครัวและสังคมที่แตกต่างกันไป 
(socialization) กล่าวคือ คนกลุ่มแรกน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง คือ เมื่อยึดอาชีพใดแล้วก็จะอยู่ในอาชีพนั้นนาน
ที่สุด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นคนท่ีชอบเสี่ยงชอบความท้าทายและไม่ชอบหยุดนิ่ง คนกลุ่มที่สองนี้มีความสามารถบริหารความเสี่ยง
ได้ดีกว่าคนในกลุ่มแรก เช่น อาชีพรับจ้าง อาชีพพ่อค้า เป็นต้น คนเหล่านี้จะสร้างสายความก้าวหน้าให้กับตนเอง ในขณะที่คน
กลุ่มแรกจะถูกผู้อื่นวางสายอาชีพไว้ให้ ค าว่าอาชีพในทางการบริหารมีอยู่ 4 ค าที่เกี่ยวกับอาชีพ เช่น สายความก้าวหน้า (career 
path) การวางแผนอาชีพ (career planning) การพัฒนาสายอาชีพ (career development) และการจัดการงานอาชีพ 
(managing career) ทั้งสี่มีความหมายใกล้เคียงกันมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน [11] 

2. การบริหารจัดการ “เงินทุน” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
ยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตราคายางพาราสูงขึ้นมีการส่งออกปริมาณยางพารามากขึ้นและคนในชุมชนมี
ความต้องการรับซื้อยางแผ่นมากกว่าน้ ายางสดท าให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้มากขึ้นจึงใช้เงินทุนของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ ในการปรับปรุงพื้นที่และจัดซื้ออุปกรณ์การท าสวนยางพารา เช่น ต้นยางพารา ปุ๋ย ถ้วยยางพารา มีดกรีดยางพารา ถังใส่
น้ ายางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร แต่ในปัจจุบันเมื่อราคายางพาราลดลงท าให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ต้องเปลี่ยนจากการท ายางแผ่นเป็นน้ ายางสดเพราะใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่ายางแผ่น อีกทั้ง ผลผลิตที่ได้เป็นผลกระทบที่
ออกมาท าให้เกษตรกรต้องแบกภาระในเรื่องของต้นทุน เช่น ปุ๋ย ค่าแรง ค่าพื้นที ่ค่าเสียโอกาสในการใช้พื้นที่ในการปลูกพืชชนิด
อื่น เป็นต้น โดยได้มีการกู้ยืมและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางส าหรับเจ้าของสวนยางพาราที่มี
หนังสือเอกสารสิทธ์ิจจะได้รับทุนจากกองทุนสงเคราะห์การยางในการจ้างรถ เช่น รถแบคโฮ รถไถ เป็นต้น มีการยกร่องหรือตัด
คั้นในท่ีราบลุ่มและมีการไถ่ในที่ราบให้เรียบเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ (2555, น. 11) ได้กล่าวว่า เมื่อเกิดวิกฤติราคายางตกต่ าจากเศรษฐกิจโลกในปีพ.ศ. 2551 และในปีพ.ศ.2554 
ราคายางลดลงต่ ากว่า 30 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลยังคงมีมาตรการใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยให้เงินกู้และ
เกษตรกรชาวสวนยางเก็บสต็อกยางไว้รอจ าหน่ายเมื่อราคาเหมาะสม [12]  

3. การบริหารจัดการ “วัสดุ” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า ช่วงราคายางพาราและปริมาณ
การส่งออกยางพาราสูงขึ้นท าให้เกษตรกรมีรายได้ในการประกอบอาชีพมากขึ้นท าให้การซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกย างพารา
โดยเงินส่วนตัว ได้แก่ ต้นยางพารา ปุ๋ย มีดกรีดยางพารา ถ้วยยางพารา ไม้กวาดน้ ายางพารา ถังใส่น้ ายางพารา ไฟฉายคาด
หน้าผาก เครื่องท ายางแผ่น มีการขุดตอด้วยรถแบคโฮและกวาดพื้นที่และพรวนดินเพื่อเตรียมปลูกยางพาราด้วยรถไถ แต่เมื่อ
ราคายางพาราลดลงและการส่งออกยางแผ่นมีปริมาณลดลงท าให้เกษตรกรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมและลดการท ายางแผ่นโดย

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

208



8 
 

เปลี่ยนมาท าน้ ายางสดแทนเนื่องจากมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและเป็นการลดต้นทุนในการใช้จ่าย  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูชาติ ตันอังสนากุล และวรรณดี สุทธินรากร (2559) ได้วิจัยเรื่องทางออกเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส ารวจปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จากการรับฟังปัญหาใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 2. เพื่อให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกร และเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติและจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรทั้ง 3 พื้นที่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้เผชิญกับราคาผลผลิตตกต่ า (mean = 4.31, 4.76, 4.63) และต้นทุนการผลิตสูง (mean = 3.84, 3.96, 
3.87) ทั้งยังเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาคการตลาด ความต้องการของเกษตรกรคือการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนของ
รัฐบาลในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยมีความรู้ในอาชีพทั้งการผลิต การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการแปรรูปวัตถุดิบยางพารา [9] 

 4. วิธีการ “การจัดการ” ในสถานการณ์การประกอบอาชีพสวนยางพารา พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารามีการ
ประกอบอาชีพเสริมภายในสวนยางพาราโดยการปลูกพืชแซมภายในสวนยางพาราซึ่งจะเป็นพืชผักต่างๆ เช่น ใบชะพลู พืช
ตระกูลถั่ว เป็นต้น เพื่อเป็นการคลุมดิน แต่จะต้องปลูกพืชแซมยางภายในช่วงต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ 1-3 ปี หลังจากช่วงนี้
ใบยางพาราจะเริ่มร่มท าให้ปลูกพืชแล้วจะไม่เจริญเติบโต โดยการปลูกผักจะมีการจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นและสามารถน ามา
จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่นได้ อีกทั้งในพื้นที่ที่มีการยกร่องด้วยรถแบคโฮจะท าเป็นกระชังเลี้ยงปลา และเกษตรกรชาวสวน
ยางพารามีการปรับตัวต่อราคายางพาราลดลงในปัจจุบันโดยการประกอบอาชีพรับจ้างต่างๆ เช่น ก่อสร้าง เก็บเกี่ยวผลไม้ เป็น
ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา คือ หมอนยางพารา อยู่ที่สหกรณ์บ้านคลองช้างจ ากัด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่งและเพื่อ
ป้องกันให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัดดา รัศมี
แพทย์ และสุพัตรา ศรีสุวรรณ (2560) ได้วิจัยเรื่องการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพาราของเกษตรกร อ าเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเปิดรับข่าวสารทาง ด้านการปลูกพืชเสริม
รายได้ในสวนยางพารา และความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพาราของเกษตรกร 2) สภาพการปลูกพืชเสริม
รายได้ในสวนยางพาราของเกษตรกร 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าพืชที่ปลูกเสริมรายได้ในสวน
ยางพาราส่วนใหญ่ เช่น กล้วยต่างๆ พริก มะละกอ ข้าวโพด สับปะรด แตงกวา เป็นต้น พืชที่ใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษานาน
ที่สุด คือ ทุเรียน พืชที่ใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษา น้อยที่สุด คือ แตงกวา พืชที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด คือ สับปะรด พืชที่
สร้างรายได้เฉลี่ยมากที่สุด คือ ขมิ้นชัน โดยพันธ์ุพืชที่ปลูกเสริมรายได้เกษตรกรจัดหามาจากพื้นท่ีใกล้เคียง การเตรียมดินโดยไถ
พลิกดิน อาศัยน้ าฝน เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีใช้สารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นส่วนน้อย โรคที่พบส่วนใหญ่เป็น
โรคที่เกิดจากเช้ือรา การเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้แรงงานในครัวเรือน ผลผลิตส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าหรือแม่ค้ามารับซื้อ เกษตรกรมี
แนวโน้มใช้พื้นที่เท่าเดิมในการปลูกพืชเสริมรายได้ เนื่องจากมีพื้นที่จ ากัด เกษตรกรเห็นว่าการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวน
ยางพารามีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มรายได้ [10] 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย โดยเลือกต าบลพะวง อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า ต าบลพะวงก าลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการท าการออกแบบโครงการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาทัศนคติของเด็กท่ีมีต่อผู้สูงอายุ และ
การจัดกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัยโดยใช้เด็กเป็นฐาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดห้าภาษารัก (Five Love Languages) ของ ดร.แกรี 
แชปแมน เป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย ในเชิง
วิชาการ ช่วยจัดการความรู้เกี่ยวกับทัศนคติของเด็กที่มีต่อผู้สูงอายุ ในเชิงการพัฒนา ช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและมี
แนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 

 
ค าส าคัญ: ช่องว่างระหว่างวัย, ผู้สงูอายุ, สังคมสูงวัย 

Abstract 
 This paper based on an action research in order to design a communication project for 
community development. Due to Pawong municipality is becoming a complete aged society, the 
researchers aim to promote social activities for reducing age gap between children and the elders by 
adopting Chapman’s concept of five love languages. The research found that young participants in the 
project have more understanding in how to deal with the elderly. They could develop a better 
relationship with the elderly. 
 
Keywords: Age Gap, Elderly, Aged Society 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ คือการเข้าสู่สังคมสูงวัย ทั้งนี้

เนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ตลอดจนการวางแผนครอบครัว ท าให้อัตราการเกิดและอัตราการตาย
ของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชากรสูงวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง
ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ตั้งแต่ในช่วงปีพ.ศ.2547-2548 โดยมี
จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.4 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมี
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา โดยมี อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ เป็นที่ปรึกษา 
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จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด และคาดประมาณว่า ประเทศ
ไทยจะก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 กล่าวคือ มีจ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุด
ยอด (Super Aged Society) โดยมีจ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
นอกจากนั้น รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 ยังแสดงให้เห็นว่า หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความ
ยากจน บุตรซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของผู้สูงอายุมีสัดส่วนลดลง ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวหรืออยู่ล าพังกับ
ผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่หน่วยงานทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องเตรียมการรองรับ และเนื่อง
ด้วยสภาพสังคมไทยที่มีการให้ความส าคัญกับความกตัญญู การรู้จักทดแทนบุญคุณบุพการี การให้ความเคารพนับถือ
ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลในสังคมไทยเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ [1] 

กุศล สุนทรธาดา ระบุว่า การเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมไทยสามารถออกเป็น 2 ประเภท คือ การเห็นคุณค่า
ผู้สูงอายุในระดับครอบครัว และการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในระดับสังคม ซึ่งในระดับครอบครัวผู้สูงอายุเป็นผู้มีบทบาทในการ
ด าเนินกิจกรรมของครอบครัว เช่น การดูแลลูกหลานภายในบ้าน การดูแลทรัพย์สินภายในบ้าน การท าความสะอาดบ้าน
เป็นต้น อีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์กลางของครอบครัวและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้สูงอายุในครอบครัวมีความส าคัญอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้การท างานของผู้สูงอายุยังเป็นการท างานที่เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือสังคม เช่น การรวมกลุ่ม 
ในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นในรูปแบบของอาสาสมัคร ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สู งอายุที่ยัง
สามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคม เกิดความรู้สึกว่าผู้สูงอายุมิใช่เป็นปัญหาของสังคมแต่อย่างใด เมื่อผู้สูงอายุสามารถด าเนิน
กิจกรรมทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ผู้อื่นที่อยู่ในสังคมย่อมมองเห็นคุณค่าของผู้สงอายุเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ [2] 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย โดยเลือกต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลาเป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า ต าบลพะวงก าลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (A Complete Aged Society) โดย
ในปี พ.ศ. 2559 ต าบลพะวงมีจ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มสูงขึ้นจากจ านวน 4,131 คน ในปี พ.ศ.2559 เป็น
จ านวน 4,677 คนในปีพ.ศ.2560 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.69 ของจ านวนประชากรทั้งหมด [3] นอกจากนี้ยังพบว่า ในปัจจุบัน
เทศบาลต าบลพะวงยังจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยอีกด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุเป็น
โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ลดการพึ่งพิง โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดรูปแบบให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ งทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ปัญญา และ
ความสุข กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เน้นการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ ในขณะที่สุขภาวะของผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้าน
จิตวิทยาสังคม จ าเป็นต้องอาศัยฐานความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในวัยอื่นด้วย [4] ปัญหาส าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มี
การกล่าวถึงกันเป็นเวลานานแล้วก็คือปัญหา “ช่องทางระหว่างวัย” ซึ่งเกิดจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างคนกลุ่มวัย
ต่าง ๆ ผลของการเกิดช่องทางระหว่างวัยนี้ ท าให้ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับบุตรหลานมีความห่างเหินกันมากขึ้น [5]  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การด าเนินงานใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาทัศนคติของเด็กที่มีต่อผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัยโดยใช้เด็กเป็นฐาน 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดห้าภาษารักของ ดร.แกรี แชปแมน เป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย ในเชิงวิชาการ ช่วยจัดการความรู้เกี่ยวกับทัศนคติของเด็กที่มีต่อผู้สูงอายุ ในเชิงการ
พัฒนา ช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและมีแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ  

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 บทความวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนในการด าเนินงาน มีดังนี้ 

(1) ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต าบลพะวงจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลพะวง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุต าบลพะวงของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และท าการส ารวจชุมชนในภาคสนาม ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากหาก
ผู้วิจัยไม่สามารถบูรณาการตนเองเข้ากับชุมชนได้ก็จะเป็นการยากที่จะก้าวไปสู่การท างานซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและ
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ความร่วมมือของชุมชนเป็นส าคัญ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากแกนน าชุมชนประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในการช่วยแนะน าผู้วิจัยให้ชาวบ้านรู้จัก จนชาวบ้านเกิดความไว้วางใจและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

(2) ระยะท าวิจัย (Research Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาทัศนคติของเด็กท่ีมีต่อผู้สูงอายุ โดยเลือก
พื้นที่ศึกษาเพียงหนึ่งหมู่บ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในเวลาที่จ ากัด เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเด็ก
ด้วย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กเล็ก (ก าลังศึกษาระดับช้ัน
ประถมศึกษา) จ านวน 10 คน และเด็กโต (ระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) จ านวน 10 คน นอกจากนั้นแล้ว ระหว่างจัด
กระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยยังได้ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับปัญหาของผู้สูงอายุและการเข้าสู่สังคมสูงวัยเพื่อให้เด็กมีความรู้และ
เข้าใจผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัยมากขึ้น ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจนได้จ านวนครบตามต้องการ 

(3) ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดห้าภาษารักของ ดร.แกรี แชปแมน 
เป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ ภาษารักเป็นแนวคิดที่มาจาก ดร.แกรี แชปแมน ซึ่ง
เขียนอยู่ในหนังสือช่ือ The Five Love Languages ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษในปี พ.ศ.2538 ซึ่งได้รับความนิยม
จนถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 20 ภาษา ส าหรับฉบับภาษาไทยนั้นแปลโดยกนกบรรณาสาร พิมพ์เป็นครั้งท่ีแปด ใจความ
ส าคัญของหนังสือเสนอว่า คนเราสามารถแสดงออกซึ่งความรักได้ห้าแบบหลักๆ ได้แก่ ค าพูด (word of affirmation) 
เวลาที่มีคุณภาพ (quality time) ของขวัญ (gifts) การดูแล (acts of service) และการสัมผัสทางกาย (physical touch) 
โดยทั่วไปแต่ละคนมักมีภาษารักไม่เหมือนกัน และแต่ละคนมักมีภาษารกัมากกว่าหนึ่งแบบ สิ่งส าคัญคือ การเรียนรู้ภาษารัก
ของคู่ความสัมพันธ์ และแสดงออกภาษารักให้สอดคล้องกับความต้องการของเขา [6] 

ค ำพูด (word of affirmation) คือการบอกความรู้สึกดี ๆ เช่น คิดถึง เป็นห่วง ให้ก าลังใจ หรือการพูด
ออกไปตรง ๆ ว่า “รัก” ภาษารักด้วยค าพูดเป็นการบอกให้อีกฝ่ายได้รับรู้ถึงความรักแบบตรงไปตรงมา และยืนยันความรัก
ที่มีให้แก่กัน โดยไม่ต้องใช้วิธีคาดเดาหรือคอยสังเกตอย่างอ้อม ๆ สิ่งที่เด็กควรกระท าต่อผู้สูงอายุเพื่อลดช่วงว่างระหว่างวัย
คือ การพยายามใช้ค าพูดบอกรักให้มากข้ึนสิ่งส าคัญ คือ ‘พูดด้วยใจจริง’ 

เวลำที่มีคุณภำพ (quality time) คือการใช้เวลาร่วมกัน สิ่งที่เด็กควรกระท าต่อผู้สูงอายุเพื่อลดช่วงว่าง
ระหว่างวัยคือ การแสวงหากิจกรรมที่สามารถกระท าร่วมกับผู้สูงอายุได้โดยทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจร่วมกัน ไม่ได้มาจาก
ความฝืนใจ แต่เต็มใจที่จะใช้เวลาด้วยกัน เวลาในที่นี้ไม่ได้เน้นปริมาณว่าจะต้องมีเวลาให้แก่กันมากเพียงใด แต่อย่างน้อย
ควรจะต้องมีเวลาให้แก่กันมากเพียงพอที่จะท าให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีระยะห่างระหว่างกัน 

ของขวัญ (gifts) คือการให้ของขวัญหรือของฝากในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ภาษารักด้วยของขวัญนี้ไม่ได้เล็งถึง
วัตถุนิยม เพราะความส าคัญไม่ได้อยู่ทีร่าคา แต่เป็นการแสดงถึงความคิดถึงกัน การเอาใจใส่ และการเป็นคนส าคัญ 

กำรดูแล (acts of service) ในที่น้ีเน้นไปท่ีการกระท า นั่นคือการดูแล ปรนนิบัติ และให้บริการเรื่องต่าง ๆ 
เพื่อสื่อถึงความรักท่ีมีให้กันเช่น ช่วยท างานบ้าน ท าอาหารให้รับประทาน ช่วยท าธุระให้ คอยดูแลยามเจ็บป่วย เป็นต้น  

กำรสัมผัสทำงกำย (physical touch) ในที่น้ีเช่น จับมือ หอมแก้ม โอบ กอด การสัมผัสเป็นการสื่อถึงความ
รัก ความห่วงใย และความใกล้ชิดที่มีระหว่างกัน ซึ่งการแสดงออกของเด็กต่อผู้สูงอายุนั้น เด็กจ าเป็นต้องแสดงออกให้
เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของสังคมไทย 
 แผนกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย สามารถจ าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แผนกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย จ าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบ แผนการจดักิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย 

ผู้ส่งสาร  ผู้วิจัย จ านวน 6 คน 

ผู้รับสาร  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กเล็ก (ก าลังศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา) จ านวน 10 คน และเด็กโต 
(ระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า) จ านวน 10 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 

สาร  สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ปัญหาส าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับผู้สูงอายุคือปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัย ซึ่งท าให้ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับบุตรหลานมีความห่างเหินกัน การช่วยกันแสวงหา
แนวทางในการลดช่องว่างระหว่างวัยจึงมีความจ าเป็นเด็กสามารถใช้ภาษารักในการลดช่องว่างใน
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ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุได้ ภาษารักห้าแบบหลักๆ ได้แก่ ค าพูด เวลาที่มีคุณภาพ ของขวัญ การ
ดูแล และการสัมผัสทางกาย โดยทั่วไปแต่ละคนมักมีภาษารักไม่เหมือนกัน และแต่ละคนมักมีภาษา
รักมากกว่าหนึ่งแบบสิ่งส าคัญคือ เด็กควรเรียนรู้ภาษารักของผู้สูงอายุ และแสดงออกภาษารักให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 

สื่อ ผู้วิจัยใช้สื่อกิจกรรม โดยเด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม กิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย ใน
วันผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านห้วยขัน ประกอบด้วย 
การบอกรักด้วยค าพูดและการแสดงประกอบเพลงบอกรักผู้สูงอายุ การร้อยก าไลลูกปัดเป็น
ของขวัญแด่ผู้สูงอายุ และการนวดคลายกล้ามเนื้อให้ผู้สูงอายุนอกจากนี้การมีส่วนร่วมของเด็กใน
งานประเพณีเนื่องในวันผู้สูงอายุยังเป็นอีกหนึ่งภาษารักได้ด้วยผู้วิจัยได้ท าการฝึกซ้อมและเตรียม
ความพร้อมกลุ่มเป้าหมายเด็กก่อนถึงวันงานประเพณี 

ผลที่คาดหวัง เด็กเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  

(4) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ปรึกษาหารือผู้น าชุมชนและ
ประธานชมรมผู้สูงอายุ โดยเห็นชอบร่วมกันว่า ในโอกาสวันผู้สูงอายุ ซึ่งหมู่บ้านห้วยขันจะจัดงานประเพณีรดน้ าด าหัวใน
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในงานด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา 
ผู้เข้าร่วมงานประเพณีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันเองทั้งนั้น การรดน้ าด าหัวมักคัดเลือกให้ผู้สูงอายุซึ่งมีอายุมากที่สุดใน
หมู่บ้าน ประมาณ 10-20 คน (อายุเฉลี่ย 80 ปีขึ้นไป) น่ังเป็นประธานให้ผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ที่มีอายุน้อยกว่ารดน้ าด าหัวขอ
พร ด้วยเหตุนี้ หลังจากผู้วิจัยได้ให้ความรู้เรื่องแนวคิดห้าภาษารักแก่กลุ่มเป้าหมายเด็กกลุ่มเดิมแล้ว ผู้วิจัยจึงให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการออกแบบกิจกรรมลดช่วงว่างระหว่างวัยโดยใช้แนวคิดห้าภาษารัก เพื่อแสดงออกในงานประเพณีรดน้ าด าหัวเนื่อง
ในวันผู้สูงอายุด้วย การใช้วันผู้สูงอายุเป็นโอกาสในการแสดงความรักต่อผู้สูงอายุนับเป็นการเริ่มต้นที่ช่วยให้ทั้งเด็กและ
ผู้สูงอายุไม่รู้สึกขัดเขินในการแสดงออกถึงความรักต่อกัน  

กิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัยในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การบอกรักด้วยค าพูดและการแสดงประกอบ
เพลงบอกรักผู้สูงอายุ (word of affirmation) การร้อยก าไลลูกปัดเป็นของขวัญแด่ผู้สูงอายุ (gifts) และการนวดคลาย
กล้ามเนื้อให้ผู้สูงอายุ (acts of service and physical touch) โดยการมีส่วนร่วมของเด็กในงานประเพณีเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุยังเป็นภาษารัก (quality time) ได้ด้วย ผู้วิจัยได้ฝึกซ้อมกลุ่มเป้าหมายเด็กทั้งสามกิจกรรมก่อนถึงวันงานประเพณี 

 

    
ภาพท่ี 1 ประชุมวางแผนกิจกรรม  ภาพท่ี 2 ท าแบบทดสอบวัดความรู้  ภาพท่ี 3-4 ซ้อมการแสดงของเด็กเล็กและเด็กโต 

   
ภาพท่ี 5 การสอนร้อยก าไลลูกปัด  ภาพท่ี 6-7 การสอนนวดผ่อนคลาย 

 ในการด าเนินงานพบอุปสรรคปัญหา คือ (1) เด็กบางคนไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องห้าภาษารัก ผู้วิจัยแก้ปัญหา
โดยมีการอธิบายซ้ า และแยกอธิบายเป็นรายบุคคลพร้อมยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวให้เยาวชนได้ท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น (2) 
เนื่องจากในวันที่จัดโครงการวันที่ 14 เมษายน 2561 ซึ่งตรงกับวันกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุของคนในชุมชน จึงท าให้
เกิดปัญหาในเรื่องของการจัดตารางเวลาและการจัดล าดับกิจกรรม ท าให้กิจกรรมของเยาวชนไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ มี
การเลื่อนเวลา ผู้วิจัยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยพยายามรวบรวมตัวเด็กไว้และให้เด็กเตรียมความพร้อมไว้เสมอ 
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(5) ระยะการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase) ผู้วิจัยติดตามและประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เข้าร่วมโครงการ  โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การทดสอบความรู้หลังการอบรม การสังเกตความสนใจ 
ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม การติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม โดยการประเมินผลมุ่ง
สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ท่ีมีต่อผู้สูงอายุ จากนั้นผู้วิจัยจึง
สรุปผลที่ได้และน าผลที่ได้ไปสื่อสารแก่ผู้น าชุมชนเพือ่สนับสนุนให้มีการขยายผลการลดช่องว่างระหว่างวัยต่อไป 

 

ผลการศึกษาและพัฒนา 

ผลการศึกษาทัศนคติของเด็กท่ีมีตอ่ผู้สูงอาย ุ
สังคมไทยเติบโตมาในครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกัน การอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวท้ังจากการสอน

โดยตรงและจากการเรียนรู้การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนอิทธิพลของการอบรมสั่งสอนที่เป็น
ทางการจากค าสอนทางศาสนาและในระบบโรงเรียน (ผ่านวิชาศีลธรรม หรือศาสนา) เช่น ค าสอนของศาสนาพุทธท่ีเน้นเรื่อง
ความกตัญญู หรือเรื่องทิศหกท่ีเน้นการปฏิบัติต่อคนในสังคมในสถานภาพต่างๆ ผู้สูงอายุเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถ ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าที่ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ การเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม อีกท้ังการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องท าให้เกิดค าถามขึ้นในใจหลาย ๆ คนว่า คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่เติบโตมาในบริบทของสังคมไทยยังคงให้
คุณค่าผู้สูงอายุเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่เติบโตมาพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่การให้คุณค่ากับ
สิ่งต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมน่าจะส่งผลกระทบต่อความคิดและความเช่ือของคนในสังคมที่มีต่อ
ผู้สูงอายุไม่มากก็น้อย ในช่วงที่ผ่านมาจ านวนและสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุได้ก่อให้เกิดเรื่องของภาระการดูแลผู้สูงอายุ
ของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยมองว่า หากทัศนะของคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อผู้สูงอายุเปลี่ยนไป เช่น มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของ
ลูกหลาน หรือเป็นภาระของสังคม ทัศนะเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งทัศนคติของเด็กต่อผู้สูงอายุมี
แนวโน้มไปในเชิงลบ เด็กมักมองความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับไม้เรียว รอยย่น เสื้อผ้าที่โบราณเชยๆ แต่ถ้าเด็กอยู่ใน
บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่ดีกับผู้สูงอายุก็จะมีแนวโน้มทัศนคติในทางบวกต่อผู้สูงอายุ [7] 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ.2554 ท่ีด าเนินการโดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรร้อยละ 94.7 เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ รองลงมา คือ 
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรได้รับความเคารพนับถือเสมอ (ร้อยละ 90.7) และผู้สูงอายุสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคม (ร้อยละ 90.6) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจต่อครอบครัวโดยสามารถเป็นผู้
จุนเจือครอบครัว และยังเป็นผู้มอบมรดกให้แก่บุตรหลาน ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่มีรายได้จากการท างาน เงินบ านาญ
และมีเงินออม ย่อมไม่เป็นภาระของบุตรหลานในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจ [8] 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบทัศนคติของเด็กท่ีมีต่อผู้สูงอายุที่น่าสนใจดังนี ้

“น้องก็ไม่ค่อยสนิทกับย่ำที่บ้ำน เวลำกลับจำกโรงเรียน น้องก็แค่สวัสดีท่ำนและคุยบ้ำงนิดหน่อย เพรำะ
ส่วนใหญ่น้องจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน กลับบ้ำนอีกทีก็ก่อนจะค่ ำ น้องจึงรู้สึกว่ำน้องไม่ได้สนิทกับย่ำ 
เพรำะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คุยกัน บำงครั้งย่ำก็บ่นน้องบ้ำง ท ำให้น้องไม่อยำกคุยกับย่ำ และบำงครั้งย่ำก็ใช้
ให้น้องท ำงำนบ้ำน น้องไม่ท ำ ย่ำก็บ่นอีก น้องเลยไม่ชอบอยู่บ้ำน จะไปเที่ยว ไปเล่นเกม” [9] 

“ปกติน้องสนิทกับยำย เพรำะว่ำพ่อกับแม่ไปท ำงำน น้องจึงอยู่กับยำยเกือบทุกวัน มีบ้ำงในช่วงวันหยุด
เสำร์อำทิตย์น้องจะออกไปเล่นข้ำงนอกบ้ำนกับเพื่อน น้องช่วยยำยท ำงำนบ้ำนเป็นบำงครั้ง ยำยก็บ่นน้อง
บ้ำง น้องก็เช่ือฟังยำยนะ แต่บ้ำงครั้งน้องเองก็รู้สึกเบื่อเวลำยำยบ่นและต้องอยู่กับยำยทุกวัน แต่น้องก็รู้ว่ำ
ที่ยำยบ่นเพรำะอยำกให้น้องเป็นคนดี น้องรักยำยแต่ไม่ค่อยแสดงออกให้ยำยรู้” [10] 

“ส่วนใหญ่น้องกับปู่ไม่ค่อยสนิทกัน ช่วงปิดเทอมน้องออกไปเล่นทุกวัน พอกลับมำเจอปู่ ปู่ก็บ่นว่ำอยู่ไม่
ติดบ้ำน พอน้องอยู่บ้ำน ปู่ชอบใช้งำนให้รดน้ ำต้นไม้บ้ำง ท้ิงขยะบ้ำง น้องเลยเบื่อ ไม่อยำกอยู่บ้ำน ออกไป
นอกบ้ำนสบำยใจกว่ำ ดีกว่ำอยู่บ้ำนฟังปู่บ่น แต่น้องก็ไม่ได้รู้ สึกเบื่อปู่ขนำดนั้นเพรำะก็รู้ว่ำที่ปู่บ่นเป็น
ควำมจริง น้องก็เข้ำใจที่ปู่บ่น ปู่หวังดี อยำกให้น้องอยู่บ้ำนกับปู่” [11] 

ผลการจัดกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย 
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กิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย ในวันผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 14 เมษายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
ห้วยขัน ช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าผู้สูงอายุมากขึ้นและการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยเด็กมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อผู้สูงอายุ ดังนี้ 

1. ด้านทัศนคติจากการสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม พบว่า เด็กเห็น
คุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น 

2. ด้านความรู้จากการทดสอบวัดความรู้เด็กหลังการอบรมพบว่า เด็กมีความรู้ความเข้าใจการแสดงออกถึง
ความรักที่มีต่อผู้สูงอายุ ทั้งการใช้ค าพูดบอกรัก การใช้เวลาร่วมกัน การใช้ของขวัญแทนใจ การดูแล
ปรนนิบัติและใช้การสัมผัสทางกาย 

3. ด้านพฤติกรรมจากการติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม พบว่าเด็กเริ่มปรับตัวเข้าหาผู้สูงอายุมากขึ้น
โดยเฉพาะผู้สูงอายุในครัวเรือนของตนเอง 

ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่
มีต่อผู้สูงอายุ มีดังนี ้

“น้องเห็นถึงควำมส ำคัญของคนเฒ่ำคนแก่ น้องได้รู้ว่ำที่น้องเล่น กอด หอมแก้มกับแม่เฒ่ำ ช่วยแม่เฒ่ำ
ท ำงำนบ้ำนกวำดบ้ำน ถูบ้ำน ล้ำงจำน ก็เป็นภำษำรักด้วย จำกเมื่อก่อนท่ีน้องท ำตั้งแต่เด็กน้องไม่เคยรู้เลย
ว่ำมันคือกำรแสดงออกถึงภำษำรัก ครำวนี้น้องรู้แล้วว่ำภำษำรักห้ำภำษำคือกำรแสดงควำมรักในแบบ
ต่ำงๆ เหมือนกำรพูดจำกที่เมื่อก่อนน้องไม่เคยบอกรักแม่เฒ่ำ ตอนนี้น้องบอกรักแม่เฒ่ำ พูดกับแม่เฒ่ำ 
กำรให้ของขวัญเหมือนกับน้องร้อยก ำไลให้แม่เฒ่ำ กำรใช้เวลำ เหมือนกับน้องได้นั่งเล่นกับแม่เฒ่ำ ดูทีวี
ด้วยกัน ช่วยแม่เฒ่ำล้ำงผัก ช่วยทิ่มเครื่องแกงเวลำแม่เฒ่ำท ำกับข้ำว กำรดูแลเหมือนกับน้องได้ช่วยแม่
เฒ่ำท ำงำนบ้ำนกวำดบ้ำน ถูบ้ำน ล้ำงจำน ช่วยดูแลแม่เฒ่ำตอนแม่เฒ่ำไม่สบำย ป้อนข้ำวให้แม่เฒ่ำและ
เข้ำไปนวดแม่เฒ่ำตำมที่พี่สอน กำรสัมผัสทำงกำย น้องไม่เคยรู้มำก่อนว่ำหอมแก้ม กอด เป็นภำษำรั ก 
เพรำะน้องท ำทุกวัน หอมแก้มแม่เฒ่ำจนแม่เฒ่ำร ำคำญ ท่ีน้องท ำอยู่ทุกวันก็คือกำรแสดงออกถึงภำษำรัก
นี่เอง น้องพึ่งรู้จำกท่ีพี่สอน ท ำให้น้องอยำกกลับไปช่วยแม่เฒ่ำท ำงำนบ้ำนทุกวันเลย แม่เฒ่ำจะได้รู้ว่ำน้อง
รักแม่เฒ่ำมำกท่ีสุด” [12] 

“น้องไม่เคยรู้มำก่อนว่ำที่น้องกอดหอม เล่นกับแม่เฒ่ำ ช่วยแม่เฒ่ำท ำงำนบ้ำน ล้ำงจำน ช่วยรดน้ ำต้นไม้ 
คือภำษำรัก น้องคิดว่ำที่ท ำคือกำรช่วยแม่เฒ่ำ เล่นกับแม่เฒ่ำอย่ำงเดียว น้องพึ่งมำรู้จำกพ่ีเนี่ยแหละว่ำที่
น้องท ำอยู่ทุกวัน คือภำษำรักเป็นกำรแสดงออกถึงควำมรักในแบบต่ำงๆ น้องเข้ำใจแล้วว่ำกำรใช้เวลำ
ร่วมกัน คือกำรใช้เวลำร่วมกับแม่เฒ่ำ พำแม่เฒ่ำไปเดินออกก ำลังกำยหวันเย็น ช่วยแม่เฒ่ำท ำข้ำวต้มมัด 
กำรพูด คือกำรชวนแม่เฒ่ำคุย กำรบอกรักแม่เฒ่ำ และพูดให้ก ำลังแม่เฒ่ำตอนแม่เฒ่ำไม่สบำย บอกแม่เฒ่ำ
ว่ำหำยไวๆนะ กำรให้ของขวัญ คือน้องเอำก ำไลที่นั่งร้อยกับเพื่อนในวันที่พี่สอนมำให้แม่เฒ่ำที่บ้ำน น้อง
ชอบเด็ดใบเตยมำพับเป็นดอกกุหลำบให้แม่เฒ่ำเกือบทุกวันเพรำะบ้ำนน้องปลูกใบเตย กำรดูแล คือเวลำแม่
เฒ่ำเมื่อยตัวน้องก็ไปช่วยนวดโดยเอำท่ำที่พี่สอนมำนวด ช่วยท ำงำนบ้ำน ช่วยจัดยำให้แม่เฒ่ำกิน และกำร
สัมผัสทำงกำย คือ เข้ำไปอ้อน กอด หอมแก้ม และน้องได้น ำท่ำที่พ่ีสอนนวดไปนวดให้แม่เฒ่ำด้วย น้องได้รู้
ว่ำสิ่งที่น้องท ำทุกวันคือกำรบอกรักในแบบต่ำงๆ ว่ำมันคือกำรแสดงออกถึงภำษำรักนี่เอง” [13] 

“แต่ก่อนไม่ชอบคุยกับย่าเพราะย่าขี้บ่น ชอบใช้น้องให้ท านู้นท านี่และรู้สึกว่าคนแก่นั้นน่าเบื่อ ออกไป
เที่ยวเล่นกับเพื่อนมีความสุขและสนุกมากกว่า แต่พอพี่เข้ามาให้ความรู้เรื่องภาษารักห้าภาษาและสอน
การท าตัวต่อผู้สูงอายุให้น้องนั้นท าให้น้องเกิดความรู้สึกรักและเป็นห่วงย่าของน้องมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่
น้องรู้สึกเบื่อและร าคาญย่า ท าให้น้องเห็นถึงความส าคัญของคนเฒ่าคนแก่มากขึ้น ท าให้น้องรักย่ามากข้ึน 
และท าให้น้องรู้สึกอยากที่จะให้ย่าอยู่กับน้องนานๆ และน้องก็เข้าใจแล้วท่ีย่าบ่นเพราะย่ารักน้อง อยากให้
น้องท างานบ้านเป็น อยากให้น้องเป็นเด็กดีของพ่อแม่ [14] 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ
ประชาชน  : กรณีศึกษาอ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research)  ประกอบด้วย วิธีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary search)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview - IDI) และการสังเกต (Observation) และได้ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ
ประชาชน ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านประชาชน มิติด้านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และมิติด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
จ านวน 20 คน รวมถึง ร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จ านวน 10 ร้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 5 
หน่วยงาน  ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอ
กันตังได้รับผลกระทบในการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในประเด็นของมิติด้านประชาชนและ ด้านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ไม่
แตกต่างกันและเป็นไปในเชิงบวก รวมถึงประชาชนท้ัง 2 อ าเภอยังคงมีความพึงพอใจใน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ เพราะเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย 
ค าส าคัญ: ผลกระทบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 

Abstract 
 The purpose of this study were to study and compare the Impact of Using The Welfare Card 
for Citizen : A Case Study of  Mueang District and Kantang District, Trang Province. The study employed 
qualitative research ; include documentary research, in-depth interview – IDI and observation.  And 
determine the factors that affecting the use of the welfare card had 3 dimensions ; citizen dimension, 
shop dimension and relevant public sector dimension.  The sample were the people who used the 
welfare card in the area of Mueang District and Kantang District, Trang Province. There were 20 people 
and Blue Flag Pracha Rat shop had 10 shops.   The results showed that the impact of the use of 
welfare card for the citizen dimension and Blue Flag Pracha Rat shop dimension that were not different 
and seems positive. As well as the citizen who lived in both area continue to be satisfied in the project 
for the welfare card. Because it was a project that provides assistance to people with low income.  
Keywords: Impact, The welfare card, Blue Flag Pracha Rat shop 
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บทน า 

 ในสภาวะสังคมปัจจุบันนี้มีปัญหาในการด าเนินชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะช่วงชีวิตใดก็ย่อม
ประสบพบเจอ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในสังคมปัจจุบันมีปัญหามากมายให้แก้ไข ดังเรื่อง ปัญหาความยากจนท่ีเป็นปัญหาใหญ่
อยู่ ณ ทุกวันนี้ “ความยากจน” มีค านิยามที่เข้าใจและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การค านึงถึงระดับรายได้หรือฐานะทาง
เศรษฐกิจที่บุคคลสามารถด ารงชีพได้ตามมาตรฐานขั้นต่ า แต่อย่างไรก็ตามยังคงหมายรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองอีกด้วย [1] 
 ส าหรับในประเทศไทยนั้น รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็พยายามหาหนทางก าหนดเป็นน โยบาย หรือโครงการ
เพื่อท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหาความยากจน และได้ทุ่มเงินงบประมาณแต่ละปีจ านวนไม่น้อยลงไปกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
แต่ก็พบว่าไม่เป็นผล กลับกลายเป็นเรื่องยากที่จะก าจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากสังคมไทย [2] อาจกล่าวได้ว่าสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศไทยก็เป็น ส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาความยากจน ซึ่งเมื่อมองไปในระยะข้างหน้า ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับข้อจ ากัดในหลายด้าน รวมถึงการลงทุนภายในประเทศก็อยู่ในระดับต่ ามาเป็นเวลายาวนาน [3] ส าหรับโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จัดเป็นหนึ่งในนโยบายสาธารณะที่รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายาม
ที่จะจัดการกับปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการดังกล่าว
จากรัฐบาล โดยที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลักและรับหน้าที่ในการตรวจสอบคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ออกจากฐานข้อมูล ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้วงเงินในการซื้อของจากร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ค่าเดินทาง และค่าก๊าซหุงต้ม โดยให้การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้ซื้อของในร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐเท่านั้น [4] 
 จากการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งแน่นอนว่าในการด าเนินการดังกล่าวย่อมมีผลกระทบท่ีก่อให้เกิดผลดีและ
ผลเสียไม่มากก็น้อย คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดพื้นที่ที่จะศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดย
เลือก 2 อ าเภอ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดตรัง คือ อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอกันตัง เนื่องจากอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง มี
ขนาดพื้นท่ี จ านวนต าบล จ านวนประชากรที่ใกล้เคียง รวมถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ไม่แตกต่างกันมาก ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี ้จึงเป็นการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และท าให้ได้ทราบถึงผลลพัธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ
เพื่อให้ ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้เพื่อการปรับปรุง แก้ไขในล าดับ
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพือ่ศึกษาผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชนในอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง จังหวัด     
               ตรัง 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชนในอ าเภอเมืองตรังและ 
               อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

3. เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
    ต่อประชาชน ต่อภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อพกพร่องของโครงการ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและประโยชน์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ที่มี
ความสนใจหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือภาครัฐสามารถน าผลจากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
ให้ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรมีความต้องการและความพึงพอใจในการใช้บัตรมากยิ่งข้ึนรวมทั้งลดข้อพกพร่องของการด าเนินโครงการที่
ก่อให้เกิดความไม่ราบรื่น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช้กระบวน วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย วิธีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary search) จะเป็นการ
รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย บทความหรือวารสาร ต่างๆ และการสืบความค้นจากเว็บไซต์ สัมภาษณ์เชิงลึก
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(In-depth interview - IDI) โดยมีการวางโครงสร้างหรือรูปแบบของค าถามไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ใน
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และการสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบท่ีผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว เพื่อเป็นการศึกษา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนโดยมีปัจจัยที่ส่งผล 3 มิติ คือ มิติด้านประชาชน มิติ
ด้านร้านค้า และมิติด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดท าแบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผู้วิจัยได้อ่าน
เอกสารช้ีแจงอาสาสมัครผู้ เข้าร่วมการวิจัยโดยการสัมภาษณ์การพิทักษ์สิทธิของผู้ เข้าร่วมการวิจัย (Participant 
information sheet) ก่อนการสัมภาษณ์ และเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงได้ให้
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ลงช่ือในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยด าเนิน

กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive random) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเองและใช้การสุ่มอย่างง่ายในการเลือกต าบลในแต่ละอ าเภอ จึงสามารถ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ดังนี้ 

1. ประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จ านวน 15 คน 
โดยได้คัดเลือกมาจากต าบลละ 2 คน จ านวน 5 ต าบล และร้านค้ าธงฟ้าฯ ต าบลละ 1 ร้าน ดังนี้ ต าบลทับเที่ยง  
ต าบลควนปริง ต าบลบางรัก ต าบลโคกหล่อ และต าบลนาโต๊ะหมิง 

2. ประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  จ านวน 15 คน 
โดยได้คัดเลือกมาจากต าบลละ 2 คน จ านวน 5 ต าบล และร้านค้าธงฟ้าฯ ต าบลละ 1 ร้าน ดังนี้ ต าบลควนธานี ต าบล 
บางหมาก ต าบลบางเป้า ต าบลวังวน และต าบลกันตังใต ้
 3. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หน่วยงานละ 1 คน รวมเป็น 
5 คน มีหน่วยงานดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ส านักงานคลัง
จังหวัดตรัง และส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชน : กรณีศึกษาอ าเภอเมืองตรังและ
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรของประชาชนจาก การศึกษาจึงสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชนในอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 
 
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 การศึกษาเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานคลังจังหวัดตรัง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง ธนาคารออมสิน สาขาตรัง และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง ซึ่งเป็นการศึกษาในประเด็นของความร่วมมือของประชาชนในการ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอน การประชาสัมพันธ์โครงการ ผลกระทบในการให้บริการ ความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าท่ี โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 ในการด าเนินการรับลงทะเบียน ประชาชนส่วนใหญ่มีการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรังนั้น ทางร้านค้าที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปติดต่อให้ความร่วมมือ
น้อยและยังปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจ านวนหลายร้าน ส่วนในเรื่องของผลกระทบในการให้บริการ ทาง
หน่วยงานไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการโดยเฉพาะ แต่จะมีปัญหาในเรื่องของ
พื้นที่ในการให้บริการที่จ ากัด และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก็มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบาย 
 ทั้งนี้ทางหน่วยงานได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการที่แตกต่างกัน คือ ส านักงานคลังจังหวัดตรังได้มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านรายการวิทยุ อสมท.ตรัง ส่วนส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้มีการลงพื้นที่และจัดท าหนังสือ
ช้ีแจงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในส่วนของธนาคารนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ในขณะที่ประชาชนเข้ามาท าธุรกรรม 
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2. ผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 2.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
       ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางไปร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เนื่องจากมีร้านค้าอยู่ใกล้บ้าน และร้านค้า
ธงฟ้าฯ ที่ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการนั้นมีสินค้าที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ และจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว ส่วนในเรื่องของราคาสินค้า ก็พบว่าราคาสินค้าไม่ได้แตกต่างกันมากนัก และในเ รื่องของ
จ านวนเงินที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ คือ 200 บาทหรือ 300 บาทต่อคนต่อเดือน ประชาชนให้ความเห็นว่าจ านวนน้อย
เกินไป แต่ก็มีความยินดีที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ ท้ังนี้ในเรื่องการรับรู้ข่าวสารนั้น ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้จากผู้น าชุมชน
มากกว่าการติดตามจากสื่ออื่นๆ  
 2.2 ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
        หลังจากร้านค้าได้เข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ก็ได้รับการเข้ามาติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC 

จากธนาคารกรุงไทยด้วยความรวดเร็ว โดยมีระยะเวลาในการรอไม่เกิน 1 เดือน ส่วนตัวเครื่องรูดบัตร EDC มีความพร้อมใน
การใช้งานเป็นอย่างดี แต่จะพบปัญหาเฉพาะในช่วงแรกของการเริ่มใช้บัตรฯ ทั้งนี้ในการโอนเงินจากยอดการขายเข้าบัญชี
ของทางธนาคาร ในช่วงแรกมีความล่าช้าเพียงเล็กน้อยประมาณ 4 วันท าการ ในระยะเวลาต่อมมาก็ใช้ระยะเวลาปกติ และ
ในการน าสินค้าเข้าร้านของร้านธงฟ้าประชารัฐก็มีความสะดวก เพราะโดยปกติทางร้านก็น าสินค้าเข้าร้านด้วยตนเอง และ
ในประเด็นสุดท้ายคือปัญหาที่ได้รับในการให้บริการ ทางร้านค้าไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา แต่มองว่าเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชน 

3. ผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 3.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง   
       มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในชุมชนที่ผู้คนอาศัยมาก จึงท าให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึง
ร้านค้าธงฟ้าฯ มีสินค้าที่หลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการ และการบริการต่อประชาชน ส่วนการช าระเงินผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว ต่อมาในเรื่องของราคาสินค้า ก็ไม่ได้แตกต่างกับสินค้าในท้องตลาด และในเรื่องของ
จ านวนเงินที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ คือ 200 บาทหรือ 300 บาทต่อคนต่อเดือน พบว่าประชาชนมองว่าจ านวนเงินน้อย
เกินไป แต่ก็มีความพอใจที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ในเรื่องการรับรู้ข่าวสารนั้น ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้จากการ
ติดตามจากสื่ออื่นๆ น้อยกว่าผู้น าชุมชน 
 3.2 ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
       เมื่อร้านค้าได้เข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ก็ได้การตอบรับจากหน่วยงานเข้ามาติดตั้งเครื่อง
รูดบัตร EDC จากธนาคารกรุงไทยด้วยความรวดเร็ว โดยมีระยะเวลาในการรอไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ ส่วนตัวเครื่องรูดบัตร 
EDC มีความพร้อมในการใช้งานเป็นอย่างดี แต่จะพบปัญหาเฉพาะในช่วงแรกของการเริ่มใช้บัตรฯ ทั้งนี้ในการโอนเงินจาก
ยอดการขายเข้าบัญชีของทางธนาคาร ในช่วงแรกมีความล่าช้าสูงสุดประมาณ  7 วันท าการ ในระยะเวลาต่อมาก็ใช้
ระยะเวลาปกติ และในการน าสินค้าเข้าร้านของร้านธงฟ้าประชารัฐก็มีความสะดวก เพราะโดยปกติทางร้านก็น าสินค้าเข้า
ร้านด้วยตนเองหรือตัวแทนขายของบางบริษัทมาส่งให้ที่ร้าน และในประเด็นสุดท้ายคือปัญหาที่ได้รับในการให้บริการ ทาง
ร้านค้าไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา แต่จะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้น
ร้านค้าจึงไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา แต่เลือกที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชนในอ าเภอเมืองตรัง
และอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมืองตรังและ
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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      1.1 ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนในอ าเภอเมืองตรังส่วนใหญ่มีความ
สะดวกในการเดินทางไปซื้อสินค้าหรือเข้าใช้บริการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเช่นเดียวกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอกันตัง 
เนื่องจากมีร้านค้าธงฟ้าฯ อยู่ใกล้บ้าน 
     1.2 ความสะดวกและความรวดเร็วในการช าระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนบางส่วนของอ าเภอ
เมืองตรังและอ าเภอกันตัง ให้ข้อมูลที่เหมือนกันว่า ในการช าระเงินผ่านบัตรนั้นมีความสะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาในการรอ
เพียงเล็กน้อย 
     1.3 การรับรู้และการติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง ได้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางผู้น า
ชุมชนเหมือนกัน และได้รับรู้ข้อมูลจากสื่ออื่นๆ น้อย 
     1.4 ความเพียงพอและความหลากหลายของสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตังได้เข้าไปซื้อสินค้าหรือเข้าไปใช้บริการนั้น มีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการและ
ความหลากหลายของสินค้า ท าให้มีทางเลือกในการเลือกซื้อเหมือนกันทั้ง 2 อ าเภอ 

    1.5 ความแตกต่างของราคาสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ประชาชนในอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตังส่วน
ใหญ่ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่าสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐถูกกว่าร้านทั่วไปหรือหรือราคาที่ไม่ได้แตกต่างกับราคาท้องตลาด
มากนัก แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ให้ความเห็นว่าราคาสินค้าในรานค้าธงฟ้าประชารัฐมีราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาด
ทั่วไป  

    1.6 จ านวนเงินท่ีรัฐบาลช่วยเหลือเพียงพอหรือสามารถลดภาระค่าครองชีพ ประชาชนท้ังอ าเภอเมืองตรังและ
อ าเภอกันตัง มีความยินดีและเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ แต่ก็มีความคิดเห็นที่เหมือนกันว่าจ านวนเงินที่
รัฐบาลให้การช่วยเหลือนั้นไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามเงินที่รับการช่วยเหลือนี้ สามารถช่วยลดหรือแบ่งเบา
ภาระค่าครองชีพได้ในแต่ละเดือน 
 2. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง 
     2.1 ความรวดเร็วในการเข้ามาติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอ
กันตัง ได้รับความรวดเร็วในการเข้ามาติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC เหมือนกัน และมีระยะเวลาในการรอการเข้ามาติดตั้ง
เครื่องรูดบัตร EDC ของธนาคารกรุงไทยประมาณ 1 เดือน หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
     2.2 ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องรูดบัตร EDC ร้านค้าที่อยู่ในทั้งอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตังให้
ข้อมูลที่เหมือนกันว่าเครื่องรูดบัตร EDC มีความพร้อมในการใช้งานทั้งเรื่องของความเร็วในการตัดยอดเงินหลังจากที่ทาง
ร้านเสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเพื่อช าระเงิน ลดความไม่เสถียรของตัวเครื่อง 
   2.3 ระยะเวลาที่ธนาคารน าเงินจากยอดการขายแต่ละวันเข้าบัญชีธนาคาร ในช่วงแรกของการเข้าโครงการฯ 
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทั้งอ าเภอเมืองตรังและกันตัง มีระยะเวลาการรอรับเงินเข้าบัญชีไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่พอในระยะถัด
มาเงินก็เข้าบัญชีเป็นปกติตามที่รัฐบาลได้แจ้งไว้ 
     2.4 ความสะดวกในการน าสินค้าเข้าร้าน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่อยู่ในพื้นที่ทั้งอ าเภอเมืองตรังและอ าเภอ
กันตังมีความสะดวกในการน าสินค้าเข้าร้าน เนื่องจากมีการซื้อสินค้าเข้าร้านเข้าด้วยตนเองอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีสินค้า
บางชนิดที่มีตัวแทนขายจากแต่ละบริษัทเข้ามาส่งที่ร้าน  
                2.5 ปัญหาการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้า ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง 
ให้ความเห็นท่ีเหมือนกันว่า คือมองว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการไม่ได้เป็นปัญหาในการบริการ มองว่าเป็น
เรื่องที่ควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจ 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
1. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคม จึงกล่าวได้ว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสาธารณะตาม
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ[5] และจัดเป็นนโยบายสาธารณะประเภทตามภารกิจของรัฐบาลหรือผู้ก าหนด
นโยบาย รัฐบาลได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและได้มีการมอบหมายให้แตล่ะหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ น่ันคือ 
ส านักงานคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร มีหน้าที่
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ดูแลในการรับลงทะเบียนประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้แล้วยังมีกระทรวงพาณิชย์ยังดูแลในเรื่องของร้านค้า ที่
ต้องการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดของหน่วยงาน คือ การน าภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ[6] โดยยึดเอาตัวแบบ
ที่ยึดหลักเหตุผลมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน นั่นหมายถึงว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
โครงการนี้จะต้องมีการตระเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน 
 จากการได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐมีความพร้อมในการปฏิบัตงิานก็จริง แต่ก็ไม่มากเท่าท่ีควร อย่างเช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรังท่ีไม่ได้มี
การเตรียมความพร้อมใดๆ มีเพียงแค่การประชุมก่อนลงมือท างานในแต่ละครั้งเท่านั้น ฉะนั้นแล้วในการด าเนินงานตาม
ภารกิจที่ดีรับมอบหมายให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น รัฐบาลควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานหรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายควรมีการเตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
สูงสุดและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 เมื่อกล่าวย้ าในวัตถุประสงค์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงคือผู้ที่มี
รายได้น้อยที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน หรือเรียกว่าคนจน ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนปัจจัย 4 
หรือขาดแคลนขีดความสามารถในการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน การขาดความสามารถในการ
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค บริการสาธารณะต่างๆ หรือแม้กระทั่งความสามารถในการสร้างอาชีพ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้
ว่าปัญหาเหล่านี้ท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนน้ันสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความยากจน[7] 
 จึงกล่าวได้ว่าโครงการลงเพื่อเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในฐานะเป็น
พลเมืองของประเทศไม่ใช่การให้บริการในฐานะที่เปรียบเสมือนลูกค้าเหมือนท่ีผ่านมาตามแนวคิดการบริการสาธารณะแนว
ใหม่[8] โดยมองว่าคุณภาพชีวิตของพลเมืองเป็นสิ่งที่ควรดูแลและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สิ่งใดที่เป็นปัญหาสังคมก็
ควรแก้ไขในฐานะที่เป็นผู้บริหารประเทศไม่ใช่ผู้ประกอบการ อย่างเช่นโครงการนี้ที่จัดท าเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่มี
อยู่ในประเทศ ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นเพียงการมุ่งเน้นเฉพาะประชาชนท่ีมีรายได้น้อย และประชนบางกลุ่มไม่เห็น
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศให้เจริญเติบโตเพื่อคนส่วนรวมทั้งหมด 
2. ผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

การด าเนินโครงการใดโครงการหนึ่งของรัฐบาล ย่อมเกิดผล 2 ด้านเสมอ คือด้านเชิงบวกและด้านเชิงลบ 
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นกัน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของการใช้บัตรฯ 
ของประชาชนใน 2 พื้นที่ คืออ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อหาความ
แตกต่างหรือความเหมือนของผลกระทบ ซึ่งพบว่าประชาชนทั้ง 2 อ าเภอให้ข้อมูลที่เหมือนกันทั้งในส่วนของเชิงบวกและ
เชิงลบ ดังนี ้
            2.1 มิติด้านประชาชน   
                  เนื่องจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ให้ความช่วยเหลือผ่านการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
และที่ส าคัญไปกว่านั้นคือต้องใช้บัตรดังกล่าวผ่านเครื่องรูดบัตร EDC ที่มีเฉพาะในร้านค้าที่เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
เท่านั้น จึงท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเลือกร้านค้าท่ีจะเข้าใช้บริการ และส่งผลต่อความสะดวกในการเดินทางไปใช้บัตรฯ ของ
ประชาชน แต่ประชาชนทั้ง 2 อ าเภอก็ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงแม้ว่าจะมีความ
สะดวกในการเดินทางก็จริง แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนท่ียังคงมีปัญหาในเรื่องการเดินทางอยู่ ด้วยเหตุที่ว่าไม่สามารถไปได้
ด้วยตนเองหรือผู้ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของยานพาหนะ นี่ก็น่าจะตรงกับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของรัฐบาลจริงๆ นั่นก็
คือคนที่ขาดแคลนจริงๆ ไม่ใช่ผู้ที่พยายามจะจน   
  ความรวดเร็วการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งโดยวิธีการแล้วไม่ได้เกิดความยุง่ยาก เพียงแค่เลือกสินค้าแล้วยื่น
บัตรเพื่อตัดยอดเงิน ซึ่งวิธีดังกล่าวรัฐบาลก็เห็นว่าเกิดความสะดวกรวดเร็วกับประชาชนมากที่สุด และก็เป็นผลตอบรับที่ดี 
เพราะประชาชนพึงพอใจในการใช้บัตรสวัสดิการในการช าระเงิน เนื่องจากว่าให้ความรวดเร็วอยู่และสะดวก ใช้งานง่าย แต่
กลับได้รับปัญหาในเรื่องของการต่อคิวแทน   
 การรับรู้และการติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลได้ประกาศแจ้ง
ข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์หรือการออกมาในรูปแบบของข่าว แต่จากผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้บัตรฯ ไม่ได้รู้
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ข่าวสารจากโทรทัศน์ แต่จะมาติดตามหลงัจากท่ีรู้ว่ามีโครงการนี้ออกมาแล้ว แต่ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาล
ก็ยังคงใช้วิธีการผ่านผู้น าชุมชน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนและสื่อสารกันง่ายที่สุด และประชาชนทั้งสองอ าเภอส่วน
ใหญ่ก็รับรู้ข่าวสารจากผู้น าชุมชน  
 ความเพียงพอและความหากหลายของสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เนื่องจากร้านค้าธงฟ้าฯ ท่ีอยู่ในแต่ละ
ต าบลคือร้านขายช าทั่วไป จึงก่อให้เกิดความแตกต่างกันทั้ งในเรื่องขนาดของร้าน ความสามารถในการน าสินค้าเข้าร้าน 
ความหลากหลายหรือจ านวนของสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าภายในร้านก็มีจ านวนที่พอดีและคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อความ
ต้องการ จากการสอบถามประชาชนทั้งสองอ าเภอมีความพึงพอใจร้านค้าธงฟ้าฯ ที่เข้าใช้บริการ เพราะมีสินค้าที่
หลากหลาย ตอบสนองกับความต้องการ  
 ความแตกต่างของราคาสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เนื่องจากว่าแต่ละร้านนั้นมีก าลังซื้อหรืออ านาจการ
ต่อรองที่ไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้ราคาขายสินค้าของแต่ละร้านอาจแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะ
แตกต่างกันมากมาย จากการศึกษาพบว่าประชาชนผู้ใช้บัตรฯ ไม่ได้เห็นถึงความแตกต่างของราคาสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม 
หากรัฐบาลต้องการที่จะให้ประชาชนได้รับราคาสินค้าที่ถูกอย่างแท้จริง ก็ควรให้ร้านค้าธงฟ้าฯ รับสินค้าที่เป็นธงฟ้าประชา
รัฐมาจ าหน่ายภายในร้านอย่างจริงจัง  
 จ านวนเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือเพียงพอหรือสามารถลดภาระค่าครองชีพ แน่นอนว่าจ านวนเงินดังกล่าว หาก
ถามบุคคลทั่วไปก็จะได้รับค าตอบว่าไม่เพียงพออยู่แล้วและก็ไม่คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้มาก แต่หากถามผู้มีรายได้น้อย 
ค าตอบจะต่างกันตรงท่ีจ านวนเงินท่ีได้สามารถช่วยพวกเขาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง และยังพบว่าประชาชนมีความ
ยินดีและพึงพอใจเป็นอย่างมากท่ีรัฐบาลให้การช่วยเหลือ ถึงแม้ว่าจ านวนเงินมันจะน้อยไป แต่มันสามารถลดภาระค่าครอง
ชีพในแต่ละเดือนของเข้าได้ 
 จะเห็นได้ว่าผลเชิงบวกของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่หลายประการและประชาชนผู้ที่ใช้บัตรก็มีความ
พึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามผลการใช้บัตรดังกล่าวก็ยังคงแฝงไปด้วยผลเชิงลบ ทั้งในเรื่องของการเดินทางไปซื้อสินค้าใน
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องด าเนินการแก้ไขต่อไป เพราะความสามารถ
ของประชาชนนั้นมีไม่เท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบาย[9] ซึ่งแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของ
ผลกระทบที่มีท้ังผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ 

2.2 มิติด้านร้านค้า  
  เนื่องจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรของประชาชน เพราะฉะนั้น หากร้านค้า
ดังกล่าวเกิดความขัดข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเข้าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในพื้นที่  ซึ่ง
จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นของร้านค้าเป็นไปในเชิงบวก ทั้งในเรื่องการเข้ามาติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC ของ
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีความรวดเร็วพอสมควรเมื่อเทียบกับระยะเวลาการจดัซื้อจัดจ้างเครือ่งรูดบัตรของทางธนาคารกรุงไทย
และการเร่งมือด าเนินการติดตั้งเครื่องรูดบัตรให้ทันเวลาการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ความพร้อมในการใช้งานของ
เครื่องอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร เนื่องจากร้านค้าสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างรวดเร็ว และตัวเครื่องก็มีความเสถียร ท าให้
เกิดการให้บริการที่รวดเร็ว แต่ก็มีก็ปัญหาบ้างครั้งซึ่งจะเป็นในช่วงแรกเท่าเท่านั้น  
      หลังจากการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทางร้านค้ายังด าเนินกิจการตามเดิม คือ เมื่อก่อนขายอย่างไร
ตอนนี้ก็ขายอย่างนั้น มีเพิ่มเติมเข้ามาเพียงแค่เครื่องรูดบัตร EDC เท่านั้น และสินค้าภายในร้านก็ยังคงเป็นสินค้าที่ทางร้าน
ไปซื้อมาจากพ่อค้าคนกลางและห้างสรรพสินค้า ซึ่งไม่ได้เป็นสินค้าของตราธงฟ้าโดยตรง จึงส่งผลให้ราคาขายและยอดขาย
ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิม นอกจากนี้แล้ว ทางร้านค้ายังคงต้องรอเงินจากการขายสินค้ าจากการใช้บัตรประชารัฐ ซึ่งใน
ช่วงแรกนั้นการโอนเงินเข้าบัญชีมีความล่าช้า จนบางร้านจ าเป็นต้องส ารองเงินเพื่อซื้อสินค้าเข้าร้านก่อน ซึ่งไม่เป็นผลดีนัก 
แต่การแก้ไขของทางธนาคารกรุงไทยและรัฐบาลก็ท าได้อย่างรวดเร็วจนท าให้การโอนเงินเป็นไปตามปกติ  และอีกหนึ่ง
ประการที่ส าคัญ คือ เมื่อมีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่องรูดบัตร EDC ซึ่งจะเกิดความใหม่ของประชาชนในสังคม
ชนบท อีกทั้งรัฐบาลได้ก าหนดรายการสินค้าที่สามารถซื้อได้ รวมถึงเกณฑ์การใช้เงินในแต่ละเดือน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น
สาเหตุของความไม่เข้าใจของประชาชน และก็น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านค้า แต่ผลปรากฏว่าร้านค้าเหล่านี้ไม่ได้มอง
ว่าเป็นปัญหา แต่กลับมองว่าเป็นเรื่องที่ควรช่วยเหลือกันเพียงแค่อธิบายให้เกิดความเข้าใจเท่านั้น  
 2.3 มิติด้านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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      โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการของรัฐบาลที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้
น้อย ฉะนั้นผู้ที่ด าเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือหน่วยงานต่างๆ ตามที่รัฐบาลเห็นถึงความเหมาะสมและมี
ภาระหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง น่ันคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนั้น การด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จของแต่ละหน่วยงานจึงมี
ความส าคัญมาก ซึ่งแน่นอนว่าความร่วมมือของประชาชนในแต่ละพื้นที่มาเป็นล าดับหนึ่ง และผลปรากฏว่าประชาชนให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจอยู่บ้าง ซึ่งนั่นเกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่ไม่สามารถท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจได้ 100% เพราะหน่วยงานที่ด าเนินการในแต่ละ
จังหวัด มีเพียงส านักงานคลังจังหวัดและส านักงานพาณิชย์จังหวัดเท่านั้นมีการประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง ผ่านสถานี
วิทยุภายในจังหวัดและมีการท าหนังสือช้ีแจงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของธนาคารนั้นไม่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์โดยตรง จึงท าให้เกิดการสื่อสารอย่างไม่ทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานก็ได้ให้ค าช้ีแจงแก่ประชาชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในส่วนของหน่วยที่เกี่ยวข้องยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพราะมีเพียงแค่การประชุมช้ีแจงผ่านการ Video Conference และการเข้า
อบรมเพียงไม่กี่ช่ัวโมงเท่านั้น ซึ่งโดยความจริงแล้ว โครงการใหญ่เช่นนี้ควรมีการเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด ทั้งในเรื่อง
ของบุคลากรที่พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน เรื่องของสถานท่ีรองรับการมา
ลงทะเบียนของประชาชน เพราะธนาคารบางสาขามีพื้นท่ีจ ากัด จึงส่งผลให้เกิดความแออัดและกระทบต่อประชาชนที่เข้า
ไปท าธุรกรรมกับทางธนาคาร ถึงแม้ว่าจะมีการจัดพื้นที่แยกส่วนไว้แล้วก็ตาม  
 การด าเนินโครงการของรัฐบาลเป็นไปได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ ความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้
น้อย และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการก็เป็นบุคลลที่มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ของรัฐบาล แต่ทั้งนี้นท้ังนั้นก็ไม่ได้หมายความ
ว่าบุคลลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงตามที่ได้เกิดกระแสในโลกสังคมออนไลน์ เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน ก็จะ
ส่งผลกับประชาชนท่ีเป็นคนมีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงโครงการ ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาวิธีการแก้ไขโดยด่วน 
และอีกหนึ่งองค์ประกอบของโครงการนี้ คือ ร้านค้าที่เข้าเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าเหล่านี้ก็ยังคงได้รับ
ผลกระทบอีกเช่นกัน ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลคือร้านค้าเหล่านี้ จะได้ประโยชน์หลายประการ เช่น จ านวนลูกค้าที่
เพิ่มขึ้น ต้นทุนราคาของสินค้าที่ต่ ากว่าราคาตามท้องตลาด แต่ในความเป็นกลับไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ และที่ส าคัญไป
กว่านั้น ร้านค้าขนาดกลางและร้านค้าขนาดเล็กกลับได้รับผลกระทบคือ รายได้จากการขายลดลง จ านวนลูกค้าลดลง 
เพราะประชาชนผู้ให้บัตรหันไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าที่รองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงกล่าวได้ว่าจากตัวอย่าง
ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและร้านค้านั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลนโยบายตามตัว
แบบผลข้างเคียง[10] เนื่องจากรัฐบาลอาจจะมุ่งเน้นในส่วนของจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น จึงอาจละเลยในส่วน
อื่นๆ ที่เป็นอาจจะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นผลข้างเคียงของโครงการ และถึงแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ถึงจนสิ้นสุดของ
โครงการ แต่การประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขปัญหาก็เป็นสิ่งส าคัญที่รัฐบาลควรท าเป็นอย่างยิ่ง 
  จากผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติด้านประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยตรง และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นไปในเชิงบวก ดังนั้นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของการใช้บัตรในพ้ืนที่ท้ังสองอ าเภอไม่ได้มี
ความแตกต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความพึงพอใจในการ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดกิารแห่งรฐั โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีท่ีรัฐบาลให้การช่วยเหลอืกลุ่มคนที่มรีายได้น้อยในประเทศ 
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมตามแนวคิดนโยบายสาธารณะทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สันติ  ถิรพัฒน์ 
เเละวิมุต วานิชเจริญธรรม (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบของโครงการบัตรสินเช่ือเกษตรกรเบื้องต้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเมินผลกระทบของโครงการบัตรสินเช่ือ [11] อาจกล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลจัดท าโครงการ
ประเภทน้ีขึ้นมา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเฉพาะกลุ่มโดยตรง ท้ังนี้ก็เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยกัน 
และเมื่อมีการจัดท าขึ้น แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบจากการด าเนินงานตามมา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม น่ัน
ก็ข้ึนอยู่กับวิธีการด าเนินงาน ความละเอียดรอบคอบของผู้จัดท าหรือแม้กระทั่งตัวของกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นด้วย
เช่นกัน 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างอ าเภอเมืองตรังกับอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ผลกระทบของการใช้บตัร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

มิติด้านประชาชน 

1. ความสะดวกในการเดินทาง 
2. ความสะดวกและความรวดเร็วในการช าระเงินผ่าน
บัตรฯ 
3. การรับรู้และการติดตามข้อมูลขา่วสารของ
โครงการฯ 
4. ความเพียงพอและความหากหลายของสินค้าใน
ร้านธงฟ้าประชารัฐ 
5. ความแตกต่างของราคาสินค้าในร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ 
6. จ านวนเงินที่รัฐบาลช่วยเหลอืเพียงพอหรือสามารถ
ลดภาระค่าครองชีพ 

โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่างกันน้อย
มาก และเป็นไปในเชิงบวก  

 

 

 

 

 

 

มิติด้านร้านค้า 

1. ความรวดเร็วในการเข้ามาติดต้ังเครื่องรูดบัตร EDC 
2. ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องรูดบัตร EDC 
3. ระยะเวลาทีธ่นาคารน าเงินจากยอดการขายแต่ละ
วันเข้าบัญชธีนาคาร 
4. ความสะดวกในการน าสินค้าเขา้ร้าน 
5. ปัญหาการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาซ้ือสินค้า 

โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่างกันน้อย
มาก และเป็นไปในเชิงบวก 

 

 

 

 

มิติด้านหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. ความร่วมมือของประชาชนในการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอน 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 
3. ผลกระทบจากการให้บรกิาร 
4. บุคลากรภายในหน่วยงานมีความพรอ้มในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯ 
5. ความร่วมมือของร้านค้าในการลงทะเบียนเป็น
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ(พาณิชย์จังหวัด) 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งจังหวัด จึงท าให้ไม่
แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 มิติด้านประชาชน ภาครัฐควรมีระบบการพิจารณาคัดเลือกหรือคัดกรองบุคคลที่มีรายได้น้อยให้มีความรัดกุมให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่ได้เป็นคนจนจริงๆ เข้ามาร่วมโครงการ เพราะจากการศึกษาและสอบถามจาก
ประชาชนและร้านค้า ยังพบว่ายังคงมีคนที่มีฐานะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ นอกจากน้ี ภาครัฐควรควรเพิ่มช่องใน
การประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมีและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพื่อให้ประชาชนได้ทราบรายละเอียดของโครงการอย่าง
ทั่วถึง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้และติดตามข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ อีกทั้งการกระจายข่าวสารของผู้น าชุมชนใน
บางพื้นที่ยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ควรแก้ไขและหาวิธีการกระจายข่าวสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 
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 มิติด้านร้านค้า หน่วยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจ านวนและที่ตั้งของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มี
ขนาดกลางและขนาดเล็กในแต่ละต าบล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองซึ่งต้องการเข้าใช้
บริการในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยเหลื อ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีขนาดใหญ่หรือ
ห้างสรรพสินค้าได้ นอกจากน้ีแล้วหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
จ าหน่ายสินค้าที่มีโลโก้ธงฟ้าประชารัฐประทับบนตัวสินค้าเพื่อบ่งบอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูก และเป็นการช่วยลดต้นทุน
ในการซื้อสินค้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐตามที่รัฐบาลได้ให้เสนอไว้ 
 มิติด้านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รัฐบาลควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถท าให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและ
ถูกต้อง ท้ังนี้ยังส่งผลให้ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และควรส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหน่วยงานมีการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลของโครงการฯ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือมากเท่าที่ควร แต่โดยความเป็นจริงแล้วผู้น าชุมชนคือบุคคลที่สามารถเข้าถึง
ประชาชนในพื้นท่ีของตนเองได้ง่ายกว่า และสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการได้โดยไม่ต้องรอหน่วยงานภาครัฐมา
ลงพื้นที่เอง จะท าให้ลดระยะเวลางานและการเข้าถึงประชาชนครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

บทสรุป 

 โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภาครัฐมีนโยบายสาธารณะลักษณะนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้
น้อย ด้วยจ านวนเงิน 200 – 300 บาทต่อเดือน และยังมีค่าบริการรถโดยสาร ค่าแก๊สหุงต้ม เพื่อลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชน โดยผู้ที่มีสิทธิจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดกรองของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนต่อบุคคล ครอบครัว 
สังคม และสู่ระดับประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินนโยบายของภาครัฐย่อมมีผลกระทบ 
และยิ่งเป็นการด าเนินการในระยะแรกๆ จะต้องมีการปรับแก้ให้โครงการมีประสิทธิภาพและลดข้อพกพร่อง ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ศึกษาผลกระทบของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชาชน ในพื้นที่อ าเภอเมืองตรังกับอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
และการศึกษาวิจัยแบ่งได้ 3 มิติ คือ 1) มิติด้านประชาชน 2) มิติด้านร้านค้า 3) มิติด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ครอบคลุมผลกระทบในหลายมิติ และน ามาเปรียบเทียบ เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้เป็นแนวทางกับหน่วยงานของภาครัฐด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อพกพร่องของโครงการ เพื่อให้โครงการ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากข้ึน และสามารถด าเนินการได้ในระยะยาว 
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บทคัดย่อ 

บทวามวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ในด้านบริการเครื่องรูดบัตร EDC ด้านจ านวนร้านธงฟ้าประชารัฐ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ด้าน
จ านวนเงินท่ีได้รับ และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และเพือ่เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา และอาชีพ 
เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง จ านวน 393 ชุด โดยเทคนิคที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างคือ การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่
ใช้คือสถิตเชิงพรรณาได้แก่  ค่าแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ได้แก่ Independent sample t-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในระดับมากในด้านจ านวนร้านธงฟ้าประชารัฐ ด้านระยะเวลาในการให้บริการและด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ส่วนความพอใจด้านบริการเครื่องรูดบัตร EDC และด้านจ านวนเงินที่ได้รับ อยู่ในระดับปานกลาง  ผล
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05         
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ  การให้บริการ  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นโยบายประชารัฐ 
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Abstract 
This study aims to evaluate public satisfaction on State Welfare Scheme which consists of five 

aspects as: 1) EDC Terminals; 2) Amount of Pracharath Shop; 3) Service Timeline; 4) Amount of Money; and 
5) Knowledge of Project. This study uses the case of Muang District, Trang Province.  In addition, this study 
also compares the differences in public satisfaction on State Welfare Scheme between gender, age, 
education and occupation of the respondents. This study employs quantitative method by using 
questionnaires. The target population consisted of people who use welfare card in Trang District, Trang 
Province. The sampling technique is based on purposive sampling. Descriptive statistics, for example, 
percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data. Independent sample t-test and 
One-Way ANOVA were used to test the hypotheses. The results show that public satisfaction on State 
Welfare Scheme occurred at a high level in Amount of Pracharath Shop, Service Timeline, and Knowledge 
of Project, while EDC Terminals and Amount of Money were at a moderate level.  This study revealed that 
there were significant differences in public satisfaction on State Welfare Scheme between gender, age, 
education and occupation of the respondents at the 0.05 level of significance.   
Keywords: Public Satisfaction, Public Service, State Welfare Scheme, Pracharath Policy                                               
 

บทน า 
โครงการบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ มจีดุเริ่มต้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รเิริ่มนโยบายเพื่อให้คนจน

ได้รับสวัสดิการส าหรับใช้เพื่อแบ่งเบาภาระในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ดอ้ยโอกาสทางสังคมทุก
กลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเทา่เทียมกันในทุกด้าน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบรูณาการ
ฐานข้อมูลสวสัดิการสังคมภายใตโ้ครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการ
ให้ความช่วยเหลือของภาครัฐโดยผู้ลงทะเบยีนมีคณุสมบัติ ดังนี้ มสีญัชาติไทย และมีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิด
ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกดิขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ท้ังสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท หรือไม่มีทรัพย์สิน
ทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงิน
ดังกล่าว จะต้องมีจ านวนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหารมิทรัพย์
ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด [1]  ปัญหาที่พบเมื่อน า
นโยบายมาปฏิบัติ คือ เครื่องรูดบตัรที่ยังไมค่รอบคลุมหลายจังหวัด แม้จะมรีถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที ่รองรับประชาชนรายได้
น้อยในพ้ืนท่ีห่างไกล ร้านธงฟ้าประชารัฐ ฉวยโอกาส มีการเบิกเงินสดจากวงเงินท่ีได้รบัในบัตรโดยไมไ่ด้ซื้อสินค้า รา้นธงฟ้า
ประชารัฐ บางรายที่ยังไมม่ีเครื่องรูดบัตร แอบน าสินค้าใหผู้้ถือบัตรล่วงหน้าก่อน โดยยดึบัตรเอาไว้ เพื่อรอให้ธนาคารกรุงไทย
ติดตั้งให้เสร็จ จึงน ามารูดในภายหลัง เมื่อมีการตรวจพบไดต้ัดสิทธ์ิรา้นที่กระท าผดิไปแล้ว [2]   
 ส าหรับจังหวัดตรัง โดยเฉพาะพื้นท่ีอ าเภอเมือง มีจ านวนผูล้งทะเบยีนในโครงการนี้ จ านวน 20,251 คน ปัญหาในการ
ด าเนินนโยบายประชารัฐที่เกี่ยวกับการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐในพืน้ท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พบวา่ผู้เข้าร่วมโครงการก็
ประสบปัญหาต่างๆ ของการใช้นโยบายนี้เช่นเดยีวกัน โดยส่วนใหญจ่ะพบปัญหาที่เกีย่วข้องกับการให้บริการเครื่องรูดบตัร EDC 
ในร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงบตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ  มีจ านวนน้อยเกินไปและเครื่องเกิดปญัหาความขดัข้อง การให้บริการร้านธงฟ้า
ประชารัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีจ านวนไมเ่พียงพอ ปัญหาในเรื่องของจ านวนยอดเงินท่ีไดร้ับในแต่ละเดือนซึ่งอาจไม่
เพียงพอกับบางราย ปัญหาในการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับนโยบายประชารัฐให้แก่ประชาชนไม่เพียงพอ   
 จากปัญหาดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผล
กระทบต่อความเหลื่อมล้ าในสังคม และส่งผลกระทบต่อนโยบายที่อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแหง่รัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง  เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นของโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายใหม่และเป็นนโยบายทีจ่ะช่วยลดความเหลื่อมล้ า
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ของประชาชนในสังคม ช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน จึงเกิดเป็นความสนใจและต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมอืง จังหวัดตรัง                                                                                                            

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ตรัง 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรัง 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ 
ประโยชน์จากการวิจัย 

1. เป็นการประเมินประสิทธิผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ตรัง  

2.ประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเช่ือมโยงกับประเทศไทย 4.0 เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3.ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 

กรอบการวิจัย 
ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล                                                              
1. เพศ  
2. อาย ุ                                                                                     
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ 
                                                                                       
                                                                            

สมมติฐาน 
 
 
 
 

▪ สมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง อยู่ใน
ระดับมาก 

▪ สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง แตกต่างกัน 

▪ สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง แตกต่างกัน 

▪ สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง แตกต่างกัน 

▪ สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง แตกต่างกัน 

 
 
 

ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1. ด้านการใช้บริการเครื่องรูดบตัร EDCในแต่ละร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

2. ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่ 

3. ด้านระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 

4. ด้านจ านวนยอดเงินท่ีได้รับในแต่ละเดือน 

5. ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

 

 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

231



 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้วิจัยใช้การ

วิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) โดยเป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพ้ืนที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้านระยะเวลาในการให้บริการ
กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านจ านวนยอดเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ระยะเวลาในการวิจัย เดือนมกราคม พ.ศ. 2561  – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2561 

ประชากรของการวิจัย และการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจัยได้แก่ ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอ เมือง จังหวัด ตรัง จ านวน 

20,251 คน (ท่ีมา:ภูมิศักดิ์ ทองใหม่ คลังจังหวัดตรัง,(2557) 
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่เตรียมไว้น าไปเก็บ

ข้อมูลกับประชาชนผู้มาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามร้านค้าเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง  ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาจากการค านวณจากสูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 393 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดในการวิจัย โดย

ค าแนะน าและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจจากอาจารย์ที่ปรึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของประชากรในการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
จ านวนทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-4 ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิด 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDCในแต่ละร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวนท้ังหมด 6ข้อ  
2. ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่ จ านวนทั้งหมด 8 ข้อ  
3. ด้านระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวนท้ังหมด 5 ข้อ  
4. ด้านจ านวนยอดเงินท่ีได้รับในแต่ละเดือน จ านวนทั้งหมด 4 ข้อ  
5. ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   จ านวนทั้งหมด 8 ข้อ  
โดยแบบสอบถามในตอนท่ี 2 จ านวนทั้งสิ้น 5 ด้าน 31 ข้อ แต่ละข้อมีข้อเลือกตอบ และใช้แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scale) 5ระดับ ตามวิธีของลิเร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (RensisA.Likeri, 1961).  เป็นระดับการประเมินดังนี้ 
5   มากท่ีสุด     หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมมากท่ีสุด  
4   มาก          หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมมาก 
3   ปานกลาง    หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมปานกลาง 
2   น้อย          หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมน้อย 
1   น้อยท่ีสุด     หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านที่เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
  
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความหมายและแปลผลตามระดับคะแนนดังนี้ (รัตนา ศิริพานิช , 2533, น.19). มี

รายละเอียดดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้น าไปวิเคราะหด์้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมSPSS ส าหรับค านวณค่าทางสถิติต่างๆ โดย

ใช้การด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบลงรหัส (Coding Form) 
 2. บันทึกแฟ้มข้อมูลและค าสั่งที่จะใช้ในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ประมวลผลข้อมูลและน าผลการประมวลจากคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ 

เรียบเรียง และเสนอเป็นผลงานวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ าเป็นต้องใช้สถิติต่างๆ เข้ามาด าเนินการ เพื่อให้สามารถทราบผลตามวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาวิจัย ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลผลเชิงบรรยาย 
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรัง โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
น าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลผลเชิงบรรยาย 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรัง  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง คือ T- test และ 
F – testเมื่อพบความแตกต่าง ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) 

การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือ 
จากการทดสอบแบบสอบถามจ านวน 30ชุด เพื่อทดสอบค่าความเช่ือมั่น ( Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s alpha โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเช่ือมั่น ของ Hair, et al. (2006) พบว่า Cronbach’s 
alpha อยู่ระหว่าง 0.6-0.8  ดังนั้นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นในระดับที่ยอมรับได้ ดังตารางที่ 1   

ตารางที่ 1แสดงค่า Cronbach’s alpha 
ตัวแปร จ านวนค าถาม Cronbach’s alpha 

การใช้บริการเครื่องรูดบตัร EDCในแต่ละร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 6 0.711 
จ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 8 0.844 
ระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 5 0.611 
จ านวนยอดเงินท่ีไดร้ับในแตล่ะเดอืน 4 0.641 
การให้ความรูเ้กี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง       8         0.865 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ 
1. การรวบรวมข้อมูลเอกสารโดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากหนังสือเอกสารต าราทางวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่

สอดคล้องกับงานวิจัย 
2. การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 ฉบับ

จากนั้นรวบรวมส่งคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
3. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ประมวลผลข้อมูลและน าผลการประมวลจากคอมพิวเตอร์มาวเิคราะห์ เรียบเรยีง และเสนอ
เป็นผลงานวิจยั 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอ เมือง จังหวัด ตรัง กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง โดยท าการศึกษ าความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ใน 5 ด้านการใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDCในแต่
ละร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ด้านระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านจ านวนยอดเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน ด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง  จ.ตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ   อายุ   ระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง   จ านวน20,251 คน โดยท าการสุ่มตัว
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากประชาชนผู้มาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ านวน 
393 คน วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เชิงพรรณนา การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยออกเป็น ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิหลังของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง 
2.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง 
3.การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด

ตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิหลังของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง 

 ข้อมูลด้านภูมิหลังของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 

1.เพศของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
2.อายุของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
3.ระดับการศึกษาของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
4.อาชีพของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ดังแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตารางที่ 2-ตารางที่11 
จ านวนและค่าร้อยละของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามเพศ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 271 คน (ร้อยละ 69) ส่วนเพศชายจ านวน 122 คน (ร้อยละ31) จะเห็นได้ว่า
สัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2จ านวนและค่าร้อยละของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามเพศ 

 
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ผลการศึกษา

จ าแนกตามอายุ พบว่าอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ระหว่าง 18– 30 ปี จ านวน119 คน คิดเป็นร้อยละ30.3 
รองลงมา คืออายุระหว่าง 31-43ปี ปีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และน้อยที่สุด คือ อายุต่ า 57 ปีขึ้นไป จ านวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ17.6 ดังแสดงในตารางที่ 3 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

122 
271 

31 
69 

รวม 393 100 
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ตารางที่ 3จ านวนและค่าร้อยละของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

18-30 ปี 
31-43 ปี 
44-56 ปี 

57 ปีขึ้นไป 

119 
111 
94 
69 

30.3 
28.2 
23.9 
17.6 

รวม 393 100.0 
 
จ านวนและค่าร้อยละ ของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามระดับ

การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน317 คน คิดเป็นร้อยละ 80.7 และ
รองลงมาเป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4จ านวนและค่าร้อยละของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

จ านวนและค่าร้อยละ ของประชาชนผู้ที่ ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามอาชีพ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ33.6 รองลงมาคืออาชีพ เกษตรกรจ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.9 และน้อยสุดคืออาชีพอ่ืนๆ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8        ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5จ านวนและค่าร้อยละของประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับจ้างท่ัวไป 
เกษตรกร 

นักเรียน/ นักศึกษา 
ค้าขาย 
อื่นๆ 

132 
83 
62 
59 
58 

33.6 
20.9 
15.8 
15.0 
14.8 

รวม 393 100.0 

 
 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าระดับปรญิญาตร ี
ระดับปริญญาตร ี

317 
76 

80.7 
19.3 

รวม 393 100.0 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ตรังและได้ก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง อยู่ใน

ระดับมาก 
น าเสนอในรูปแบบของตาราง ใช้สถิติ เชิงพรรณนาวิเคราะห์ เป็นรายด้านและโดยภาพรวม โดยหาร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลระดับระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรังโดยท าการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ตรัง 5 ด้าน ได้แก่ 
1.ด้านการใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ         
2.ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง           
3.ด้านระยะเวลาในการให้บริหารกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                       
4. ด้านจ านวนเงินท่ีได้รับในแต่ละเดือน               
5.ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

โดยก าหนดการแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์  (Best.1981, p. 182) มี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 -5.00 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 -4.49 หมายถึงเห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 -3.49 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึงเห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.49 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.ด้านการใช้บริการเคร่ืองรูดบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง พบว่า ประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจด้านการใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.36, S.D =0.989 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องของ เครื่องรูดบัตร EDC แสดง
ข้อมูลจ านวนเงินที่ชัดเจนให้ประชาชน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.76, S.D =0.920 รองลงมา คือ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการเครื่องรูดบัตร EDC มีค่าเฉลี่ย 3.47, S.D = 0.915 และน้อยที่สุด คือ จ านวนเครื่องรูดบัตร EDC รองรับจ านวน
ประชาชนได้เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย3.13 ,S.D =1.053  ดังแสดงในตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDCในแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

ความคิดเห็นด้านการใช้บริการเคร่ืองรูดบัตร EDCในแต่ละ
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

SD จ านวน ระดับความพึงพอใจ 
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2.ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง       
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง พบว่า ประชาชน มี
ระดับความพึงพอใจด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.57, S.D =0.851 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องของความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3.78, S.D =0.815 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ภาครัฐก าหนด  มีค่าเฉลี่ย0.756, S.D =0.756  และ
น้อยที่สุด คือ. จ านวนร้านธงฟ้าประชารัฐ มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ย3.32,S.D =0.891 ดัง
แสดงในตารางที่ 7 

                                                                                                                                    
ตารางที่ 7ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.ความเพียงพอของเครื่องรูดบัตร EDC 
2.ความขัดข้องของเครื่องรูดบัตร EDC ในการเข้าใช้บริการแต่ละ
ครั้ง 
3.เครื่องรูดบตัร EDC แสดงข้อมูลจ านวนเงินท่ีชัดเจนให้
ประชาชนได้ทราบ 
4. จ านวนเครื่องรูดบตัร EDC รองรับจ านวนประชาชนได้
เพียงพอ 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเครื่องรูดบตัร EDC 
6. ความรวดเร็วในการท างานของเครื่องรูดบตัร EDC 
 

3.37 
3.16 

 
3.76 

 
3.13 

 
3.47 

 
3.28 

1.022 
1.035 

 
0.920 

 
1.053 

 
0.915 

 
0.992 

393 
393 

 
393 

 
393 

 
393 

 
393 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.36 0.989 393 ปานกลาง 

ความคิดเห็นด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐใน
พ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 

SD จ านวน ระดับความพึงพอใจ 

1. จ านวนร้านธงฟ้าประชารัฐ มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
2. ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ 
3. ความเพียงพอของสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบตัร
สวัสดิการ 
4. ความหลากหลายของสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการ 
5. การประชาสมัพันธ์ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวสัดิการ
แห่งรัฐ 
6. มีความพึงพอใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ภาครัฐก าหนด 
7. มีความสะดวกในการเลือกซื้อสนิค้า 
8. การรองรับจ านวนประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการรา้นธงฟ้าประชารัฐ
ในแต่ละรา้น 

3.32 
 

3.51 
 

3.60 
 

3.74 
3.42 

 
3.75 

 
3.78 
3.50 

0.891 
 

0.846 
 

0.901 
 

0.841 
0.900 

 
0.756 

 
0.815 
0.858 

393 
 

393 
 

393 
 

393 
393 

 
393 

 
393 
393 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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 3.ด้านระยะเวลาในการให้บริหารกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ        
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง พบว่า ประชาชน มี
ระดับความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการให้บริหารกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.64 , S.D =0.830 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องของความรวดเร็วและตรงเวลาของการโอนเงินมายัง
ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด3.83, S.D =0.867 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการใช้บริการซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีค่าเฉลี่ย3.66, S.D =0.842และน้อยที่สุด คือระยะเวลาใน
ก า ร ไ ด้ รั บ บั ต ร ห ลั ก จ า ก ที่ ไ ด้ ล ง ท ะ เบี ย น  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย 3.51 ,S.D =0.855 ดั ง แ ส ด ง ใ น ต า ร า ง ที่  8                                      
ตารางที่ 8ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านระยะเวลาในการให้บริหารกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

   4. ด้านจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน           
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง พบว่า ประชาชน มี
ระดับความพึงพอใจด้านจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ย3.33, S.D =0.963 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะดวกในการใช้จ่ายเงินผ่านบัตร  มีค่าเฉลี่ยสูสุด3.63 , S.D = 0.894 รองลงมา คือความ
ปลอดภัยในการใช้จ่ายเงินผ่านบัตร มีค่าเฉลี่ย3.61, S.D=0.842 และน้อยที่สุด คือยอดเงินไม่สามารถสะสมไปยังเดือนอื่นได้ มี
ค่าเฉลี่ย2.93,S.D =1.053 
ดังแสดงในตารางที่ 9 
ตารางที่ 9ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 

รวม 3.57 0.851 393 มาก 

ความคิดเห็นด้านระยะเวลาในการให้บริหารกับประชาชนผู้
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

SD จ านวน ระดับความพึงพอใจ 

1.ระยะเวลาในการไดร้ับบัตรหลักจากท่ีไดล้งทะเบียน 
2.ระยะเวลาในการเดินทางมาใช้บริการรา้นค้าท่ีเข้าร่วม
โครงการบตัรสวัสดิการแห่ง 
3. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดร้านคา้ที่เข้าร่วมโครงการบตัร
สวัสดิการแห่งรัฐ 
4.ความรวดเร็วและตรงเวลาของการโอนเงินมายังประชาชนผู้
ถือบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ                                
5.ระยะเวลาในการใช้บริการซื้อสนิค้าอุปโภคบริโภค ในรา้นค้าท่ี
เข้าร่วมโครงการบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ 

3.51 
3.56 

 
3.62 

 
3.83 

 
3.66 

0.855 
0.791 

 
0.797 

 
0.867 

 
0.842 
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393 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.64 0.830 393 มาก 

ความคิดเห็นด้านจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 

 

SD จ านวน ระดับความพึงพอใจ 
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5.ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง           
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง พบว่า ประชาชน มี
ระดับความพึงพอใจด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย3.65, S.D =0.909เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมาะสมที่จะด าเนิน
ต่อไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.15, S.D = 0.928 รองลงมา คือ ประชาชนรู้วิธีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีค่าเฉลี่ย3.70, S.D=0.854 
และน้อยที่สุด คือประชาชนมีความรู้ที่มาของการจัดตั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีค่าเฉลี่ย3.47,S.D =0.958 ดังแสดงใน
ตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า 
ประชาชนมีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดตรังโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.51, S.D = 0.534 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด3.65 , S.D = 0.909อันดับสองด้านระยะเวลาในการให้บริหารกับ
ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ มีค่าเฉลี่ย 3.64, S.D = 0.830 และน้อยสุด คือ ด้านจ านวนเงินท่ีได้รับในแต่ละเดือน มี  

1. ยอดเงินท่ีได้รับในแต่ละเดือน มีความเพียงพอต่อการ
ใช้ซื้อสินค้า 
2. ยอดเงินไมส่ามารถสะสมไปยังเดือนอ่ืนได้                                          
3. ความปลอดภยัในการใช้จ่ายเงินผ่านบัตร 
4. ความสะดวกในการใช้จ่ายเงินผา่นบัตร 

3.14 
 

2.93 
3.61 
3.63 

0.986 
 

1.053 
0.922 
0.894 

393 
 

393 
393 
393 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลา 

รวม 3.33 0.963 393 ปานกลาง 

ความคิดเห็นด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 

S.D. จ านวน ระดับความพึงพอใจ 

1. ประชาชนรู้วิธีการใช้บัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ 
2. ประชาชนรู้สิทธิการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
3.ประชาชนรู้ประโยชน์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                               
4. มีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
5. ประชาชนมีความรู้ที่มาของการจัดตั้งโครงการบัตรสวสัดิการแห่ง
รัฐ         
6. ประชาชนมีความรู้นโยบายประชารัฐ ในเรื่องของการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 
7. การแจ้งข้อมูลต่างๆของภาครัฐอย่างชัดแจ้งและทั่วถึง 
8. โครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐเหมาะสมที่จะด าเนินต่อไป 

3.70 
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0.854 
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รวม 3.65 0.909 393 มาก 
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ตารางที่ 11 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชนเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ.เมือง โดยภาพรวมทั่ง 5ด้าน 
ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐในพืน้ท่ี 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ระดับความส าคัญ 
  การแปลผล 

 

SD 
ด้านการใช้บริการเครื่องรดูบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ   
ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง         
ด้านระยะเวลาในการให้บริหารกับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
 
ด้านจ านวนเงินท่ีไดร้ับในแตล่ะเดอืน   
 
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 
 

3.36 
 

3.57 
 

3.64 
 

3.33 
 

3.65 

0.989 
 

0.851 
 

0.830 
 

0.963 
 

0.909 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

ภาพรวม 3.51 0.534 มาก 
 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด

ตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                                                                         
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรังจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา อายุ และอาชีพ โดยมีมีสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ท่ีแตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
Independent sample t-test โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง จ าแนกตามเพศ 
ผลการศึกษาพบประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมือง จังหวัดตรังโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ดังนั้นจึงยอมรับ สมมติฐานที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 
12 
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามเพศ 
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ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

เพศ N 
 

SD T P 

ดา้นการใช้บริการเครื่องรดูบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าท่ี
เข้าร่วมโครงการบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ 

ชาย 
หญิง 

122 
271 

3.58 
3.27 

0.64 
0.74 

4.026 0.000*** 

ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ชาย 
หญิง 

122 
271 

3.58 
3.58 

0.61 
0.65 

0.12 0.185 

ด้านระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ    

ชาย 
หญิง 

122 
271 

3.57 
3.66 

0.66 
0.66 

 

-1.312 0.739 

ด้านจ านวนเงินท่ีไดร้ับในแตล่ะเดอืน 
 

ชาย 
หญิง 

122 
271 

3.41 
3.29 

0.72 
0.77 

 

1.584 0.550 

ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง   

ชาย 
หญิง 

122 
271 

3.69 
3.63 

0.81 
0.72 

0.449 0.005** 

ภาพรวม 
ชาย 
หญิง 

122 
271 

3.57 
3.48 

0.49 
0.55 

1.496 0.045* 

***p<.001 ,**p<.01, *p<0.05 
สมมติฐานที่3  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรังแตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
Independent sample t-test โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรังโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 3  ดังตารางที่ 13 
ตารางที่ 13การเปรียบเทียบความแตกต่าง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

ระดับการศึกษา N 
 

SD T P 

ด้านการใช้บริการเครื่องรดูบัตร EDC ในแต่ละร้านค้า
ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

317 
76 

3.39 
3.26 

0.73 
0.72 

1.413 0.158 

ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

317 
76 

3.61 
3.44 

0.64 
0.62 

2.159 0.031* 

ด้านระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ    

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

317 
76 

3.66 
3.55 

0.67 
0.63 

1.196 0.232 

ด้านจ านวนเงินท่ีไดร้ับในแตล่ะเดอืน 
 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

317 
76 

3.35 
3.26 

0.77 
0.72 

0.921 0.358 

ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดตรงั   

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

317 
76 

3.73 
3.33 

0.72 
0.76 

4.222 0.000**
* 

ภาพรวม ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

317 
76 

3.55 
3.37 

0.54 
0.51 

2.625 0.009** 

***p<.001 ,**p<.01, *p<0.05 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรังแตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig. มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนก
ตามอายุ  
ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรังโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ดังตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามอายุ 
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**p<.01 
เมื่อผู้วิจัย พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน

พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรังแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรังโดยภาพรวม ด้านการใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 18-30 ปี กับประชานที่มีอายุ 44-56 ปี  ประชาชนที่มีอายุ 18-30 ปี กับประชาชนที่มี
อายุ 57 ปีขึ้นไป ประชาชนท่ีมีอายุ 31-43 ป ีกับประชาชนท่ีมี 44-56 ปี ประชาชนท่ีมีอายุ 31-43ปี กับประชาชนท่ีมีอายุ 57 ปีข้ึน
ไป และประชาชนท่ีมีอายุ 44-56 ปีกับประชาชนที่มีอายุ ประชาชนที่มีอายุ 57 ปีข้ึนไป มีระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรังแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ท่ีแตกต่างกัน 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% จะยอมรับสมมติฐาน ก็
ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตาม
อาชีพ 

ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านการใช้บริการเครื่องรดูบัตร EDC ในแต่ละ
ร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 
ด้านระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือ
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
 
ด้านจ านวนเงินท่ีไดร้ับในแตล่ะเดอืน 
 
 
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ภาพรวม 
 
 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.993 
199.791 
206.784 
1.886 

158.063 
159.949 
0.407 

170.951 
171.358 
1.539 

222.118 
223.656 

2.423 
214.628 
217.052 
1.543 

110.343 
111.886 

3 
389 
392 
3 

389 
392 
3 

389 
392 
3 

389 
392 
3 

389 
392 

3 
389 
392 

2.331 
0.514 

 
0.629 
0.406 

 
0.136 
0.439 

 
0.513 
0.571 

 
0.808 
0.552 
 
0.514 
0.284 

 
 

4.539 
 
 

1.547 
 
 

0.309 
 
 

0.898 
 
 

1.464 
 
 

1.813 
 

0.004** 
 
 

0.202 
 
 

0.819 
 
 

0.442 
 
 

0.224 
 
 

0.004*
* 

 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

243



 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดตรังจ าแนกตาม
อาชีพท่ีต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรังโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ดังตารางที่ 16 

ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามอาชีพ 

*p<0.05 **p<.01 
เมื่อผู้วิจัย พบว่าประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน

พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรังแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างท่ีแตกตา่งกัน 

ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่รายคูข่องระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย ประชาชนท่ีมี
อาชีพเกษตรกับอาชีพรับจ้างทั่วไป และประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปกับประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย มีระดับมีระดับความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรังแตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองจังหวัดตรัง มี

วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ตรัง                                                                                                                                                     

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ.เมอืง จ.ตรัง จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ   

ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านการใช้บริการเครื่องรดูบัตร EDC ในแต่ละร้านค้าท่ีเข้า
ร่วมโครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
 
ด้านจ านวนการให้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที ่
 
 
ด้านระยะเวลาในการให้บริการกับประชาชนผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 
 
ด้านจ านวนเงินท่ีไดร้ับในแตล่ะเดอืน 
 
 
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.001 
204.784 
206.784 
2.367 

157.583 
159.949 
6.352 

165.006 
171.358 
6.230 

217.426 
223.656 
8.603 

208.448 
217.052 
3.994 

107.892 
111.886 

4 
388 
392 
4 

388 
392 
4 

388 
392 
4 

388 
392 
4 

388 
392 
4 

388 
392 

0.500 
0.528 

 
0.592 
0.406 

 
1.588 
0.425 

 
1.558 
0.560 

 
2.151 
0.537 
 
0.999 
0.278 
 

0.948 
 
 

1.457 
 
 

3.734 
 
 

2.779 
 
 

4.003 
 

 
3.591 

 

0.436 
 
 

0.215 
 
 

0.005** 
 
 

0.027* 
 
 

0.003** 
 

 
0.007** 
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ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ การอภิปรายผลการศึกษาวิจยั เรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อ าเภอเมอืง จังหวัดตรัง  จะเป็นการอภปิรายผลตามวตัถุประสงค์การวิจยั ดงันี ้

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัด ตรัง  

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัด ตรัง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการให้ความรูเ้กี่ยวกับโครงการบตัรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีความพงึพอใจอยู่ในระดับสูงสดุ เหตผุลอาจเป็นเพราะประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโนบาย และมี
ความรู้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐที่จะท าให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวไดด้ี  ส่วนในด้านจ านวน
เงินท่ีได้รับในแตล่ะเดือน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด เหตผุลอาจเป็นเพราะยอดเงินท่ีไม่สามารถสะสมไปยังเดือนอ่ืนได้ 
จ านวนยอดเงินท่ีไดร้ับในแตล่ะเดอืนไม่เพียงพอต่อการใช้ซื้อสินคา้ ประชาชนอาจรู้สึกถึงความไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยชนะดา วีระพันธ์(2555,65-66) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจ ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง จ.ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ. ชลบุรี 
ผลการวิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจ ประชาชนต่อการให้บริการของอบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรพีบว่าผู้มารับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 5 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องมากที่สดุรองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ส่วนด้านที่ผูม้ารับบริการมี
ความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านการให้บริการทีต่รงเวลาซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี ้

 1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรีในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคอยู่ในระดับมากทีสุ่ดโดยดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุคือเจ้าหน้าท่ีบริการด้วย
ความยิ้มแยม้แจ่มใสรองลงมาคือเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการด้วยการเอาใจใส่และระดับต่ าสุดคือระบบงานที่ให้บริการมี
ความโปร่งใส 

2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลาพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการของอบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ในด้านการให้บริการที่ตรงเวลาอยูใ่นระดับมากท่ีสุดโดยด้านที่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือมรีะยะเวลาการให้บริการที่
เหมาะสมกับงานรองลงมาคือมีความรวดเร็วในการให้บริการอย่างถกูต้องและระดับต่ าสุดคือมีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์มในการ
ให้บริการ 

3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี ในด้านการให้บริการอยา่งเพียงพออยู่ในระดับมากท่ีสดุโดยดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุคืออาคารสถานท่ีที่
ให้บริการมีความเหมาะสมรองลงมาคือบรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสมและระดับต่ าสุดคือมีช่องทางส าหรับคนชราและผู้
พิการอย่างเพียงพอ 

 4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรีในด้านการให้บริการอย่างตอ่เนื่องอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานรองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆและระดับต่ าสดุคือเจ้าหนา้ที่
ให้บริการด้วยความถูกต้องและแมน่ย า 

5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหนา้พบว่าผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี ในด้านการให้บริการจากก้าวหน้าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือมีตู้รับความคิดเห็น/
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รองลงมาคือมีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและระดับต่ าสุดคือมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการตลอดเวลา 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแหง่รัฐในพ้ืนท่ี อ.เมือง  
จ.ตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา และ อาชีพ ผลการเปรยีบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐในพ้ืนท่ี อ าเภอ เมือง จงัหวัด ตรัง จ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั แสดงว่าเพศ อายุ  ระดับการศึกษา และ 
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อาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มผีลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรฐัในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
ตรังซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุณยภาพัชร อาจหาญ(2554) ได้ท าการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) สาขาจันทบุรี ผลการเปรียบเทียบระดับความพึ่งพอใจต่อการให้บริการของธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาจันบุรพีบว่า ลูกค้าผู้ใช้บริการที่มีเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของธนาคารทหารไทยจ ากัด(มหาชน) สาขาจันทบรุีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 แต่ไม่
สอดคล้องกับงานของดวงตา สราญรมย์และคณะ(2557) เรื่อง โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการ
ของเทศบาล นครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2557 พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการและด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก จ าแนกตามปัจจัยส่วนดังน้ี เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลักพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อด้าน
กระบวนการให้บริการของเทศบาลนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการในด้านขั้นตอนของเทศบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05             

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งรูดบัตรEDCให้มากข้ึน เพิ่มจ านวนของเครื่องรูดบัตรEDC เพื่อตอบสนอง

ต่อจ านวนของประชาชนท่ีมาเข้ารบับริการ 
2. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
3. ร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละร้านมีการจ าหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันแต่มี

ราคาที่แตกตา่งกันควรมีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาของสินค้า 
4. ยอดเงินท่ีไดร้ับในแต่ละเดือนไมส่ามารถท่ีจะทบเงินไปเดือนถดัไปได้หากใช้จ่ายไม่หมดจึงอยากให้มีการ

ปรับปรุงยอดเงินท่ีมีอยู่ในบัตรสามารถทบเงินเก็บไว้ใช้เป็นยอดสะสมในเดือนถัดไปได้ 
5. ควรให้ร้านค้าเข้าร่วมเป็นร้านธงฟา้ประชารัฐให้มจี านวนร้านมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อท าให้ประชาชนสะดวกในการ

เดินทางมาใช้จ่าย 
6. โครงการบตัรสวัสดิการแห่งรัฐควรที่จะมีการด าเนินต่อไปในทุกๆรัฐบาล 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการ ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรังหากผู้ใดที่สนใจ

จะท าการศึกษาต่ออาจจะศึกษาตอ่จากพื้นที่อ่ืน เช่นในอ าเภออื่น หรือจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย 
2. การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายประชารัฐซึ่งมีอยูห่ลายโครงการ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้เลือกท า

โครงการบตัรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการใหม่ แต่นโยบายประชารัฐยังมีโครงการอื่นท่ีน่าสนใจอีกหลายโครงการ เช่น 
มาตรการลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ส าหรับการซื้อสินคา้และบรกิาร  มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ในระดับต่ า  โครงการบ้าน
ประชารัฐ เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาวจิัยเชิงเปรยีบเทียบความแตกต่างของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแบบเก่าที่ได้รับเงินมา
ในรูปแบบของเงินสด กับนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐในรูปแบบใหม่ที่มีการโอนยอดเงินมายังบตัรละไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินสด
ได้ เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงโครงการอีกต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพหรือสมัภาษณ์แบบเจาะลึกควบคู่กัน เพราะจะเป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกมิติ ท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 

5. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 The Quality of Life of Elders in Khlong Sai, Na Thawi District, Songkhla Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลากับปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรผู้สูงอายุที่มี อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่จริงในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยบ้านล าพด ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
จ านวน 208 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมั่น 0.898 โดยใช้การสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วนและการสุ่มอย่างแบบง่าย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับดี และเมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ของสูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า (Contingency coefficient = .218 และ .200 ตามล าดับ) ส่วนเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนและโรคประจ าตัว ไม่มีความสัมพันธ์ 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต ผู้สูงอาย ุการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to examine the level of quality of life and to analyze relationship 
between the quality of life of elders in Khlong Sai, Na Thawi District, Songkhla Province with personnel factor. 
The samples selected from 208 elders especially who are living in Khlong Sai, Na Thawi District, Songkhla 
Province. The instrument for data collection was questionnaires which had coefficient of reliability at 0.898 by 
used the stratified and simple random sampling. Data were analyzed using mean, standard deviation, and Chi-
square. Results of the study revealed that the level of quality of life of elders in Khlong Sai, Na Thawi District, 
Songkhla Province was at the good level. Hypothesis test revealed that marital status and level of education 
were related to the quality of life of elders in Khlong Sai, Na Thawi District, Songkhla Province at the .05 level of 
significant. Marital status and level of education were low level related to the quality of life of elders in Khlong 
Sai, Na Thawi District, Songkhla Province (Contingency coefficient = .2 1 8  and .2 0 0  respectively) . Besides, 
gender, age, career, income, and congenital diseases were not related to the quality of life of elders in Khlong 
Sai, Na Thawi District, Songkhla Province. 
Keywords : Quality of life, Elder, Analyze Relationship 
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บทน า 
 นับตั้งแต่ศตวรรษที่  21 ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาประชากรผู้สูงอายุที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น [1] ใน ค.ศ. 2005 พบว่าประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมี
จ านวน 672 ล้านคน โดย 2 ใน 3 ของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนา [2-3] และส าหรับประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนา ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และในปี พ.ศ. 2550 ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 10.7 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น โดยในช่วงปี พ.ศ. 
2548-2553 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกของผู้ชายไทยอยู่ที่ 68.5 ปี ผู้หญิงไทยอยู่ที่ 75 ปี และคาดว่าใน พ.ศ. 2568 – 2573 จะเพิ่มขึ้น
ถึง 73.6 ปี ในผู้ชายและ 79.1 ปี ในผู้หญิง [4] 
 จากสถานการณ์การเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั่วโลก พบว่าร้อยละ 70 ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค [3] ยังพบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด 
และความวิตกกังวล ส าหรับประเทศไทย พบว่าผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากกว่าร้อยละ 54.9 และจากการส ารวจพบว่าโรค
เรื้อรังที่มีผู้สูงอายุเป็นมากมี 3 ล าดับ คือ 1) โรคหัวใจและหลอดเลือด 2) โรคของต่อมไร้ท่อและ 3) โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูก
และข้อ โดยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคของต่อมไร้ท่อ มีแนวโน้ม สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง [5] สอดคล้องกับการศึกษาของปิ่น
นเรศ กาศอุดม และคณะ [6] ที่พบว่าผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออก มีโรคประจ าตัว 3 อันดับแรก คือ 1) ความดันโลหิตสูง 2) 
โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก และ 3) โรคเบาหวานและความทุกข์ของโรคเรื้อรัง จะเพิ่มสูงขึ้น โดยร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุ
ที่มีอายุมากข้ึน มีโรคเรื้อรังหลายโรค แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพได้ง่าย และการ
เกิดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจากการเกิดปัญหาสุขภาพ และน าไปสู่
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในที่สุด [4, 7-8]  
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสาเหตุหลักท่ีน าไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุท าให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น และผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพได้ง่าย 
อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่อาจน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่ก าลังก้าวเข้าสู่สภาวะการเป็นสังคมผู้สูงอายุ จึงพิจารณาเห็นควรที่จะศึกษาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าว โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลาใน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลากับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางในการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม หรือโครงการ
ที่จะให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาจากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบสถานีอนามัยบ้านล าพด ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ านวน 432 คน [9] และผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณของยามาเน่ [10] ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 208 คน 
หลังจากนั้นท าการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) (ดูตารางที่ 1) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทรายอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึง่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยแบบสอบถามดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรประสิทธ์
อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.898 ซึ่งถือว่าแบบทดสอบนี้มี
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ความเช่ือถือได้ สามารถน าไปเก็บข้อมูลต่อไปได้ [11] ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์
การวัดระดับคุณภาพชีวิตตามคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของค าตอบทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (ดูตารางที่ 2) และ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกับปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 
หากพบว่าตัวแปรคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกับปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการวิเคราะห์
ในขั้นตอนต่อไป โดยการใช้สถิติ  Contingency Coefficient หรือ Kendell’s tua-c เพื่ อหาระดับและทิศทางของ
ความสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ของเพคและคณะ [11] (ดตูารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผูสู้งอายุในเขตรบัผิดชอบสถานีอนามยับ้านล าพด ต าบลคลองทราย อ าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 
3 บ้านล าพด 175 84 
4 บ้านใหม่ 73 35 
6 บ้านปลายคลอง 73 35 
7 บ้านโต้นนท ์ 111 54 

รวม  432 208 
 

ตารางที่ 2 ช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิต 
ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพชีวิต 
3.68 – 5.00 ด ี
2.34 – 3.67 ปานกลาง 
1.00 – 2.33 ไม่ด ี

 

ตารางที่ 3 เกณฑ์ค่าสหสัมพันธ์ 

ค่าสหสัมพันธ ์ ความหมาย 
มากกว่า ±0.80 สัมพันธ์กันสูง 
±0.50 ถึง ±0.80 สัมพันธ์กันปานกลาง 
น้อยกว่า ±0.50  และสมัพันธ์กันต่ า 

 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลากับปัจจัย
ส่วนบุคคล อธิบายได้ดังนี้ 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี ( =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงสุด ( =
4.09) อยู่ในระดับดี รองลงมาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย อยู่ ในระดับดี ( =4.03) อยู่ในระดับดี คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ( =
4.02) อยู่ในระดับดี และคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( =3.97) โดยมีระดับคุณภาพชีวิต อยู่ใน
ระดับดี (ดูตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
คุณภาพชีวิต  S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 

1. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 4.03 .43 ระดับด ี
2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 4.02 .47 ระดับด ี
3. คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.97 .55 ระดับด ี
4. คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 4.09 .54 ระดับด ี

รวม 4.02 .39 ระดับดี 
 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลากับปัจจัยส่วน
บุคคล 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กับปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพการสมรสกับคุณภาพชีวิตผู้ของสูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท าการทดสอบเพื่อหาระดับของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
โดยใช้สถิติ Contingency coefficient พบว่า มีค่าเท่ากับ .218 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรสกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับต่ า และระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตผู้ของ
สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท าการ
ทดสอบเพื่อหาระดับของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติ Contingency coefficient พบว่า มีค่าเท่ากับ .200 แสดงว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับ
ต่ า ส่วนตัวแปรเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และโรคประจ าตัวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา ไม่มีความสัมพันธ์กัน (ดูตารางที ่5) 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลากับปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig. 
Contingency 
coefficient 

Kendell’s tua-c 

1. เพศ .532 .466 - - 
2. อาย ุ .048 .826 - - 
3. สถานภาพการสมรส 10.350* .035 .218 - 
4. ระดับการศึกษา 8.640* .034 .200 - 
5. อาชีพ 2.991 .393 - - 
6. รายไดต้่อเดือน 5.195 .158 - - 
7. โรคประจ าตัว .008 .927 - - 
*p<.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยแบ่งอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลากับ
ปัจจัยส่วนบุคคล สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 จากการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยจากผลการศึกษาผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปี เป็นวัยที่มีพละก าลังเพียงพอต่อการท าสิ่งต่าง ๆ ได้
ด้วยตนอง สอดคล้องกับปิยภรณ์ เลาหบุตร [12] ที่ได้ศึกษาศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ต าบลพลูตาหลวง 
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อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับดี และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปี ซึ่ง
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุระดับตอนต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพและสรีระไปไม่มาก สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมต่างอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้สูงอายุยังมีก าลังเพียงพอต่อการท ากิจวัตร
ประจ าวันต่าง ๆ ช่วยเหลือตนเองได้ และจากผลการศึกษายังพบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต อาจไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในยาม
เจ็บป่วย และในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมของครอบครัวขยายท าให้สมาชิกในครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ประกอบกับ
การให้การดูแลเอาใจใส่ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต จึงน าไปสู่ความพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
สถานท่ีอยู่อาศัยของตนเองของผู้สูงอายุ ท าให้ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลาทั้ง 
4 ด้าน อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับปิยภรณ์ เลาหบุตร [12] ที่ได้ศึกษาศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ต าบลพลู
ตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ดี สามารถช่วยเหลืองานในครอบครัวได้ และสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ ตลอดจนได้รับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเองที่สามารถด ารงชีวิตได้จนถึงปัจจุบัน รู้สึกพอใจกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตมีความ
มั่นคง และปลอดภัยดี 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลากับปัจจัยส่วน
บุคคล 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กับปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพการสมรสกับคุณภาพชีวิตผู้ของสูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีคู่ชีวิต ส่วน
ใหญ่จะมีผู้คอยปลอบโยน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดวงใจ ค าคง [13] ซึง่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบว่า สถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งดวงใจ ค าคงอธิบายว่าการมีคู่สมรสจะมีผลในด้านบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แต่
สถานภาพหม้ายจะมีผลลบตอ่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังค ากล่าวว่าหญิงชายสูงอายุท่ีครองชีวิตคู่ มักเป็นคนท่ีมีสุขภาพจิตดี มี
ก าลังใจในชีวิต สามารถเผชิญกับความเครียดได้ดี มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง สอดคล้องกับวีนัส วัยวัฒนะ [14] ซึ่งได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า สถานภาพการสมรสกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากคู่สมรสจะเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมซึ่งกันและ
กัน และระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตผู้ของสูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า อาจเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาน้อยส่วนใหญ่จะมีชีวิต
ไปตามอัตภาพในแหล่งชุมชนที่เป็นบ้านเกิด ส่วนผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่าส่วนใหญ่จะมีหน้าที่การงานดี ดังนั้นระดับ
การศึกษาจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนริสรา พึ่งโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ [15] ที่ได้สังเคราะห์
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิต และสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า 
ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุมีความสมัพันธ์กัน โดยผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาสูงมีคณุภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านร่างกายสูงกว่าผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาต่ า เป็นเพราะผู้สูงอายุจะรู้จักใช้ความรู้และความคิดของตนเอง
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่วีนัส วัยวัฒนะ [14] ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการศึกษาช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดสติปัญญาได้นั่นเอง และ
น าไปสู่การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ  
 นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังพบว่าตัวแปรเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และโรคประจ าตัวกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลาไม่มีความสัมพันธ์กัน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากวิถีชีวิตการด าเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุในต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลามีกิจกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยัง
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อยู่ในกลุ่มอายุกลุ่มเดียวกัน มีอาชีพที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ได้ออกไปท างาน
ต่างจังหวัดหรือในชุมชนเมือง ซึ่งท าให้มีรายได้ที่ไม่แตกต่างกันมากนักจึงส่งผลให้ตัวแปรเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งจากการศึกษาจากนักวิจัยหลาย ๆ ท่านก็พบว่าตัวแปรเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และโรคประจ าตัวกับคุณภาพ
ชีวิตของไม่มีความสัมพันธ์กัน [13, 15-19] 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย เช่น การนอนหลับ ซึ่งมีระดับคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด 

ดังนั้นควรฝึกให้ผู้สูงอายุตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจ โดยเฉพาะประเด็น
การจัดการกับความเครียด ความกังวล และความเศร้า ซึ่งมีระดับคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด ดังนั้นควรให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมอย่างสม่ าเสมอ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะประเด็นการได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากสังคม ซึ่งมีระดับ
คุณภาพชีวิตน้อยที่สุด ดังนั้น ควรให้หน่วยภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาและให้ความส าคัญกับปัญหาเกิดขึ้น 
รวมทั้งหาทางแก้ไข ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นการรับรู้เรื่องราวข่าวสารที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ดังนั้นควรจัดให้มี
ชมรมผู้สูงอายุ หรือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
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 บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ในด้านความรู้ของบุคลากร ด้านอุปกรณ์สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านทักษะของบุคลากร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่มีต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง การวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ  โดยเครื่องมือในการศึกษาคือ
แบบสอบถามจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง จ านวน 
144 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังมีความพร้อมด้านความรู้ของบุคลากร 
ด้านอุปกรณ์สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะของบุคลากรอยู่ในระดับมาก และมีภาพรวมของปัญหา
และอุปสรรคในการให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัยในการให้บริการแก่ประชาชน มากที่สุด 
รองลงมาคือปัญหาด้านเว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการ ส่วนปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพของโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นปัญหาทีผู่้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญน้อยที่สุด  
ค าส าคัญ: ความพร้อม บุคลากร  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บริการสาธารณะ เทศบาล 
  

Abstarct 

                                                           
1 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 92000 
2 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 92000 
3 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 92000 
4 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 92000 
5 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 92000 
6 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 92000 
7 อ.ดร., สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวสิาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 92000 
1 Bachelor Student Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus 
2 Bachelor Student Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus 
3 Bachelor Student Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campu 
4 Bachelor Student Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campu 
5 Bachelor Student Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campu 
6 Bachelor Student Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campu 
7 Lecturer, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus 
˙Corresponding author: Tel.: 080-4438291 E-mail address: nutnicha-nan@hotmail.com 

 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

255

mailto:nutnicha-nan@hotmail.com


The main purpose of this study was to examine the readiness of local officials towards e-
Government in providing public services of Trang Municipality, Trang Province.  In addition, this study 
evaluates the barriers to the readiness of local officials towards e-Government in providing public 
services of Trang Municipality, Trang Province.  This research employs quantitative method by using 
questionnaires.  The total sample was 144 of local officials who were working in Trang Municipality. 
Simple Random Sampling was used as a surveying technique.  Descriptive statistics, for example, 
percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data. The results show that the 
readiness of local officials towards e-Government of Trang Municipality was at the high level in all four 
factors as Personal Knowledge, Information Technology Devices, Information Technology, and Personal 
Skills. The results also show that the barriers to the readiness of local officials towards e-Government 
of Trang Municipality were at the moderate level. The majority of the respondents emphasized that 
the readiness of local officials towards e-Government in providing public services of Trang Municipality 
were due to computer devices were not up to date in providing public services, followed by the 
website is not up to date in providing public services. However, the efficiency of the network structure 
was emphasized as the least important barrier to the readiness of local officials towards e-Government 
in providing public services.   
Keywords: Readiness, Local Official, e-Government, Public Service, Municipality  

 

 บทน า 
การบริหารราชการในองค์การของรัฐจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนไปในลักษณะของความไม่พึงพอใจ 

ว่าองค์การของรัฐปฏิบัติงานล่าช้า ไม่อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ซึ่งเป็นจริงในแทบทุกหน่วยงานของรัฐ ความล่าช้า
ในการปฏิบัติราชการนั้นเป็นปัญหาและจุดอ่อนซึ่งยากที่จะแก้ไขได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลและระบบงาน งาน
บางอย่างไม่อาจท าให้ส าเร็จรวดเร็วได้ การปฏิบัติราชการของข้าราชการจึงอาจจะล่าช้าเพราะระบบราชการบังคับได้ส่วน
หนึ่งโดยมีการก าหนดขอบเขตงาน และมีแบบแผนงานที่ชัดเจน แต่อีกส่วนหนึ่งล่าช้าเพราะปัจจัยส่วนบุคคลที่เกิดจากการ
ท างานโดยขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะของตัวงานที่ถูกต้องและขาดการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมชัย อักษรารักษ์ และอศินา พรวศิน (2547, หน้า 5) กล่าวว่ารัฐบาลได้เริ่มโครงการน าร่องรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544  ซึ่งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ที่อาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารเข้ามาจัดการข้อมูลที่ใช้ในการบริหารประเทศอย่างเป็นระบบ มีการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้มากข้ึนและง่ายขึ้นด้วยการเช่ือมโยงการบริการระหว่างองค์กร
ของหลายๆหน่วยงานในลักษณะบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop-Service) ส าหรับประเทศไทย รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการไทยและเป็นงานท่ี
มีความท้าทายสูงเพราะการปรับองค์กรภาครัฐเข้าสู่การเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ 
วิธีการให้บริการต่อประชาชน ซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนกระบวนการท างาน แก้ไขกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรจ านวนมากระบบราชการไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างระบบ
ราชการแบบเดิมที่มีการด าเนินงานหลายขั้นตอนในการอนุมัติ มีทะเบียนเอกสารมากมายซ้ าซ้อนและใช้เวลาในการ
ด าเนินการมากเกินไป จึงท าให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการรอคอยค่อนข้างนาน ท าให้การด าเนินงานไม่เกิดสภาพ
คล่องตัว   ต่อมาได้มีการผลักดันโครงการสนับสนุนออกมาอีกหลายโครงการ เช่น e-Procurement, e-Citizen,  Smart 
card , คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร และซอฟต์แวร์เอื้ออาทร เป็นต้น การที่รัฐบาลมีแนวคิดเช่ือมโยงระบบงานและการบริการ
ของหน่วยงานราชการให้สอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวตามแนวทาง (One-Stop-Service)  และผลักดันให้เกิดโครงการ
หลายๆโครงการท าให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อผนวกเข้ากับความส าเร็จในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานและพัฒนาการบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานจ านวนมาก ก็ยิ่งท าให้แนวคิดนี้ก่อตัว
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นจนสามารถรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของระบบราชการ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
คอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ต มีเครือข่ายสายความเร็วสูงท าให้เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทต่อการท างานของภาค
ราชการให้มีความคล่องตัวสูงยิ่งข้ึน 
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ในปัจจุบันยังพบว่ามีปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลากรที่ยังขาดความพร้อมเมื่อมีประชาชนมาใช้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความพร้อมในวิธีการใช้ระบบงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านทักษะการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ยังไม่ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง เนื่องจากเทศบาลนครตรังมีการให้บริการในการท าบัตรประชาชนและการจ่ายภาษี ซึ่งมีประชาชนเข้า
ไปใช้บริการกับหน่วยงานเทศบาลนครตรังเป็นจ านวนมาก และเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหนึ่งองค์กรที่สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้มากที่สุด และสามารถท่ีรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนได้ การวิจัยนี้จึงต้องการทราบว่าบุคลากรเทศบาลนครตรัง
มีความพร้อมต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะมากน้อยเพียงใด 

ปัญหาการวิจัย 
1. ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง 

จังหวัดตรังอยู่ในระดับใด 
2. บุคลากรของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มีปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ใน

การให้บริการสาธารณะอย่างไร  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง  

2. เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
2. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
3. น าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย เป็นแนวทางการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ

สาธารณะต่อของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 
สมมติฐานการวิจัย 

 ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรังอยู่ในระดับมาก 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพร้อมของบุคลกร 

ความหมายของความพร้อม 
 เฮอร์เซย์และบรันชาร์ด (Hersey & Blanchard ; อ้างถึงใน วิโรจน์สารรัตนะ, 2553 : 84)  ได้ให้ความหมายไว้
ว่า มีองค์ประกอบหลักอยู่สองด้านคือด้านความสามารถ (ความสามารถ) ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจทักษะและ 
ประสบการณ์ส่วนอีกด้านคือความเต็มใจ (เต็มใจ) ประกอบด้วยการให้ค ามั่นสัญญาหรือ ความผูกพันแรงจูงใจในการท างาน
และความมั่นคง สรุปได้ว่า ความพร้อมหมายถึง ความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของงานที่ท า 
ประกอบกับมีแรงจูงใจในการท างานด้วยความเต็มใจ 
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2. แนวความคิดเกี่ยวกับทักษะ 
 ความหมายของทักษะ 

ทิศนา  แขมมณีและคณะ (2544) ได้ให้ความหมายของทักษะการคดิว่าเป็นค าท่ีแสดง พฤติกรรมการคดิที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมเพียงพอท่ีช่วยให้มองเห็นพฤติกรรม / การกระท าท่ีชัดเจน ของการคิดนั้นทักษะการคิด (ทักษะการ
คิด) แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับดังนี ้

1. ทักษะที่เป็นพื้นฐาน (การคิดขั้นพ้ืนฐาน) ได้แก่ ทักษะที่ใช้ในการสื่อสารเช่นการฟัง พูดอ่านเขียนสื่อความ ฯลฯ  
2. ทักษะที่เป็นแกนส าคัญ (แกนทักษะการคิด) เป็นทักษะการคิดที่ใช้กันมาก ได้แก่ ทักษะการสังเกตการ

เปรียบเทียบการตีความการขยายความการสรุปการอ้างอิงเป็นต้น  
3. ทักษะการคิดระดับสูง (คิดขั้นสูงทักษะ) เป็นทักษะการคิดที่ซับซ้อนและ ยากขึ้นกว่าทักษะแกนส าคัญเช่น

ทักษะการตั้งสมมุติฐานทักษะการท านายทักษะการนิยามทักษะ การวิเคราะห์ทักษะ การสังเคราะห์ทักษะการจัดระบบ 
เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า ทักษะหมายถึง ทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และทักษะการคิด การ
ขยายความ การวิเคราะห์ ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีชัดเจน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เกี่ยวกับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชาลินี  บุญยะศัพท์ (2556) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ในภาครฐั หน่วยงานบางแห่งของรัฐ

ได้สร้างจุดเริ่มตน้ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการท างานประจ าวันท่ีอ านวยความสะดวกทั้งแก่ข้าราชการและ
ประชาชนซึ่งนับว่าเป็นการจุด ประกายไฟฝันในภาครัฐที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การที่จะส่งเสริมให้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในภาครัฐนั้นสิ่งส าคัญที่ ควรเล็งเห็นและควรเตรียมการให้พร้อมก็คือการสร้างความ
เข้าใจและวิสัยทัศน์ของผู้น าและมีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ
สูงสุด 

    
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 การบริหารจัดการภาครัฐในการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการไดจ้าก
หน่วยงานของรัฐบาลโดยรับบริการแบบเบ็ดเสร็จจากเว็บไซต์ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสต์้องมีความสะดวก ทันเวลา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและแก้ไขปญัหาการท างานท่ีล่าช้าของบุคลากรได้ 

ความหมายของรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส ์
 ประสบโชค  ประมงกิจ (2549) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-government คือภาครัฐข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานของรัฐโดยการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับรัฐบาล เป็นวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าเป็น
วิธีการบริหารจัดการ หน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของศูนย์บริการข้อมูลของรัฐ การให้บริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและมีความใกล้ชิดกับรัฐภาคีมากขึ้น อีกทั้งท าให้
ประเทศมีความสามารถ ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ดีขึ้นด้วย   
5. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ความหมายขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

สุรชัย เจนประโคน (2554) เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนเมืองเป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ถือก าเนิดมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยโดยมีการตราพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ. ศ. 2476 ข้ึน และได้จัดตั้งเทศบาลครั้งแรกในปีพ.ศ. 2478  ด้วยการยกฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 
35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล นับจากน้ันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาลพ. ศ. 2496  เป็นฉบับที่ 12  พ. ศ. 2546  
ซึ่งใช้เป็นกฎหมายในการบริหารราชการเทศบาลในปัจจุบัน 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กานดา ศรอินทร์ และ กุลธิดา ท้ วมสุข (2558) ได้จัดท าวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่าสภาพและปัญหาในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มี
ประเด็นที่ส าคัญและเร่งด่วนในการพิจารณาแก้ไขดังนี้ 1) นโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ประเทศไทย 2) ภาวะผู้น า 3) โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 4) การสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากภาครัฐ 5) การบูรณาการข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรภาครัฐ 6) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 7) 
บุคลากรภาครัฐ 8)  การใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรตระหนักถึง   
 เรวัฒน์  แสงสุริยงค์ (2555) ได้จัดท าวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศูนย์
การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่าความส าเร็จในการลดช่องว่างการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาลด้วย ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนต้องท าให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและเห็นถึงประโยชน์จากการใช้บริการ ผ่าน
ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนด้วยวิธีการและกระบวนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ใช้บริการหรือประชาชนที่อยู่ใน
ชุมชน 
 วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุลและคณะ (2559)  ได้จัดท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ : กรณีศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า แนวคิดในการยอมรับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Services) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต้น 4 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive 
Ease of Use) การ รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) คุณภาพ (Quality) และความไว้วางใจ (Trust)  
และ ปัจจัยตามคือ การยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Adoption)   
 ชัยณรงค์ ปัญจศุภโชค (2559) ได้จัดท าวิจัยเรื่องความเสี่ยงในการด าเนินโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา ระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ส่งผลให้การด าเนินโครงการ ประสบปัญหาความล่าช้าจากการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ ซึ่งแบ่งหน่วยงานงานในการเชื่อมโยง
ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 กฎระเบียบไม่รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แนวทางรับมือความเสี่ยงในกลุ่มนี้ 
คือ แก้ไขกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานให้รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มที่ 2 ขาดงบปร ะมาณหรือ
เจ้าหน้าที่ด้าน ICT ในการพัฒนาระบบ แนวทางการ รับมือความเสี่ยงคือ จัดหาแหล่งงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มที่ 3 ขาดความเช่ือมั่นในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูล   
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในหน่วยงานของเทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรัง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาท าการก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรของหน่วยงานเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มีจ านวน 224 คน (ข้อมูลจาก
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2561) 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนในการศึกษาบุคลากรของหน่วยงาน
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มีจ านวน 224 คน ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการก าหนดขอบเขตตามความคิดของทาโร่ ยา
มาเน่(Taro Yamane,1967)กล่าวคือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากประชากรจ านวนมากท่ีระดับความเช่ือมั่น
95%และมีการคาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน5%โดยมีสูตรค านวณดังนี้ 

   n =              N 
       1 + Ne² 

                                                             n =          224 
                   1 + (224) (0.05)2 

                                                             =     144 คน 
เมื่อ  n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
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            N คือ ขนาดประชากร     
            e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง   

      ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดย
ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา คือเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2561 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนคร
ตรัง จังหวัดตรังโดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน 
ส่วนที่ 2  เป็นค าถามปลายปิด แบบสอบถามความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
ส่วนที่ 3  เป็นค าถามปลายปิด แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง  
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด  เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยมีก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี   
  5  มีความเห็นว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 มีความเห็นว่า อยู่ในระดับมาก 
  3 มีความเห็นว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 มีความเห็นว่า อยู่ในระดับน้อย 
  1 มีความเห็นว่า อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 โดยการแปลความหมายของคะแนนระดับความพร้อม เนื่องจากผู้วิจัยได้แบ่งระดับการเตรียมความ พร้อม 
ออกเป็น 5 ระดับ การแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและแปลผลตามระดับ
คะแนนดังน้ี(รัตนา ศิริพานิช, 2553:19) 
  4.21 – 5.00 หมายถึง   มีระดับความพร้อมมากที่สุด 
  3.41 – 4.20  หมายถึง   มีระดับความพร้อมมาก  
  2.61 – 3.40  หมายถึง   มีระดับความพร้อมปานกลาง  
  1.81 – 2.60  หมายถึง   มีระดับความพร้อมน้อย  

1.00 – 1.80  หมายถึง   มีระดับความพร้อมน้อยที่สุด 
3.ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้ทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยการจัดท าPilot Study จ านวน 30 ชุด ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.940 ซึ่งอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงถือได้ว่า แบบสอบถามฉบับนี้มี
ความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยท าการแจกแบบสอบถาม
จ านวน 150 ชุด โดยมีระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2561    
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามทุกฉบับ ตรวจสอบการให้คะแนน
ของแบบสอบถามทั้งหมด แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยก าหนดวิธีค านวณทางสถิติตาม
ลักษณะของข้อมูลดังนี ้
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 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และน าเสนอในรูปแบบร้อยละ (Percentage) เพื่อแสดงภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ
สาธารณะและ ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลนคร
ตรัง จังหวัดตรัง ทีม่ีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบการใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (mean) โดยแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ
ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะ  และ ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
  

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าเพศส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 คน อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ซึ่งมากท่ีสุด ต าแหน่งพนักงานท่ัวไป จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2  
ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมของบุคลากรที่มตี่อระบบรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ทั้งในภาพรวมและในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้นผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐานทีต่ั้ง
ไว ้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความพร้อมของบุคลากรที่มตี่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

ความพร้อมของบุคลากรของเทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง 

Mean S.D 
ระดับความพร้อมของ
บุคลากร 

ด้านความรู้ของบุคลากร 3.55 0.51 มาก 
ด้านอุปกรณส์ารสนเทศ 4.06 0.67 มาก 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.64 0.60 มาก  
ด้านทักษะของบุคลากร 3.72  0.56 มาก  

ภาพรวม 3.74 0.585 มาก 

 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะ 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ กับปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัยในการ
ให้บริการแก่ประชาชน (Mean=3.59) รองลงมาคือปัญหาด้านเว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทันสมัยเพียงพอต่อ
การให้บริการ (Mean=3.49) และปัญหาด้านประสิทธิภาพของโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เป็นปัญหาที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญน้อยที่สุด(Mean=3.30) ดังแสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2 แสดงปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนคร
ตรัง จังหวัดตรัง 

รายการ Mean   S.D แปลผล  
ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

3.42  0.41 ปานกลาง  

1.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมยัในการให้บริการแก่ประชาชน 3.59 0.69   มาก  
2.เว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทันสมัยเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

3.49 0.72 ปานกลาง 
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3.การสื่อสารกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจตรงกันยังท าได้ยาก 3.46 0.68 ปานกลาง 
4.ประชาชนยังไม่เช่ือมั่นในระบบการให้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

3.45 0.68 ปานกลาง 

5.ทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ และอุปกรณ์ใน
การให้บริการมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

3.46 0.67 ปานกลาง 

6.ความรู้ของประชาชนยังไมเ่พียงพอต่อการรับบริการระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

3.44 0.67 ปานกลาง 

7.โครงสรา้งในการบริหารงานในการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ชัดเจน 

3.44 0.61 ปานกลาง 

8. ขาดการรายงานผลที่ชัดเจนของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3.32 0.59 ปานกลาง 
9.ประสิทธิภาพของโครงสรา้งเครอืข่ายอินเตอร์เนต็ 3.30 0.75   ปานกลาง 
10.ประสิทธิภาพของระบบการใหบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ 3.31 0.67 ปานกลาง 

 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง 

จังหวัดตรังโดยภาพรวมจากวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มีผลการศึกษา ดังนี้ เมื่อวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน เป็นรายข้อพบว่ามีความ
พร้อมของบุคลากรเรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านอุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้านทักษะของบุคลากร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านความรู้ของบุคลากร 

ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม มีผลลการ
ศึกษาดังนี้โดยเรียงล าดับจากข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัยในการให้บริการแกป่ระชาชนอยู่
ในระดับมาก     รองลงมาคือ เว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการ  และประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างเครือข่าย 
อภิปรายผลการวิจัย  

วัตถุประสงค์ข้อ1 ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ปรากฏผลดังนี้ 

ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรัง โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพร้อมของบุคลากรเรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย คือ ด้านอุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้านทักษะของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านความรู้ของ
บุคลากร ตามล าดับซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์ในการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะท าให้บุคลากรสามารถน ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายมากข้ึน มีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วไม่ท าให้ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการต้องรอเป็นเวลานาน ลดการท างานที่
ล่าช้าของหน่วยงานราชการลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุลและคณะ (2559)  ได้จัดท าวิจัยเรื่ อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ : กรณีศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ จากผลการศึกษา
ดังกล่าว พบว่า แนวคิดในการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Services) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต้น 4 ปัจจัย ได้แก่ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) 
คุณภาพ (Quality) และความไว้วางใจ (Trust)  และ ปัจจัยตามคือ การยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service 
Adoption) ผลการวิจัยนี้ สามารถน า ไปใช้เป็น แนวทางที่หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบาย สามารถน าไปใช้ในการ
ก าหนดกรอบนโยบาย และทิศทางการพัฒนา บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ในระดับปฏิบัติผู้ปฏิบัติงาน  สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ และ แผนการขับเคลื่อนท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับงานวิจัย เรวัฒน์  แสงสุริยงค์ 
(2555) ได้จัดท าวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จากผล
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การศึกษาดังกล่าว พบว่า ความส าเร็จในการลดช่องว่างการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลด้วย ศูนย์บริการ
สารสนเทศชุมชนต้องท าให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรบัและเห็นถึงประโยชน์จากการใช้บริการ ผ่านศูนย์บริการสารสนเทศชม
ชนด้วยวิธีการและกระบวนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ใช้บริการหรือ ประชาชนท่ี อยู่ในชุมชน 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ปรากฏผลดังนี ้

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งกล่าวได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่หลายประเด็น ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัยในการให้บริการแก่
ประชาชน เว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการ  การสื่อสารกับประชาชนให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันยังท าได้ยาก  ความรู้ของประชาชนยังไม่เพียงพอต่อการรับบริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  โครงสร้างใน
การบริหารงานในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ชัดเจน ขาดการรายงานผลที่ชัดเจน
ของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ประสิทธิภาพของโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ประสิทธิภาพของระบบการให้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และอีกประเด็นที่ส าคัญคือเงินหรืองบประมาณที่จะสนับสนุนการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ยังคงมีไม่เพียงพอ เมื่อไม่มีเงินสนับสนุนเพียงพออาจท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ในบางส่วนท่ีไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลางมาสนับสนุน เช่น การแก้ไขการแช่งหน้าที่ที่ยัง
ไม่ชัดเจน แบ่งงานและมอบหมายให้เป็นระบบชัดเจนมากขึ้น มีการควบคุม ติดตาม เพื่อดูผลรายงานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยกานดา ศรอินทร์ และ กุลธิดา ท้วมสุข (2558) ได้จัดท า วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาใน การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า สภาพและปัญหาในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามี ประเด็นที่ส าหรับและ เร่งด่วนในการ
พิจารณาแก้ไขดังนี้ 1) นโยบายและ ทิศทางการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประเทศไทย 2) ภาวะผู้น า   3) 
โครงสร้างพื้นฐาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 4) การ สนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 5) การบูรณา
การข้อมูลและการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างองค์กรภาครัฐ 6) กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ7) บุคลากรภาครัฐ 8) การใช้
บริการรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ของพลเมือง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ี เกี่ยวข้องควรตระหนักถึง และน าผลที่ได้จาก การศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา เพื่อจัดท า เป็นข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาและส่งมอบ
บริการรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพโดย ค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของพลเมือง เป็น
ศูนย์กลางและการ ยกระดับความพึงพอใจของ พลเมืองที่มีต่อการใช้บริการของภาครัฐ  

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัยความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ผู้ศึกษาเห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมในด้านอ่ืนๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของความพร้อมของบุคลากรให้มากยิ่งข้ึนกว่าเดิม 

2. จากการวิจัยเรื่อง ความพร้อมของบุคลากรที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการศึกษาความพร้อมที่มีต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนไป
พร้อมๆกับบุคลากรของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความพร้อมให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและ
สามารถเกิดการสื่อสารที่ตรงกันของเจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

3. ผู้ศึกษาคิดว่าควรมีการศึกษาความพร้อมที่มีต่อระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการด้านอื่นๆ
ด้วย นอกจากหน่วยงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นศาลากลางหรือส านักงานของหน่วยงานของภาครัฐในจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษา
ถึงความพร้อมแล้วเอามาเปรียบเทียบศักยภาพของบุคลากรในแต่ล่ะหน่วยงาน 

4. หน่วยงานควรพัฒนาศักยภาพความพร้อมในด้านที่น้อยอยู่ให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับความพร้อมที่มีต่อระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริกาสาธารณะแก่ประชาชนเกี่ยวกับบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
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YoungCaregivers in Voluntary Aged Care  
A Case Study of Takham Sub-district, Had Yai District, Songkhla Province 
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Anutsara Masawat5, and Orasa Kraitong6 

 

บทคัดย่อ 
บทความนีเ้ริ่มต้นข้ึนจากการส ารวจสถานภาพของผู้สูงอายุในต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า 

ต าบลท่าข้ามได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามจ าเป็นต้องแสวงหาช่องทางต่าง ๆ เพื่อดูแล
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท าการออกแบบกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เพื่อ
ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้ามมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง 
โดยสภาเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นจากวิทยากรซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ผู้วิจัยร่วมติดตามผลที่เกิดขึ้น และน าผลที่ได้ไปสื่อสารในพื้นที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการขยายผลต่อไป 
ค าส าคัญ:ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัคร 

 

Abstract 
This article starts with the survey of the elderly in Tha Kham district, Hat Yai district, Songkhla 

province. Tha Kham Sub-district Administrative Organization must seek channels to take care of the 
elderly thoroughly. The researcher uses operational research. Designing activities with Tha Kham Sub 
District Administration Organization. To promote the Tambon Tha Kham Children and Youth Council to 
participate in the care of the elderly. Focus on the elderly, the home and the bed. The Council for 
Children and Young People has learned and practiced the basic care skills of the elders from the 
lecturers who are village health volunteers. The researchers followed up the results. The results will 
be communicated in the area to support further expansion. 
Keyword:Elderly, Caregiver, Volunteer 

บทน า 
สังคมสูงวัย (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร

ทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในทศวรรษนี้ การสูงวัยของประชากร
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2559 โลกของเรามีประชากรทั้งหมดประมาณ 7,433 ล้านคน
ในจ านวนนี้เป็นประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 929 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมดส าหรับ
ประชาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ ประชากรของอาเซียนก็ก าลังมีอายุสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2559 มี
ประเทศสมาชิก 3 ประเทศได้กลายเปน็สังคมสงูอายุแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.7) ประเทศ
ไทย (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.5) และเวียดนาม (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.7) โดยประเทศไทย
                                                           
1-6นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
1-6Undergraduate Student in B.A. (Community Development), the Faculty of Humanities and Social Sciences Thaksin University, Songkhla 90000 
* Corresponding author: chit286@hotmail.comTel. 09 0074 9858 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา โดยมี อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ เป็นที่ปรึกษา 
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จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้าเมื่อสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20ของประชากรทั้งหมดประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมด้วยการระดมทรัพยากร
ทั้งหลาย สร้างบุคลากร ปรับบทบาทหน้าที่และเพิ่มการประสานงานขององค์กร/หน่วยงาน แก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆ พัฒนารูปแบบและระบบต่างๆ ในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้สูงอายุที่จะเพิ่มจ านวนข้ึนอีกมาก
ในอนาคตอันใกล้นี้ [1] 

รายงานสถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559 พบว่า ขณะนี้ผู้สูงอายุยังอาศัยอยู่ในครอบครัวใน
สังคมไทยที่เอื้อซึ่งกันและกันอยู่แต่ต่อไปความสามารถของครอบครัวที่จะดูแลผู้สูงอายุจะน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่มักจะมี
ครอบครัวเล็กและผู้สูงอายุก็จะมีมากขึ้น ขนาดของครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยเหลือเพียง 3 คน จึงต้องมีการจัดที่อยู่อาศัยดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวในเขตเทศบาลมีมากถึงร้อยละ 10และสัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่
ล าพังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้รายงานยังระบุด้วยว่า สภาพแวดล้อมภายในบ้านมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ผู้สูงอายุโดยร้อยละ 18 ของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปมีห้องนอนอยู่ช้ันบนของบ้าน เกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปใช้
ส้วมแบบนั่งยอง ร้อยละ 6-7 ของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปเคยหกล้มภายในบ้านในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนสัมภาษณ์ ส าหรับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุพบว่า หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนแหล่งรายได้หลักที่
ผู้สูงอายุได้รับจากบุตรลดลงอย่างมาก ร้อยละของผู้สูงอายุท่ียังท างานเพิ่มสูงขึ้น และในปี พ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ย
ยังชีพจ านวน 8 ล้านคนคิดเป็นเงิน 63,219 ล้านบาท[2] 

ส าหรับสถานการณ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ การประเมินสภาวะ “ติดเตียง” “ติดบ้าน” หรือ “ติดสังคม” ของ
ผู้สูงอายุนั้น ต้องอาศัยแบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันท่ีมีถึง 10 ด้านด้วยกัน ในกิจวัตรเหล่านี้ มีอยู่ 
3 ด้านที่เป็นกิจวัตรพื้นฐานและใกล้ตัวผู้สูงอายุที่สุด ได้แก่ การกินอาหาร การสวมเสื้อผ้า และการอาบน้ าล้างหน้า (รวม
การใช้ห้องน้ า) ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถท ากิจวัตรพื้นฐานเหล่านี้ได้ด้วยตนเองแม้เพียงกิจวัตรใดกิจวัตรหนึ่งย่อมต้องการผู้ดูแล
อย่างใกล้ชิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจุบัน ก าลังคนด้านสุขภาพสาขาวิชาชีพต่างๆ ยังไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสังคมไทยท่ีก าลัง
สูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็วในการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญซึ่งต้องท างานประสานร่วมมือกัน ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)โรงพยาบาลชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นโดย
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเองภายในชุมชน ช่วยให้
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งท าหน้าที่แจ้งข่าวสาร สิทธิและบริการต่างๆ ที่ผู้สูงอายุควรได้รับศูนย์ฟื้นฟู
ผู้สูงอายุในชุมชนช่วยท าให้ผู้ป่วยสูงอายุหรือพิการซึ่งแพทย์จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลและกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
สามารถเดินทางไปรับบริการทางกายภาพบ าบัดหรือกิจกรรมบ าบัดได้สะดวกมากขึน้ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุข
ได้เริ่มโครงการ “ทีมหมอครอบครัว” (Family care team) เพื่อที่จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านหรือติดเตียง ทีมหมอ
ครอบครัวประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักการสาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด รวมทั้งอาสาสมัครในชุมชน โดยมีบทบาท
เชิงรุกด้วยการเคลื่อนที่เข้าไปหาผู้ป่วยถึงที่บ้านและชุมชนนอกจากนี้ กรมอนามัยได้มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม Care 
manager และ Caregiver มาตั้งแต่ปี 2558 หน้าที่หลักของ Care manager และ Caregiver คือช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง ติดบ้านหรือติดเตียง Care manager คนหนึ่งจะรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ 35-40 คน โดยจะรวบรวมข้อมูลของ
ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการดูแล และท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ Caregiver 4-5 คน Caregiver 
คนหนึ่งจะรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะติดบ้านหรือติดเตียง 7-10 คนโครงการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดบ้านติด
เตียงนี้ ตั้งเป้าหมายที่จะให้มี Caregiver และ Care manager อยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในทุกพ้ืนท่ีใหม้ีโอกาสได้รับบริการการดูแลอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน[3] 

จากการส ารวจสถานภาพของผู้สูงอายุในต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ต าบลท่าข้ามได้
กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว กล่าวคือในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ผู้สูงอายุในต าบลท่าข้ามมีจ านวน1,383 คน คิดเป็นร้อย
ละ16.51 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุติดบ้านจ านวน 345 คน ผู้สูงอายุติดเตียงจ านวน 73 คน ผู้สูงอายุพิการจ านวน 
124 คน และผู้สูงอายุติดสังคมจ านวน 259 คน ในขณะที่ต าบลท่าข้ามมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
เพียง91 คน โดยเฉลี่ยแล้ว อสม. 1 คน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุจ านวน 15-16 คน ไม่เพียงเท่านั้น อสม. ยังจะต้องดูแลคน
พิการด้วย ต าบลท่าข้ามมีผู้พิการ จ านวน 177 คน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามพยายามด าเนินการหลายอย่าง
เพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ด าเนินชีวิต
เกื้อกูลกันดูแลซึ่งกันและกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เช่น การออกก าลังกายการถือศีลสวดมนต์ 
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การท าสมุนไพร การท าปุ๋ยชีวภาพ การท าน้ าดื่มสมุนไพร การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้ามยังจัดเวทีรับฟังสุขทุกข์ สายด่วนสุขภาพ และมหกรรมสุขภาวะต าบลด้วย[4] 

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ยังจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ี
ต้องการความช่วยเหลือในทุกพื้นที่มี ให้โอกาสได้รับบริการการดูแลอย่างทั่วถึงในการนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้ามมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงโดยสภาเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการดูแล
ผู้สูงอายุเบื้องต้นจากวิทยากรซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้วิจัยร่วมติดตามผลที่เกิดขึ้น และน าผลที่ได้ไป
สื่อสารในพื้นที่เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการขยายผลต่อไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การคัดกรองเพื่อจ าแนกตามภาวะพึ่งพิง หมายถึง การคัดกรองความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยใช้

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล(Barthel Activities of Daily Living: ADL) ในการจ าแนกภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุออกเป็นสามกลุ่ม
ได้แก่ ผู้สูงอายกุลุ่มติดเตียง ผู้สูงอายกุลุ่มติดบ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพมีผลคะแนนจากแบบ
ประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน(Barthel Activities of Daily 
Living: ADL) อยู่ในช่วง 0-4 คะแนน 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง มีผลคะแนนจากแบบประเมนิ
ผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน(Barthel Activities of Daily Living: ADL) 
อยู่ในช่วง 5-11 คะแนน 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม หมายถึง ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้มีผลคะแนนจากแบบ
ประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน(Barthel Activities of Daily 
Living: ADL)ตั้งแต่ 12 คะแนนข้ึนไป 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ2โดยการออกแบบกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เพื่อ

ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้ามมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยประยุกต์ โดยเป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ

พัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดก าเนิดมา
จากการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษามากกว่า
การมุ่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ปัจจุบันการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและยังได้ถูกน าไปใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาในชุมชน[5] 
 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย มีดงันี ้
                                                           
2

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นการวิจยัประยกุต์ โดยเป็นการวิจยัท่ีมุง่น าผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยัไปใช้ในการปฏิบติัพฒันาปรับปรุงผล
การปฏิบติังานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้การวิจยัเชิงปฏิบติัการมีจดุก าเนิดมาจากการแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาสงัคมเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีได้จากการศกึษามากกวา่การมุง่สร้างและพฒันาองค์
ความรู้ ปัจจบุนัการวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวางและยงัได้ถกูน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาในชมุชน[5] 
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(1) ระยะเตรียมการ  
 ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต าบลท่าข้าม ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าข้าม และสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้าม เพื่อส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 1 การประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและสภาเด็กและเยาชนต าบลท่าข้าม 
เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

 

(2) ระยะท าวิจัย  
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้าม ได้ร่วมกันพิจารณา

คัดเลือกผู้สูงอายุเป้าหมายโดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของผู้สูงอายุ จนได้รายช่ือผู้สูงอายุเป้าหมาย
จ านวน 5 คน จ าแนกเป็นผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 1 คน (นายมาโนช แก้วชูเชิด อายุ 65 ปี) ผู้สูงอายุติดบ้าน จ านวน 1 
คน (นางหมุน มาลากุล อายุ 98 ปี) ผู้สูงอายุพิการ จ านวน 2 คน (นายวิชัย บัวกิ่ง อายุ 76 ปี และนายอาทิตย์ พลนิล อายุ 
82 ปี) และผู้สูงอายทุี่เป็นผู้ดูแลผู้พิการ จ านวน 1 คน (นางจิม ทองวิลัย อายุ 88 ปี) 

(3) ระยะการจัดท าแผน  
 ผู้วิจัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้าม ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้ามมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง 
 แผนจัดกิจกรรมสามารถจ าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา สรุปได้ดังตารางข้างล้างนี้ 
 

องค์ประกอบ แผนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
ผู้ส่งสาร 

(Sender) 
ผู้วิจัย จ านวน 6 คน  
 

ผู้รับสาร 
(Receiver) 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้าม จ านวน 6 คน 
 

สาร 
(Message) 

เด็กมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือเรื่องกายภาพบ าบัดเท่านั้นแต่ยังสามารถ
สร้างขวัญก าลังใจและลดช่องว่างระหว่างวัยกับผู้สูงอายุได้ด้วย 

สื่อ 
(Channel) 

ผู้วิจัยใช้สื่อผสมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้ามมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุสื่อผสมในท่ีนี้ประกอบด้วย สื่อบุคคลและสื่อกิจกรรม  
สื่อบุคคล ได้แก่ นางสมพิศ ผ่องพุด อาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นวิทยากรอบรมให้
ความรู้ สาธิตการท ากายภาพบ าบัด และฝีกทักษะการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น  
สื่อกิจกรรม ได้แก่  
- การท าเครื่องมือกายภาพบ าบัดจากลูกโป่งและเมล็ดถั่วเขียว 
- การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป้าหมาย จ านวน 5 คน 

ผลที่คาดหวัง 
(Expectation) 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้ามมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับ
การให้บริการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

(4) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ  
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ผู้วิจัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม กิจกรรมในวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็ก
และเยาวชนต าบลท่าข้ามมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมพบอุปสรรคปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศคือ 
มีฝนตกในช่วงคณะจัดกิจกรรมท าให้จะต้องเลื่อนขยายเวลาในการจัดกิจกรรมออกไป โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ปัญหาโดย
รอฝนให้เบาบางลงและเลือกเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมสามารถด าเนินตาม
แผนที่วางไว้ได้ 

 
ภาพที่ 2-5การอบรมให้ความรู้การฝึกทักษะการท ากายภาพบ าบดัเบื้องต้นและการท าเครื่องมือกายภาพบ าบัดอย่างง่าย 
เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลท่าข้าม 

 
ภาพที่ 6-9การเยี่ยมเยียนผูสู้งอายเุป้าหมายในต าบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

(5) ระยะการติดตามและประเมินผล  
 ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าข้ามที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่

หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และการติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม โดยการประเมินผลมุ่ง
สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จากนั้นผู้วิจัยจึงสรุปผลที่ได้และน า
ผลที่ได้ไปสื่อสารแก่ผู้น าชุมชนเพื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลการพัฒนาต่อไป 

ผลการศึกษา 
 ยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
พัฒนา กอปรกับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องมีคนอื่นช่วยดูแลมากกว่า 1 ล้าน
คน แนวคิดส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0 นั้นคือ PIOEH ซึ่งประกอบด้วย 1) P = Policy 
การมีนโยบายสาธารณะที่จริงจังและต่อเนื่อง 2) I = Innovation & Technology เน้นการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ 3) O = Green Organization การจัดองค์กรที่เป็นมิตรส าหรับดูแลผู้สูงอายุ 4) E = Elderly มี
ชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และ 5) H =  Human Resource Development มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลถึง
ระดับครอบครัว เป็นการมุ่งเน้นให้นโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเอื้อต่อการกระตุ้นให้น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้จัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวท่ีมีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0[6] 

 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตจะใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานการดูแล ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ช่วยเหลือตนเองให้นานที่สุด และช่วยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลระยะยาว และมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การท าบันทึกความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข , ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหาร ส่วนต าบล
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 4 หน่วยงานร่วมกันสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การพัฒนาต าบลน าร่อง การผลิตผู้จัดการดูแล (แคร์แมเนเจอร์) ผู้ดูแล (แคร์ กีฟเวอร์) การจัดท าแผนดูแลผู้สูงอายุเฉพาะ
ราย (แคร์ แพลน) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล การด าเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และ
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)[7] 

 ได้จัดระบบโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าคณะ มีผู้จัดการทีมงาน 4 สายจัดให้มีชุมชนที่
รับผิดชอบ แต่ละสายมีนักบริบาลชุมชน (Care giver) ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนนั้นๆ มีการประเมินผู้สูงอายุและจัดกลุ่ม
ชัดเจน ผู้ดูแลจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุแต่ละคน (Care plan) แล้วน าเสนอคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้อง
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการด าเนินการแล้วออกให้บริการดูแลตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งจัด
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละราย (Case conference) เป็นประจ า นักบริบาลชุมชน(Care giver) ได้น าเสนอ
ผลงานและปัญหาอุปสรรคให้แก่อนุกรรมการจะได้รับทราบ และเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบของกองทุน มีผู้สูงอายุ
จ านวนหนึ่งที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นจากเป็นผู้ติดเตียง จ านวน ๑๑ คน สามารถมาใช้ชีวิตในบ้านตนเองได้ จ านวน ๕ คน 
และจากติดบ้านจ านวน ๖๑ คนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ ๑๖ คน รวมทั้งท าให้เกิดกลุ่มคนที่เสียสละ จิตอาสาที่เป็นนัก
บริบาลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและ
คณะอนุกรรมการให้การสนับสนุนการท างานอย่างเต็มที่[8] 

 การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัวเป็นการดูแลวงใน ผู้ดูแลหลัก คือ ลูกสาว ขณะที่บทบาท
ภาระของผู้ดูแลหลักมีปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเป็นผู้ดูแลหลักที่หลาก หลาย คือ ไม่มีประสบการณ์และความรู้
ด้านการดูแล มีปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยร่วม สมรรถนะ ทางร่างกายลดลง มีปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ มีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ขึ้นอยู่กับระดับการพึ่งพิงของผู้สูง อายุ บทบาทและภาระการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่มีความ ส าคัญ คือ การเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นการดูแลวงนอก ได้แก่ 
กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน บ้านครัวเรือนแนบชิด กลุ่มผู้น า กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มองค์กรและสถาบันในชุมชน องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการผสมผสานการน าทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย 
และระบบสวัสดิการของรัฐมาใช้ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ เช่ือมโยง และช่วยเหลือกัน แต่บทบาทและภาระการจัดบริการ
โดยชุมชนท้องถิ่นยังสามารถกระท าการได้ในวงแคบๆ ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ไม่ต่อเนื่อง และ เข้าไม่ถึงผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง แนวทางในการดูแล คือ การเพิ่มศักยภาพด้านการดูแล และการเตรียม ความพร้อมให้กับผู้ดูแลวงในและวง
นอกที่เป็นเครือญาติ และครัวเรือนแนบชิด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน เป็นสิ่งจ าเป็น และควรพัฒนากลไกในรูป
คณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนท้องถิ่นร่วม กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแผนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากชุมชน[9] 

 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์มี ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเองไม่ได้มปีระมาณร้อยละ 5-6 โดยเป็นผู้สูงอายุ
หญิงมากกว่าผู้สูงอายุชาย ประมาณร้อยละ 10 อาศัยอยู่เพียงลา พัง และในเขตชนบทมีผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
มากกว่าในเขตเมืองและ เป็นผู้สงูอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) มากท่ีสุด แต่ในเขตเมืองเป็นผู้สงูอายุวัยกลาง (70-79 ปี) มาก
ที่สุด โรคประจ าตัวที่พบในผู้สงูอายกุลุ่มนี้มากกว่าร้อยละ 80 มีโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรคความดันโลหิตสูงและ 
โรคเบาหวาน นอกจากนั้นปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้และอุจจาระไม่ได้ซึ่งพบประมาณร้อยละ 10.0-15.0 และ ปัญหาพร่อง
การสื่อสารด้วยการพูดเป็นปัญหาที่พบร่วมกับความเจ็บป่วยเรื้อรังพบประมาณร้อยละ 1.0 2. สภาพแวดล้อมในบ้านที่ไม่
เหมาะสม ได้แก่ ห้องน้ าที่ประตูแคบและเป็นแบบเปิดเข้า พื้นห้องน้ าลื่น ไม่เรียบ ไม่มีราวจับ ส้วมเป็นแบบนั่งยองและไม่มี
ราวจับไม่มีที่น่ังอาบน้ าแสงสว่างไม่เพียงพอ และการ ระบายอากาศไม่ดี ห้องนอนไม่มีราวจับเตียงนอนและที่น่ังความสูงไม่
เหมาะสมและไม่มีราวจับ บันไดไม่มีราวจับลูกตั้งสูงเกินไปและลูกนอนแคบ พื้นรอบบ้านไม่เรียบและไม่มีราวจับ 3. บริการ
ระยะยาวสา หรับผู้สูงอายที่พึ่งพาตนเองไม่ได้พบว่าในชุมชนและที่บ้านไม่มีบริการเฉพาะ ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ยกเว้น
บริการเยี่ยมบ้านโดยอาสาสมัคร และการเยี่ยมโดยเจ้าหน้าท่ีจากสถานีอนามัยแตไ่ม่ สม่ าเสมอ โดยบริการส่วนใหญ่เป็นการ
พูดคุย ให้ก าลังใจ ส่วนบริการจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นการให้ เบี้ยยังชีพและการแจกของเยี่ยมในเทศกาลส าคัญ
เท่านั้น 4. ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการระยะยาว ประกอบด้วย 1) การขาดแคลนบุคลากรด้าน สุขภาพและข้อจ า 
กัดด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ทา ให้ไม่สามารถให้บริการที่ บ้านได้ 2) การขาดการบูร
ณาการงานด้านผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทา ให้เกิดปัญหาการทา งานแยก ส่วน ส่งผลให้บริการไม่ครอบคลุม
และมีความซ้ าซ้อนของบริการ และไม่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 3) การไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่
เพียงพอในการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ในชุมชน 5.  ความต้องการของผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
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เกี่ยวกับบริการระยะยาวได้แก่ 1) บริการสุขภาพ ที่บ้านหรือในชุมชน ประกอบด้วย การฟื้นฟูสภาพร่างกาย การตรวจ
สุขภาพและการจ่ายยาหรือให้การ รักษาพยาบาลตามปัญหา 2) บริการรับส่งส าหรับการตรวจที่โรงพยาบาล 3) บริการ
ช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวัน ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล 4) สถานที่ดูแลกลางวันส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล 5) การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในบ้าน 6. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้คือการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน
โดยเป็น ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและศูนย์ดูแลกลางวันดว้ย การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตและ 
การตั้งกลุ่มการออมในชุมชนเพื่อการสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจ[10]    

  ผู้สูงูอายุในอนาคตจ าเป็นที่จะต้องหันมาพึ่งพาตนเอง โดยการใช้ความสามารถที่ตนมีร่วมกับการ ใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างทางสังคม บทความนี้ต้องการศึกษาการสร้างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่าง มีคุณค่าของ
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ด้วยการน าแนวคิดทางเลือกทางสังคม การใช้ความสามารถ และการก่อตัว ของโครงสร้างความสัมพันธ์มา
ใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ งานวิจัยนี้มีข้อค้นพบส าคัญ คือ (1) การพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ความสามารถของผู้สูงอายุ รุ่นใหม่ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางสังคม ภายใต้การ
ไกล่เกลี่ยเชิงคุณค่าระหว่างค่านิยมทาง สังคมและคุณค่าของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ (2) การสร้างทางเลือกในการพึ่งพาตนเอง
อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ รุ่นใหม่เป็นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรภายใต้เงื่อนไขทางสังคมให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการ
สร้างหน่วยปฏิสัมพันธ์ย่อย บทความนี้มีข้อเสนอแนะในด้านนโยบายส่งเสริมการใช้ความสามารถและแนวทางการ เตรียม
ความพร้อมของผูสู้งอายรุุ่นใหม่[11]   

 ผลการศึกษา พบว่าภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
การสนับสนุนทางสังคมและ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุร่วมกันท านายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยได้ร้อยละ 11.2 ตัว
แปรที่ส าคัญที่สุด คือ รายได้ โดยพบว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สามารถท านายภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้มากที่สุด โดยมีค่า สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ .174 รองลงมาคือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย มาตรฐาน (β) เท่ากับ .164 การศึกษานี้เสนอแนะว่าภาครัฐควรที่จะคงไว้ซึ่งนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงสิทธิดังกล่าวให้
ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว[12] 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้านโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและ
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร สาธารณสุขได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความพึงพอใจใน
บริการสุขภาพที่มี ความต่อเนื่องมากขึ้น ทีมผู้ให้บริการมีแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดบ้านติดเตียงที่ ชัดเจน ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและสามารถพึ่งตนเอง
ได้ดีกว่าเดิม[13] 

 ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และ 

พฤติกรรม ดังนี้ 

(1) ด้านทัศนคต ิ
จากการสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในระหว่างจัด

กิจกรรมตลอดจนการสัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่า สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ผู้สูงอายมุากข้ึน 

(2) ด้านความรู ้
จากการทดสอบวัดความรู้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนหลังอบรมและฝึกทักษะการท ากายภาพบ าบัด

พบว่า สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนสามารถท ากายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุเบื้องต้น ท้ังท่าแขน มือ ขา และเท้า  
(3) ด้านพฤติกรรม 

จากการติดตามพฤติกรรมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลท่าข้ามได้มีการนัดหมายเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุซ้ า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561โดยจะเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเดิม และ
จะเข้าไปท าความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวด้วย 
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การเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
The Collect and Synthesis Data of 

“LONG-LAE” Traditional, Maikain District, Pattani Province 
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บทคัดย่อ 

 การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีลงเลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานของพิธีกรรมที่ปรากฎในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชมพื้นท่ีอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งน าข้อมูลที่
ได้มาตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการแบบสามเส้าและสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในรูปพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย
พบว่าประเพณีลงเลเป็นปฎิบัติการทางสังคมดั้งเดิมของชาวไทยพุทธในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีและมีอิทธิพลต่อวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร์หรือผี
สางเทวดารวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ระเบียบพิธีกรรมประกอบด้วยการสะเดาะเคราะห์ การบูชาท้าวเวสสุวรรณและองค์
เทพอื่นๆตามความเชื่อในพื้นที่ ในขณะเดียวกันประเพณีลงเล ยังมีความส าคัญที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางความคิดอันเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนบนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 
ค าส าคัญ : การเก็บรวบรวม การสังเคราะห์ข้อมูล ประเพณีลงเล 

 
Abstract 

 The objectives of The Collect and Synthesis Data of Social Action in “LONG-LAE” Traditional, 
Maikain District, Pattani Province are collect and storage data about the Long-Lae festival and encourage 
the parties concern about important of the Long-Lae festival and concern to do activities for the Long-Lae 
festival preservation to maintain continuity in optimize its context. The Qualitative Methodology and 
Participation Action Research (PAR) to be used in this study. Data are collected in Maikain community 
district of Pattani province. The data was verified the correction by the tri-angulation. After that analyzed 
the data follow the aims of the study and presented the study results by analyze description. It is found 
that Long-Lae festival of Maikain communities of Pattani province have Long-Lae festival has been a belief 
and a ritual ceremony showing the heritage of cultural wisdom that is relating to the folk way of life of 
southern area based people. That referred to a belief in the Dharmic principle in Buddhism that has been 
blending with Brahmanism together with superstition including worshipping to ancestors, spiritualism, 
Ceremony Vaisravana and other functions as exist in the ceremony of Long-Lae festival .Moreover this was 
showed that the Long-Lae festival has historical significance, which was presented community identity and 
cultural diversity. 
 
Keywords : The Collective data, Synthesis Data, “LONG-LAE” Traditional  
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บทน า 
 “การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาบนหนทางของมงคลวิถี น าไปสู่สังคมแห่ง
สันติสุข แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ” ถือเป็นค าจ ากัดความที่สะท้อนถึงรายละเอียดและรูปแบบในการ
ให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม [1] สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรมและงานเทศกาล ซึ่งปรากฏพบอยู่ในกิจกรรมของชุมชนพื้นที่ท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งได้มีการสืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนานและได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ผ่านการก่อรูปของชุดอุดมการณ์ที่ยึดโยงกับปัจจัยที่หลากหลายและซับซ้อน โดยเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษคือการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation) ที่เป็น
พื้นที่ของการรวมตัวกันของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางศาสนา ภาษารวมถึงชาติพันธุ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความแตกต่างทางความคิด ความเช่ือและแบบแผนของปฏิบัติการทางสังคมผ่านพิธีกรรมและงานประเพณีที่
ปรากฏในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ประเพณีลงเลเป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติการที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนชาวเลในลักษณะของพิธีกรรมความเช่ือที่ยึดโยง
กับสายน้ า โดยอยู่บนฐานความคิดความเช่ือเชิงอุดมการณ์ที่อิงอยู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบนิเวศ อันมีสาระส าคัญเพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ในลักษณะของการเช่ือมโยงพิธีกรรมความเช่ือกับสิ่งแวดล้อมท่ีด ารงอยู่มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแง่วิถีคิดอย่างมาก ทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ซึ่งเป็นปัจจัยภายหลักส าคัญรวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั้งการขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การละเลยต่อ
นโยบายทางวัฒนธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ดังกล่าวจึงสมควรที่จะมีโครงการการสังเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการทางสังคม
ของการเสริมสร้างและฟื้นฟูประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อน าเสนอและสะท้อนภาพของประเพณีลงเลอัน
เป็นอัตลักษณ์ของภาพชีวิตชาวเลในมิติของคุณค่าและความงามอันควรค่าแก่การสร้างเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยึดโยง
กับนิเวศวิทยาและสภาพทางภูมิศาสตร์ผ่านความคิดความเช่ือทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น 
 อย่างไรก็ตามด้วยผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาที่
หลากหลายซับซ้อนและมีผลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีอันอาจน าไปสู่การสูญหาย ในขณะเดียวกันแม้ว่าจะมี
การด าเนินงานการอนุรักษ์ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมโดยหน่วยงานและชุมชนที่เป็นเจ้าของประเพณีผ่านการด าเนินงาน
ในลักษณะงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มวัฒนธรรม แต่
พบว่ายังมีข้อสรุปจากการศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นเท่าที่ควร รวมถึงการขาดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ดังนั้นด้วยปัจจัยและความส าคัญดงักล่าวข้างต้นจึงจ าเปน็ท่ีจะต้องมีการศึกษาภายใต้โครงการ “การเก็บรวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูลประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี”เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในกลุ่มชาติพันธุ์ที่
สะท้อนอัตลักษณ์บนฐานของประเพณีอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญหาย โดยศึกษาบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่าน
ปฏิบัติการทางสังคมของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ อันเป็นการกระตุ้นจิตส านึกให้เกิดการสงวนรักษามรดกทางภูมปิัญญาและ
วัฒนธรรมซึ่งมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญหายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการจัดท า ICH เสนอต่อ UNESCO ในโอกาสต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบพิธีกรรมลงเล อ าเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตานีที่สะท้อนอัตลักษณ์บนฐานของประเพณีอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญหายโดยกระบวนการด าเนินงานดังน้ี 
 1.ศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 2.ศึกษาสภาพทั่วไปและบริบทปัจจุบันของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 3.ศึกษาระเบียบพิธีกรรมของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 
 

วิธีด าเนินการ 
 โครงการ “เก็บรวบรวมข้อมูลประเพณี อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี” ครั้งนี้จะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจัย ชุมชนและแกนน าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning 
Process) นั่นคือแนวทางในการร่วมมือกันค้นคว้าเพื่อช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้มาซึ่งวิธีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
 ส าหรับเครื่องมือและวิธีการศึกษานั้น ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย 
ซึ่งมีรายละเอียดการจัดเวทีช้ีแจงโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลโดยชุมชนต่างๆที่มีส่วนร่วมใน
การจัดประเพณีลงเล ประกอบด้วยชุมชนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้แก่ บ้านสารวัน หมู่ที่ 2 
ต าบลไทรทองบ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 และบ้านไม้แก่น หมู่ที่ 1 ต าบลไม้แก่น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาด้วยการจัดเวทีเช่ือมร้อยโดยการแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดเวที
น าเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายของภาพรวม และการน าเสนอข้อมูลต่อไป ภายใต้กระบวนการเก็บ
ข้อมูลด้วยขอบเขตและวิธีการดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ โดยเปิดเวทีร่วมกับ “ชุมชน” โดยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจว่ามีรายการมรดกภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรมใดที่ควรปกป้องคุ้มครองเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดเรื่อง/รายการในการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจพร้อมทั้งให้ชุมชนได้รับรู้เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการในการ
ด าเนินงานโครงการ“จัดเก็บข้อมูลประเพณลีงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี” อีกทั้งจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 
 2. ข้ันศึกษากระบวนการ โดยศึกษาหลักการและแบบบันทึกรายการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พัฒนาจาก
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร งานท่ีผ่านการวิเคราะห์มาแล้วในระดับหนึ่ง หรือ
เอกสารทางวิชาการที่ เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารงานวิชาการ บทความ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา เป็นต้น หลังจากได้ชุดข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จึงได้ลงเก็บข้อมูลจากพื้นที่ภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาก
ที่สุด ตลอดจนเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนเจ้าของพื้นที่ที่มีบทบาทเป็นทีมวิจัยชุมชน กล่าวคือ ชุมชน
เจ้าของพื้นที่จะมีส่วนส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยเน้นการใช้อัตลักษณ์ในการเก็บรวบรวมและบันทึก
ข้อมูลด้วยตนเองและมีส่วนในการวิเคราะห์ ซึ่งจะใช้กระบวนการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 
  2.1 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้วิจัยจะเชิญบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการประชุมกลุ่มย่อยเป็นการสร้างให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันอีกด้วย  
  2.2 วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Depth interview) เป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมวิจัยชุมชนหรือชุมชนเจ้าของประเพณีนี้ จะสามารถสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
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วัฒนธรรมของตนเองจากปราชญ์ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นจิตสานึกให้ทีมวิจัยชุมชนหรือชุมชนเจ้าของประเพณีรักและ
ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองอีกด้วย        
  2.3 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม
กับชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงมากท่ีสุด โดยเฉพาะการเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชนหรืองานประเพณีลงเลรวมถึงงานประเพณีต่าง ๆ 
ในพื้นที่ศึกษาเพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในภาพรวม 
 3. ขั้นสังเคราะห์และสรุปงาน โดยก าหนดประเด็นพื้นฐานในการน าเสนอข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย
พิจารณาองค์ประกอบและลักษณะเนื้อหาอันเป็นผลผลิตที่ตกผลึกจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น โดยจัดเวทีประชุมร่วม
แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งชุมชนเจ้าของประเพณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่การพัฒนาเป็น
แผนงานซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ของโครงการต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
1.ประวัติความเป็นมาของประเพณีลงเล อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
 ประเพณีลงเลเป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่ป็นพิธีบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่เช่ือว่าเป็นผู้คุ้มครองดูแลปกปักษ์รักษาชีวิตผูค้นในชุมชน [2] อันได้แก่ท้าวอัฐโลกบาลหรือเทวดาประจ าทิศท้ังแปดคือ
พระอินทร์ ประจ าทิศตะวันออก พระอัคนี ประจ าทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระยม ประจ าทิศใต้ พระนิรฤติ ประจ าทิศตะวันตก
เฉียงใต้ พระวรุณ ประจ าทิศตะวันตก พระวายุ ประจ าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระกุเวร(ท้าวเวสสุวรรณ) ประจ าทิศเหนือ พระ
อิศวร(อีสาน) ประจ าทิศตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนโอปาติกะอันได้แก่เทวดา พรหม ภูตผี เปรต อสูรกายและมนุษย์คนกัลป์
รวมถึงเจ้าที่เจ้าทางและผีบรรพบุรุษของที่คนในชุมชนในพิธีนี้ให้น้ าหนักกับการกล่าวถึงการบูชาท้าวเวสสุวรรณ อาจจะ
เนื่องมาจากพื้นฐานความเชื่อของชุมชนบ้านเมืองเราเชื่อว่าเท้าเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ขับลา่ปีศาจเสนียดจัญไรคุณไสยต่างๆ อีกทั้ง
เป็นผู้บันดาลโชคลาภและความร่ ารวย [3] 
 พิธีลงเลจะจัดขึ้นในเดือน 8 ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีเท่านั้นสองวันนี้ถือเป็นฤกษ์ยามส าหรับการประกอบ
พิธีลงเล หากตรงกับวันอ่ืนๆ ก็จะจัดขึ้นไม่ได้และในปีใดมเีดือน 8 สองหนต้องจัดในเดือน  8 หลัง ซึ่งคนรุ่นปัจจุบันเองก็ไม่ทราบ
นัยว่าเพราะเหตุใดจึงก าหนดเป็นวันและเวลานี้ เพียงแต่เป็นการปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาของชุมชนรู้ [4] นอกจากนี้พิธีลงเลยัง
ถือเป็นพิธีส าคัญของคนในชุมชนทั้งสามประกอบด้วยชุมชนบ้านไม้แก่น ชุมชนบ้านสารวัณและชุมชนบ้านไทรทอง ทั้งนี้ในการ
จัดพิธีจะมีลูกหลานและคนในชุมชนจะกลับมากันพร้อมหน้าเพื่อร่วมกันประกอบพิธี ซึ่งเช่ือกันว่าหากไม่มีการประกอบพิธี
หรือไม่มาร่วมพิธีก็จะท าให้มีเหตุเภทภัยกับหมู่บ้านหรือสมาชิกชุมชน พิธีนี้นอกจากเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิท ธิ์
แล้วยังถือว่าเป็นการปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์กรรมทั้งหลายให้พ้นไปจากสมาชิกและชุมชนด้วย [5] นอกจากนี้การท าพิธี
ลงเลในปัจจุบันของชาวปัตตานีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีไปตามความเหมาะสม จากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่เอื้อเฟื้อท าให้ชุมชน
ที่เคยจัดพิธีลงเลแบบดั้งเดิมที่ต้องจัดบนชายหาดทะเลได้ปรับเปลี่ยนมาประกอบพิธีในบริเวณวัดแทน เนื่องด้วยสถานการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท าให้รูปแบบและพิธีกรรมบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ในอดีตนั้น
สมาชิกชุมชนจะต้องไปท าบุญบริเวณทะเลและต้องค้างคืนในปร าพิธี โดยสมาชิกชุมชนจะสร้างขน าเล็กๆเพื่อพักอาศัยร่วมกันใน
บริเวณนั้นแต่ในปัจจุบันได้มีการปรับกิจกรรมให้เข้ากับความจ าเป็นของบริบทท่ีเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป 
 
2.สภาพทั่วไปและบริบทปัจจุบัน  
 ประเพณีลงเล หรือพิธีลงเลในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้น แม้ไม่ได้มีบริบทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพา
อาศัยหรือการด ารงชีวิตที่ยึดโยงกับทะเลเท่ากับชาวอูลักลาโว้ย ชาวมอแกนหรือชาวมอแกลนที่มีถิ่นฐานในฝั่งทะเลอันดามัน
เท่าใดนัก แต่หลักการส าคัญซึ่งแฝงนัยมากับการประกอบพิธีกรรมนี้อาจช้ีให้เห็นว่าพิธีลงเลจะแสดงออกถึงความสามัคคี ความ
สนุกสนานรื่นเริงตามล าดับขั้นตอนในการประกอบพิธีลงเล ตั้งแต่การเตรียมวัสดุส าหรับสร้างเรือ การต่อเรือ การตกแต่ง 
การละเล่น การประกอบพิธีทางความเชื่อและการลอยเรือลงทะเลเพื่อขจัดความทุกข์และโรคภัยที่มาเบียดเบียน นอกจากนี้พิธี
ดังกล่าวยังเป็นความเช่ือเกี่ยวกับการลอยความไม่ดีของร่างกายออกไปเพื่อน าไปทิ้งไม่ให้กลับมาสู่ร่างกายและหมู่บ้าน เป็นอาทิ 
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 อย่างไรก็ตามประเพณีลงเลเป็นพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ความเชื่อตลอดจน
เป็นการแสดงถึงรายละเอียดต่างๆที่ชาวบ้านใช้เป็น “พื้นที่” ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน โดยการที่ชุมชน
ชาวบ้านในพื้นที่ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ยังคงด ารงความเป็นเอกลักษณ์ของตนผ่านการสืบทอดประเพณีลงเลได้เป็นอย่างดี 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เจริญมากขึ้นและต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นปัจจัยที่ท าให้ประเพณีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคงปฏิเสธได้ยากว่าการคงอยู่และการสืบทอดของประเพณีลอยเลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นองค์ประกอบของพิธีกรรมบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน [6] ประเพณีลงเลจะปรากฏพบ
ชุมชน/กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตามช่ือเรียกขานนี้เพียงแต่เฉพาะในพื้นที่ของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพียงแห่ง
เดียวที่นับเป็นพิธีกรรมที่ประกอบสร้างขึ้นของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นท่ีที่มีประชากรชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ถึงกว่า
ร้อยละ 95 ดังนั้นสาระส าคัญของพิธีกรรมนี้จึงน่าสนใจในการตีความหมายของลักษณะเฉพาะในการด ารงรักษาพิธีนี้ในแง่ของ
พื้นที่และบริบทของประเพณีลงเลร่วมสมัยที่สามารถอธิบายผ่านหลักการและเงื่อนไขผ่าน 3 ชุมชน/กลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้องที่ปรากฏ
พบในปัจจุบันที่อิงกับความเช่ือของชาวบ้านว่าด้วยการสื่อสารของหมอพิธีเพื่อขอขมาและต้องได้รับการอนุญาตจากองค์เทพ 
(ท้าวเวสสุวรรณ) ท้ังนี้ปรับรายละเอียดบางอย่างของพิธีกรรมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
รูปแบบของแต่ละพื้นท่ีชุมชนดังนี้ [7] 
 1.ชุมชนบ้านสารวัน มีการจัดพิธีกรรมที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน กล่าวคือการด าเนินประเพณีลงเลจะเริ่ม
ด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและอัญเชิญองค์เทพ รวมทั้งการประกอบพิธีสงฆ์ให้เสร็จสิ้ นภายในวัดของวันแรก วัน
ต่อมาจะท าพิธีปล่อยแพ ณ ปร าพิธีท่ีชายหาดละเวงตามประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาดั้งเดิม  
 2.ชุมชนบ้านใหญ่ มีการจัดกิจกรรม ณ บริเวณปร าพิธีทั้งในส่วนของการอัญเชิญองค์เทพซึ่งเป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรมของวันแรกและอาจจะมีตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเฝ้าแพที่จะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นหรืออาจจะไม่มีใครเฝ้าก็ได้
ตามแต่ความเหมาะสมและสถานการณ์ ซึ่งจะท าการปล่อยแพลงสู่ทะเล ในวันต่อมาโดยมีการนิมนต์พระมาสวดส่งจ านวน 9 รูป
เพื่อจะได้น าแพปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป  
 3.ชุมชนบ้านไม้แก่น มีการจัดกิจกรรมภายในวัดทั้งกระบวนการ กล่าวคือจะเริ่มด้วยการอัญเชิญองค์เทพจากหมอพิธี
จนเสร็จสิ้นก็จะมีการสวดของพระสงฆ์ต่อไปจนจบพิธีการ ในขณะที่กิจกรรมภาคกลางคืนจะมีการประกวดแพกันภายในวัดซึ่ง
อาจมีกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงต่างๆตามความเหมาะสมของชาวบ้านท่ีมาร่วมประกอบพิธีภายในวัด ซึ่งในวันรุ่งขึ้นจะมีการท าพิธี
ปล่อยแพลงสู่ทะเลกันภายในวัดโดยจะมีตัวแทนน าแพดังกล่าวไปปล่อยลงสู่ทะเลที่ชายหาดใกล้กับหมู่บ้านต่อไป  
 ถึงแม้ว่าโดยแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่ในสังคมต่อไป ด้วย
ส านึกในความหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้านท่ีพยายามปรับกระบวนการปฏิบัติให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ส่งผล
ให้ประเพณีลงเลเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงวิถีปฏิบัติผ่านประเพณีลงเลของชุมชน
ต่างๆในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้นพบว่า กระบวนการผลิตซ้ าภายใต้บริบทของทุนทางสังคมที่ก าหนดประเพณีทาง
วัฒนธรรม ที่ผ่านการน าเสนอด้วยกระบวนการ แบบแผนการปฏิบัติ คุณค่า ความเช่ือ ภูมิปัญญา ซึ่งสังคมหรือชุมชนในพื้นที่
น ามาสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตและยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ซึ่งบางชุมชนสามารถน าวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาเป็นทุนหรือใช้ประโยชน์
ได้ แต่บางชุมชนไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการรักษาอัตลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่เดิม
นั้นถูกท าให้เปลี่ยนรูปไปจนละเลยต่อตัวตนและวิถีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจนเกือบสลายไปในที่สุด ดังนั้นทุนทางสังคมจึงนับว่าเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนท่ีส าคัญในการส่งผลให้ท้องถิ่นชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มียังคงรักษาทุนทางสังคมที่
สะท้อนคุณค่า อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของสังคมให้ด ารงคงอยู่ได้ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นได้ [8] 
 
3.ระเบียบพิธีกรรมของประเพณีลงเล 
 ประเพณีลงเลเป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยในงานประเพณีจะมีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้
เทวดาและโอปาติกะหรือวิญญาณทั้งหลาย ซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานและจะมีการท าแพบนเพจะท าเป็นบ้านเพื่อลอยสู่
ทะเล โดยมีความเชื่อว่าจะน าความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเล ซึ่งในอดีตการไปท าบุญต้องไปท าบุญบริเวณทะเลและจะมี
การค้างคืนในบริเวณพิธี โดยชาวบ้านจะสร้างกระท่อมหรือขน าเล็กๆ ส าหรับพักผ่อนซึ่งเวลากลางคืนชาวบ้านจะมีกิจกรรมรื่น
เริงและร่วมกันรับประทานอาหารและของหวานต่างๆ ตลอดจนมีการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

278



 ประเพณีลงเล หรือประเพณีลงทะเลจะมีการท าพิธีตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 ถ้าเดือน 8 มีสองครั้งใน 1 ปี ให้จัด
เดือน 8 หลัง และจะจัดได้เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเท่านั้น พิธีกรรมจะจัดขึ้นบริเวณริมชายหาด ชาวบ้านจะร่วมกันท า
แพและบนแพจะท าเป็นบ้าน เพื่อน าของเซ่นไหว้ใส่ไว้บนแพแล้วไปลอยลงสู่ทะเล โดยมีความเช่ือว่าจะน าความทุกข์หรือสิ่งไม่ดี
ลอยไปกับทะเล ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่ปรากฏพบได้ในอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมีชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่
ร่วมงานท่ีปร าพิธีตามพื้นท่ีต่างๆคือชุมชนบ้านไม้แก่นและชุมชนบ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่น  ชุมชนบ้านสารวัน ต าบลไทรทอง ท้ังนี้
นัยยะส าคัญของพิธีกรรมนี้คือเพื่อพบปะญาติพี่น้องเหมือนงานรวมญาติอีกงานหนึ่งด้วย ซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านในพื้นที่จะให้
ความส าคัญกับพิธีกรรมค่อนข้างมาก และจะต้องมาร่วมกันท าพิธีลงเลรว่มกันท่ีชายหาดในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ชายหาดละเวงและ
ชายหาดของทะเลกระจูด พิธีนี้สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอันเกี่ยวเนื่องกับ ต านาน ความเช่ือ ความเป็นมาและวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านไทยพุทธในพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมอิสลามสูงในอาณาบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  อย่างไรก็ตามด้วย
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  เป็นต้นมา ส่งผลให้การประกอบพิธีกรรมลงเลใน
พื้นที่ชุมชนต่างๆของอ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีมีการปรับรายละเอียดและรูปแบบพิธี กรรม ทั้งในมิติของสถานที่ในการ
ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปลี่ยนจากการประกอบพิธีกรรมอัญเชิญเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิในปร าพิธีไปสู่การประกอบพิธีในวัดของ
ชุมชนไม้แก่นและชุมชนสารวัน เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปของ
พิธีกรรมดังกล่าว ซึ่งแม้ว่าการประกอบพิธีกรรมของชุมชนบ้านใหญ่ยังคงพยายามที่จะรักษาพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมอยู่ ณ 
ปร าพิธีที่ชายหาดบ้านละเวง แต่ก็จ าต้องปรับรายละเอียดโดยการลดขั้นตอนลงเหลือเพียงการสวดอัญเชิญเทพยดาให้เสร็จสิ้น
ภายในช่วงเย็นของวันแรก โดยไม่มีการจัดกิจกรรมหรือการละเล่นใดๆของชาวบ้านในภาคกลางคืนเช่นในอดีต แต่จากการ
ปฏิบัติประเพณีลงเลของชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน ก็เริ่มมีหน่วยงานในพื้นที่
เริ่มเห็นความส าคัญและตระหนักในคุณค่าของการประกอบพิธีลงเล โดยเขามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เห็นความส าคัญของประเพณลงเล เนื่องจากเห็นว่าประเพณีลงทะเลถือเป็น
เอกลักษณ์ของชาวบ้านในอ าเภอไม้แก่นและมีจุดเด่นตรงที่เป็นประเพณีที่มีการรวมจิตใจของชุมชนอย่างมีนัยส าคัญ 
 

การอภิปรายผล 
 พิธีลงเล ที่ปรากฎพบในพื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีนั้น นั้นพบว่าเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถ
ก าหนดจุดเริ่มต้นแห่งสายธารแห่งการก่อรูปของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ปรากฎ
เฉพาะถิ่นในพื้นที่ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รวมทั้งได้มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเช่ือมร้อยกับ
ความสัมพันธ์ของความเป็นเครือญาติ ในขณะเดียวกันรายละเอียดที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ความเช่ือของชาวบ้านท่ีนับถือศาสนา
พุทธในพื้นท่ีที่ปรากฎวัฒนธรรมตามหลักศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้เกิดการหลอมรวมความคิดและความศรัทธาของ
สองกลุ่มวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงบริบทของพิธีกรรมที่สะท้อนประเพณีลงเล 
พื้นที่อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีที่สัมพันธ์กับเง่ือนไขส าคัญในการวางรากฐานของความเช่ือที่สัมพันธ์กับการแสดงออกใน
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฎและมีการหยิบยืมรายละเอียดพิธีกรรมอยู่อย่างหลากหลายในสังคมไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่ามี
รากฐานอันเกิดจากการสั่งสมระบบความเช่ือตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันด้วยเครือข่ายความเช่ือในลักษณะของ “พุทธ 
พราหมณ์ และผี” กล่าวคือพิธีกรรมที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อเผยให้เห็นถึงการแสดงออกในประเพณีลงเลนั้น เป็นหลักความ
เชื่อที่แสดงออกในรูปของการให้ความส าคัญกับผีท้องถิ่นที่หุ้มห่มด้วยศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ และน าไปสู่การแสดงออก
ที่มีการหยิบยืมกันและกันมาเป็นระยะเวลานาน 
 โดยเฉพาะความเช่ือดั้งเดิมของมนุษย์ทุกสังคมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเช่ือเกี่ยวกับอ านาจลึกลับเหนือ
ธรรมชาติหรือภูตผี วิญญาณต่าง ๆ (Animism) ซึ่งเป็นความเช่ือที่มีมาช้านาน รวมทั้งยังปรากฏภาพของพิธีกรรม/ความเชื่อ/
รวมทั้งปฏิบัติการทางสังคมที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก เช่น ความเช่ือในธรรมชาติ ความเชื่อในคติถือผีสางเทวดา ความเช่ือใน
วิญญาณบรรพบุรุษ และความเช่ือในเทพเจ้า จนกล่าวได้ว่าความเช่ือในเรื่ องเหล่านี้เป็นความเช่ือพื้นฐานของมนุษย์ชาติ
โดยเฉพาะในความเช่ือดั้งเดิมของสังคมไทย ดังที่ อมรา พงศาพิชญ์ [9] ได้กล่าว ไว้ว่า “ในสมัยโบราณเมื่อมนุษย์ประสบภัย
ธรรมชาติไม่สามารถต้านทานได้ก็นึกเอาว่าเป็นเพราะผีหรือเทวดาซึ่งมีอ านาจอยู่เหนือตนเป็นผู้บัลดาล”สอดคล้องกับ ศิราพร ฐิ
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ตะฐาน [10] ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ในทุกสังคมมีความเช่ือว่ามีอ านาจบางอย่างซึ่งอาจเป็นรูปของผีสางเทวดา เป็นผู้มีอ านาจใน
การให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดเป็นความเช่ือในพลังอ านาจในการให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้เกิดเป็นความเช่ือในพลังอ านาจลึกลับเหนือธรรมชาติแฝงอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนซึ่งสะท้อนถึงระบบความคิดความเช่ือที่
ส าคัญของปฏิบัติการทางสังคมในพื้นที่อ าเภอไม้แก่นได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา [11] พบว่าตามความเช่ือของชาวใต้มีความหลากหลายและพิสดารไม่แพ้ความเช่ือของคนไทยในภูมิภาคอื่นๆ ของ
ประเทศ ตามความเช่ือของชาวใต้เช่ือว่ามีผีชนิดต่าง ๆ มากมายมีการเล่าขานสืบต่อกันมา ผีบางชนิดแม้ในปัจจุบันจะหาย
สาบสูญไปแล้ว แต่คงเป็นการเล่าอยู่เฉพาะในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ แต่บางชนิดก็เป็นท่ีกล่าวขานกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสุธิวงศ์ พงศ์
ไพบูลย์ [12] ได้กล่าวถึงลักษณะของความเช่ือเรื่องผีและปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องผีของชาวไทยที่
สะท้อนถึงอ านาจเร้นลับต่าง ๆ ที่น าไปสู่การสะท้อนถึงการใช้ภาษาเฉพาะถิ่น รวมทั้งเง่ือนไขของการปรากฏกายในลักษณะต่าง 
ๆ ได้ตามเจตนามักเรียกช่ือจิตวิญญาณเหล่านั้นต่างกัน โดยเฉพาะความเช่ือและพิธีกรรมในพ้ืนท่ีภาคใต้ที่มีความเกี่ยวเนื่องและ
สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของคน/ชุมชนในท้องถิ่นในระดับสูง   
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ที่ยังปรากฎการขับเคลื่อนทาง
วัฒนธรรมของชาวไทยพุทธที่ยึดโยงกับระเบียบปฏิบัติที่ด ารงอยู่ได้ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย โดยเฉพาะการสร้างสรรค์
ของพิธีลงเล อ าเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนี้นับได้ว่ามีผลต่อการสร้างข่ายใยชีวิตของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ 
กล่าวคือเมื่อทุกคนมาร่วมพิธีกรรม ก็จะได้มีการพบปะท าความรู้จักซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเอง มีการนับ
ญาติแนะน าให้รู้จักกัน การนับความสัมพันธ์ของเครือญาติจึงเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งที่ต้องการก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มครอบครัวและชุมชนทางสังคมท าให้ได้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสนิทสนมที่สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติใน
สถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นนัยส าคัญของพิธีลงเล จึงเปรียบเสมือน
พิธีกรรมที่หลอมรวมเอาเครือญาติเข้าไว้ด้วยกันเป็นพิธีกรรมที่ให้ระลึกถึงความเป็นพี่น้องกันมีบรรพบุรุษเดียวกันอีกด้วย 
สอดคล้องกับกับที่ สุภารัตน์ นิ่มนวล [13] ได้กล่าวว่าการด ารงอยู่ของชุมชนแต่ดั้งเดิมเป็นการด าเนินชีวิตท่ามกลางการเกื้อกูล
กันมาตลอด ท าให้กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมเป็นกระบวนการเดียวกับการด าเนินชีวิต ซึ่งมีอ านาจกฎเกณฑ์
ต่างๆ เป็นบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ จึงเป็นความชาญฉลาดของบรรพชน 
ที่ได้สร้างกระบวนการทางสังคมเพื่อขัดเกลา ควบคุมและจัดระเบียบทางสังคมต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ประจ าปี พ.ศ.2558 โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ชุมชนในพื้นที่ต าบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานีต้องตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม อันน าไปสู่การ
แก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบประเพณีและการประกอบพิธีกรรมที่ด ารงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบและเสี่ยงต่อการสูญ
หายโดยการร่วมมือกับหน่วยงานระดับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีลงเล นอกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมควรเร่งให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนฯ เพื่อปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส านักงานสภาวัฒนธรรมในระดับพื้นท่ี ควรบูรณาการกับองค์ส่วนราชการอื่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทบาทของกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับการประนอมหนี้ 
พิจารณาเฉพาะกรณีการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพภายใต้ระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ได้น าเสนอมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพตามหลักกฎหมาย
ล้มละลาย ภายใต้ระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ที่ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากแผนธุรกิจที่ผิดพลาด 
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนน าไปสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว โดยศึกษาจากนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งได้โดยง่าย ใช้ทุนน้อย แต่
อย่างไรก็ดีเมื่อมีการธุรกิจไปสักระยะหนึ่งก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้งบประมาณในการลงทุนที่สูงขึ้น จนอาจจะน าไปสู่
ภาวะที่เรียกว่า หนี้สินล้นพ้นตัว กฎหมายล้มละลายได้มีมาตรการประนอมหนี้ท้ังก่อนและหลังการล้มละลาย เพื่อเป็นการ
รองรับการมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวดังกล่าว ทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปหรือ
เริ่มต้นในการด าเนินธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ยังมิได้ก าหนดมาตรการ
เฉพาะในการจูงใจให้เกิดการประนอมหนี้ในกรณทีี่ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพประสบภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว การใช้มาตรการ
ทางภาษีนั้นเป็นการจูงใจให้เกิดการประนอมหนี้ อันเป็นการช่วยช าระสะสางหนี้สินทั้งหลายที่ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ท
อัพก่อขึ้นก่อนล้มละลายให้หมดไปภายในระยะเวลาอันสั้น จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมีส่วนช่วยเหลือและ
สนับสนุนท้ังผู้ประกอบการเอง เจ้าหนี้ของผู้ประกอบการ และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0  
 
ค าส าคัญ ไทยแลนด์ 4.0, ธุรกิจสตาร์ทอัพ, ล้มละลาย, ประนอมหนี้ 
 

Abstract 
 

This article aims to present some incentive measures to encourage startup business 
enterprises who encounter to any kinds of barriers regarding operation their businesses namely having 
wrong business plan, lacking of financial liquidity and so on which lead to become insolvency under 
the bankruptcy law in an economic model of Thailand 4.0. This study is based on government policies 
under the national strategic plan and the Bankruptcy Act BE.2483. The outcome illustrated that a 
startup business can be easily established and using low investment. However, in long term 
investment, the new entrepreneurs have to spend more on investment. This cause is likely to risk for a 
new investor to become insolvency. The bankruptcy law ensures to prevent these problems by 
stipulating that having composition measures both before and after becoming insolvency. Those 
resolutions not only to support but also to encourage a new business starter to operate business 
smoothly and faster for running new operation.  However, the Bankruptcy Act BE.2483 has not 
provided specific measures to encourage the composition when entrepreneurs become insolvency. 
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Applying tax incentive persuades new investors to composition which lead to a debt settlement in a 
short period before becoming insolvency.  It should be mentioned that those legal measures do not 
only support business enterprises but also assist creditors and peoplewhich are in line with new 
business model under the Thailand 4.0. 

 
Keyword: Thailand 4.0 Era., A startup business, Insolvency, Composition  
 
บทน า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจมาหลายครั้งโดยเริ่มต้นจาก 
“Thailand 1.0” ที่มุ่งเน้นเกษตรกรรม เช่น การท าไร่ ไถ่นา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อน าผลผลิตไปขายและน าเงินมาใช้
ด ารงชีวิต มาสู่  “Thailand 2.0” ที่มุ่ งเน้นอุตสาหกรรมเบา ใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานที่มี ราคาต่ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งการผลิตในยุคนี้ประเทศไทยเริ่มจะมีการน าเครื่องไม้
เครื่องมือบางชนิดมาใช้ ผลผลิตในยุคนี้ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหาร เป็นต้น จากนั้นประเทศไทยก็ได้มีการ
พัฒนาโมเดลทางธุรกิจอีกครั้งเป็นยุค “Thailand 3.0” โดยยุคนี้ได้มุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ทั้งยังมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานก าลังการผลิต
และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีการน าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในยุคดังกล่าว [1] 

สืบเนื่องจากยุค  “Thailand 3.0” โดยในตอนต้นของยุคดังกล่าวนั้น ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหา “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” “กับดักความ
เหลื่อมล้ า” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” ดังนั้นจึงเกิดความพยายามปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจเป็น 
“Thailand 4.0” เพื่อส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากประเทศไทยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
ได้ส าเร็จ ก็อาจจะท าให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนไปได้ 

ดังนั้น “Thailand 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจ
แบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) ซึ่ง
นอกจากเกษตรกรจะอยู่ในฐานะผู้ผลิตและเกษตรกรต้องอยู่ในฐานะผู้ประกอบการด้วย (Entrepreneur)2) เปลี่ยนจาก 
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู ่Smart Enterprise และ Startups ที่มี
ศักยภาพที่สูงกว่า 3) เปลี่ยนจาก Traditional services ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services4) 
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและทักษะสูง [2] 

จะเห็นได้ว่าภายใต้การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวส่งผลกระกระทบให้ภาคธุรกิจทั้งในด้านบวกและด้านลบ รัฐบาลจึง
ต้องมีมาตรการในช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบปัญหาที่เกิดจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาตรการทาง
กฎหมาย โดยการน ากฎหมายล้มละลายเข้ามามีส่วนในการจัดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ด าเนินต่อไปได้ 

“กฎหมายล้มละลายหมายถึง กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรการที่สะดวกและประหยัดกว่าวิธีการ
ตามปกติในการบริหารจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวทั้งนี้เพื่อน าเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของลูกหนี้มา
แบ่งช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย”[3] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคล 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคล
ทั่วไป กล่าวคือ คุ้มครองให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ตามสิทธิของ
ตนเองมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายแลว้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมเป็นผูม้ีอ านาจแต่เพียงผู้
เดียวในการจัดการและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยการขายทรัพย์สินของลูกหนี้และน าเงินมาแบ่งเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้
ทั้งหลาย ในด้านของตัวลูกหนี้นั้น กฎหมายล้มละลายเป็นหนึ่งในมาตรการที่สนับสนุนให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากภาวะที่มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวโดยสามารถกลับมาด าเนินการจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อย่างปกติ และในกรณีของบุคคลทั่วไปนั้นกฎหมาย
ล้มละลายได้มีมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายในการที่ลูกหนี้อาจจะก่อหนี้ซึ่งตนไม่มีความสามารถในการช าระหนี้โดย
การโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบว่าบุคคลรายใดเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

ภายใต้นโยบายไทยแลนด ์4.0 ของรัฐบาลทีป่รับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม” กล่าวคือเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจที่ว่า “ท ามาก ได้มาก” เป็น “ท าน้อย ได้มาก” [4] ท าให้เกิดการ
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แข่งขันทางด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากข้ึน และหากผู้ประกอบการรายใด
ไม่สามารถด าเนินกิจการตรงกับความต้องการในตลาดได ้ผู้ประกอบการรายนั้นก็อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินจนน าไปสู่
สภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งรัฐควรมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการน ากฎหมายล้มละลายมาเป็น
เครื่องมือช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้สามารถฟ้ืนตัวจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวโดยเร็ว อย่างไรก็ดีแม้กฎหมายล้มละลายจะมี
มาตรการในการประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย แต่ในทางปฏิบัติการประนอมหนี้ นั้นเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากต้องอาศัยมติ
พิเศษ และการที่เจ้าหนี้จะมีมติยอมรับค าขอประนอมหนี้ได้นั้น เจ้าหนี้จะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ด้วย อีกท้ังกฎหมายล้มละลายเองก็มิได้มีมาตรการพิเศษในการจูงใจให้เกิดการประนอมหนี้อันเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ท
อัพแต่อย่างใด 
 บทความฉบับนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและเสนอมาตรการในการประนอมหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับผู้
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีภาวะหนี้สิ้นล้นพ้นตัวให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายภายใต้
ระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

บทความเรื่องนี้ เป็นการศึกษาเอกสารอันเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” ในด้านเศรษฐกิจ 
รวมถึง บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย การประนอมหนี้หลังล้มละลายและผลของ
การปลดจากการล้มละลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะเข้ามารองรับและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ประสบกับภาวะล้มเหลวจากการด าเนินธุรกิจอันจะน าไปสู่ภาวะผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้ประกอบธุรกิจ
สตาร์ทอัพภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 
ผลการศึกษา 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ที่เรียกว่า  เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกระบวนการผลิตการด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการ
จ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น [5] ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ (Startup) 

ธุรกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น โดยคนหรือกลุ่มคน มีรูปแบบและแนวคิดใน
การด าเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและสามารถขยายธุรกิจได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งรูปแบบของการลงทุนธุรกิจ
ประเภทนี้สามารถระดมทุนได้จากกลุ่มเล็ก ๆ เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และขยายผลไปยังกลุ่มนักลงทุนที่สนใจตลอดจน
สถาบันท่ีสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งเป็นการระดมจากมูลค่าเล็กน้อยไปสู่เม็ดเงินที่มหาศาล จะเห็นได้ว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพ
เป็นธุรกิจใช้งบประมาณในการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก แต่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายและแพร่หลาย อาทิ facebook, Instagram, youtube ในการ
น าเสนอสินค้าและบริการเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และอ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการโดยไม่ มี
ข้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานที่นอกจากนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพยังสามารถเป็นสื่อกลางที่สามารถดึงดูดผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ให้เข้ามาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจลักษณะนี้โดยการเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น [6] ท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพต้องแบกรับภาระที่หนักข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายจากการจ้างลูกจ้างเพิ่มเติม การขนส่งและจัดเก็บ
สินค้า ตลอดจาค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจ าเป็นต้องลงทุนเพิ่ม
มากขึ้น การลงทุนเช่นว่านี้อาจได้มาจากการระดมทุนเพิ่มเติมหรือการกู้ยืมเงิน  

ปัจจัยดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมและความ
ต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยง่าย จึงท าให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้าง
สูง หากผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพด าเนินนโยบายหรือปรับตัวไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมยุค
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ดิจิทัลก็อาจท าให้ผู้ประกอบการประสบภาวะล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจและเกิดการขาดทุนสะสม ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน สูญเสียความสามารถในการช าระหนี้อันจะน าไปสู่ภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งหากปล่อยให้ผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพแต่ด าเนินการทางธุรกิจผิดพลาดตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวในระยะเวลายาวนาน นอกจากจะเป็นการตัดโอกาส
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของชาติอีกด้วย จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ หรือเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
ใหม่ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เพิ่มความสะดวกในการช าระสะสางหนี้สิน
ของบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวให้หลุดพ้นจากภาวะดังกล่าวโดยเร็วท่ีสุดซึ่งภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น หมายถึง การมีหนี้สิน
มากกว่าจ านวนทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยหากบุคคลธรรมดาผู้ใดเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนรวมกันไม่น้อย
กว่าหนึ่งล้านบาท แต่หากเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ซึ่ง
หากหนี้นั้นเป็นหนี้ที่มีก าหนดจ านวนแน่นอนบุคคลดังกล่าวก็อาจถูกฟ้องให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยไม่ต้องค านึงว่าหนี้
นั้นเป็นหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระแล้วหรือไม่ (มาตรา 9)  

กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย เริ่มจากการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลพิพากษา
ให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และเป็นหนี้ที่ก าหนด
จ านวนได้แน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระแล้วหรือไม่ต่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนดังที่กล่าวมาแล้ว
นั้นศาลจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และศาลจะด าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป โดยจะยังไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ในทันที แต่จะให้โอกาสให้ลูกหนี้สามารถด าเนินการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ซึ่งหากการ
ประนอมหนี้เป็นผลก็จะท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย แต่หากการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายไม่เป็นผล
ที่ศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายและน าทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมไว้
ออกจ าหน่ายเพื่อน าเงินมาแบ่งเฉลี่ยช าระให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ท้ังหลายของลูกหนี้ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้
ภายหลังการล้มละลายได้  

จากกระบวนการล้มละลายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายล้มละลายมีมาตรการอยู่2 มาตรการ ได้แก่ การ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และการประนอมหนี้หลังล้มละลาย ซึ่งการประนอมหนี้ หมายถึง การที่ลูกหนี้ตกลงกับเจ้าหนี้
โดยขอช าระหนี้แต่เพียงบางส่วน เช่น ลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้โดยจะขอช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นจ านวนร้อยละ 80 
ของจ านวนหนี้ทั้งหมด เป็นต้น หรือขอช าระหนี้โดยวิธีการอื่น หรือลูกหนี้ขอช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นจ านวนเท่าเดิมแต่
ช าระโดยวิธีการผ่อนเป็นงวด ๆ ไป เป็นต้น  

การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนั้น ลูกหนี้สามารถเสนอค าขอประนอมหนี้ต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก โดย
ข้อเสนอในการประนอมหนี้นั้นต้องมีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งระยะเวลาในการยื่นค าขอประนอมหนี้นั้น 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 45 ก าหนดให้ยื่นค าขอประนอมหนี้ได้ในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

1) ภายในก าหนดระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ได้ยื่นค าช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา 
30 กล่าวคือ ลูกหนี้ต้องช้ีแจงว่าเป็นหุ้นส่วนกับใครหรือไม่ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนับจากวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด นอกจากนั้นลูกหนี้ยังมีหน้าที่ยื่นค าช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของตนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  

2) ภายในก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควรให้ลูกหนี้ยื่นค าขอประนอมหนี้ 
แต่อย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าสังเกตว่าในทางปฏิบัติแม้ลูกหนี้จะยื่นค าขอประนอมหนี้ล่วงเลยก าหนดระยะเวลา

ตามข้อ 1) หรือ 2) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มักจะรับค าขอประนอมหนี้เพื่อเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกพิจารณาค า
ขอประนอมหนี้ต่อไป แต่ทั้งนี้ลูกหนี้จะต้องยื่นค าขอประนอมหนี้ก่อนท่ีประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกจะลงมตอิย่างหนึ่งอย่างใด [7] 

ค าขอประนอมหนี้ต้องมีรายละเอียดตามที่ มาตรา 45 ก าหนดไว้ ดังนี้ ล าดับการช าระหนี้ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จ านวนเงินที่ขอประนอมหนี้ แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตามค าขอรับช าระหนี้ 
ก าหนดเวลาช าระหนี้ การจัดการกับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน (ถ้ามี) ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)  

ซึ่งการพิจารณาค าขอประนอมหนี้นั้น เจ้าหนี้จะต้องเลือกลงมติทางใดทางหนึ่ง กล่าวคือ ขอให้ศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลาย หรือยอมรับค าขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ โดยการยอมรับค าขอประนอมหนี้นั้นที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้ งแรก
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จะต้องมีมติพิเศษ การลงมติพิเศษนั้นแตกต่างจากการลงมติทั่วไปตรงที่มติพิเศษต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ 
ตามมาตรา 6 ดังนี ้

1) จ านวนเสียงข้างมากของเจ้าหนี้ท่ีมาประชุม 
2) จ านวนหนี้ 3 ใน 4 ส่วนของหนี้ท้ังหมดของเจ้าหนี้ท้ังหมดที่มาประชุม  
แต่แม้ค าขอประนอมหนี้ของลูกหนี้จะไดร้ับการยอมรบัโดยการลงมติพิเศษจากท่ีประชุมเจ้าหนี้แล้วก็ตาม ค าขอ

ประนอมหนี้ดังกล่าวก็ยังไม่มีผลผูกพันกับเจ้าหนี้ทั้งหลายจนกว่าศาลจะเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้ ซึ่งการที่ศาลจะ
เห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้ได้นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 51 และมาตรา 53 กล่าวคือ  

1) ห้ามมิให้ศาลเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้จนกว่าจะได้มีการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ซึ่งการไต่สวนลูกหนี้
โดยเปิดเผยนั้น เป็นช่องทางที่ท าให้ศาลทราบถึงความประพฤติและข้อเท็จจริงในการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของลูกหนี้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาออกค าสั่งเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้(มาตรา 51) 

2) ห้ามมิให้ศาลเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้ หากค าขอประนอมหนี้ไม่มีข้อความให้ช าระหนี้ก่อนหรือหลัง
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 130 (มาตรา 53 (1)) กล่าวคือ ให้ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

          (1)    ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกของลูกหนี้ 
          (2)    ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ 
          (3)    ค่าปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป 
          (4)    ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินตามมาตรา 179 (3) 
          (5) ค่าธรรมเนียมของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์และค่าทนายความตามที่ศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ก าหนด 
          (6) ค่าภาษีอากรที่ถึงก าหนดช าระภายในหกเดือนก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ

ได้รับก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพื่อการงานท่ีได้ท าให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

          (7)   หนี้อ่ืน ๆ 
          ถ้ามีเงินไม่พอช าระเต็มจ านวนหนี้ในล าดับใดให้เจ้าหนี้ในล าดับนั้นได้รับเฉลี่ยตามส่วน 
3) ห้ามมิให้ศาลเห็นชอบถ้าการประนอมหนี้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้โดยทั่วไป หรือท าให้เจ้าหนี้ได้เปรียบ

เสียเปรียบกัน (มาตรา 53 (2)) 
4) ห้ามมิให้ศาลเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งหากลูกหนี้ต้อง

ล้มละลายแล้วไม่มีเหตุจะปลดลูกหนี้จากการล้มละลายได้เลย กล่าวคือ ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต (มาตรา 53 (2)) 
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าขอประนอมหนี้ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ศาลก็จะมี

ค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ค าขอประนอมหนี้ดังกล่าวผูกพันเจ้าหนี้ทั้งหลาย 
จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มีมาตรการส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้แม้จะตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวในตอนต้นก็ตาม เนื่องจากเมื่อ
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบกับการประนอมหนี้แล้ว ผลของค าสั่งเห็นชอบดังกล่าวย่อมส่งผลให้มลูหนี้เดิมที่ลูกหนี้เป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้
ทั้งหลายเป็นอันระงับลง และผูกพันตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นตามค าขอประนอมหนี้  อีกทั้งหากเจ้าหนี้รายใดละเลยไม่ยื่น
ขอรับช าระหนี้ภายในก าหนดระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันท่ีโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาโดย
ตลอดว่าเจ้าหนี้รายนั้นย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้แก่ลูกหนี้ต่อไป (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2392/2528, 6621/2538, 
4797/2545) 

ส่วนการประนอมหนี้หลังล้มละลายนั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 63 ให้น าบทบัญญัติใน
เรื่องของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมาบังคับใช้โดยอนุโลม แต่การประนอมหนี้หลังล้มละลายนั้นกฎหมายเปิดโอกาสให้
ลูกหนี้สามารถยื่นค าขอประนอมหนี้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งแต่ในการยื่นค าขอประนอมหนี้ต้องมีระยะห่างจากการขอ
ประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายที่ไม่เป็นผลไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ซึ่งผลของการประนอมหนี้หลังล้มละลายนั้นมีผลเสมือนกับการ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลายทุกประการ  

อย่างไรก็ดีแม้การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและการประนอมหนี้หลังล้มละลายจะไม่ประสบผลส าเร็จ จนท า
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพตกเป็นบุคคลล้มละลายอันจะท าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจรวบรวมทรัพย์สินทุก
ชนิดที่บุคคลดังกล่าวมีอยู่ก่อนล้มละลายจนถึงวันที่ปลดจากการล้มละลาย และน าทรัพย์สินนั้นออกขายเพื่อน าเงินสุทธิมา
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เฉลี่ยช าระให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ซึ่งเมื่อเจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้แล้วไม่ว่าจะได้รับช าระเพียงใดก็ตาม ลูกหนี้ย่อมหลุดพ้น
จากหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่เดิม 

อนึ่งโดยหลักแล้วเมื่อศาลพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว บุคคลนั้นย่อมปลดจากล้มละลายทันทีเมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย (มาตรา 81/1) ซึ่งผลจากการปลดจากการล้มละลาย
นั้นส่งผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินท้ังปวงที่ลูกหนี้มีขึ้นก่อนวันท่ีศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเว้นแต่เป็นหนี้ภาษีอากร
จังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล หนี้สินที่เกิดจากการทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี้สินซึ่งเจ้าหนี้มิได้เรียกร้อง
เนื่องจากการทุจริตฉ้อโกงที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้ จะเห็นได้ว่า ผลจากการปลดล้มละลายนั้นท าให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เคยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหลุดพ้นจากหน้าท่ีที่จะต้องช าระหนี้ที่มีอยู่เดิมทั้งหมดก่อนล้มละลาย ท าให้สามารถ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจใหม่ได้อีกครั้งโดยง่าย อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาถึงการประนอมหนี้ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จะเห็นได้ว่า การที่เจ้าหนี้
ทั้งหลายจะเห็นชอบกับการประนอมหนี้นั้นจะต้องมีมติพิเศษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 และมติพิเศษดังกล่าวนี้จะต้อง
ประกอบด้วยเง่ือนไขส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ จ านวนเสียงข้างมากของเจ้าหนี้ที่มาประชุม และจ านวนหนี้ 3 ใน 4 ส่วนของ
หนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่มาประชุม ซึ่งการที่จะได้จ านวนหนี้ 3 ใน 4 ส่วนของหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่มาประชุมนั้นจะต้อง
ได้รับความชอบจากเจ้าหนี้รายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสถาบันทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้เป็นหนี้จ านวน 10 ล้าน
บาท มีเจ้าหนี้ 3 ราย รายที่ 1 เป็นสถาบันทางการเงินเป็นเจ้าหนี้จ านวน 6 ล้านบาท รายที่ 2 รายที่ 3 เป็นบุคคลธรรมดา 
เป็นเจ้าหนี้รายละ 2 ล้านบาท หากจะให้มีการประนอมหนี้เกิดขึ้นจะต้องให้เจ้าหนี้รายที่ 1 และเจ้าหนี้รายที่ 2 หรือรายที่ 
3 คนใดคนหนึ่งเห็นชอบกับการประนอมหนี้ด้วยการประนอมหนี้จึงจะเป็นผล และการที่เจ้าหนี้จะลงมติเห็นชอบกับการ
ประนอมหนี้นั้นเจ้าหนี้จะพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ จึงท าให้การ
ประนอมหนี้ในคดีล้มละลายไม่ค่อยประสบความส าเร็จมากนัก ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงสถิติคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง ประจ าปี 2556 – 2559 

ปี 
 

ค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ 
ก่อนล้มละลาย (มาตรา 45) 

ค าพิพากษาให้ล้มละลาย(มาตรา 60) 

2556 [9] 6 5,800 

2557 [10] 1 3,483 

2558 [11] 341 3,199 

2559 [12] 1,946 972 

รวม 2,294 13,454 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี 2556 – 2559 มีคดีที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้
ก่อนล้มละลายเพียง 2,294 คดีเท่านั้น ในทางกลับกันศาลมีค าพิพากษาให้ล้มละลายสูงถึง 13,454 คดี ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นว่า มาตรการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  

ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น มาตรการในการยกเว้นภาษี
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากร เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังขาดมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 
90 ของผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพท้ังหมด [8] ทั้งนี้อาจท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์อัพท่ีไม่ประสบความส าเร็จดังกล่าวตก
เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้ และเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติล้มละลายในปัจจุบันจะเห็นได้
ว่า กฎหมายยังมิได้มีมาตรการพิเศษอ่ืนใดในการสนับสนุนการประนอมหนี้ของลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นกรณี
พิเศษแตกต่างจากการประนอมหนี้โดยทั่วไป และเมื่อพิจารณาจากสถิติที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ก่อน
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ล้มละลายตามมาตรา 45 ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2559 หากไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ
เป็นกรณีพิเศษ ในท้ายที่สุดผู้ประกอบการเหล่านี้อาจตกเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า รัฐบาลควรมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายในการประนอมหนี้  โดยการน ามาตรการทางภาษีมาใช้เพื่อจูงใจให้
เจ้าหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพยอมรับการประนอมหนี้ ดังนี ้

1. กรณีเจ้าหนี้เป็นบุคคลธรรมดา ควรเพิ่มมาตรการให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการน ายอดหนี้ที่ประนอมเป็นผลส าเร็จ
มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยก าหนดเพดานขั้นสูงตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยค านึงถึงหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ 

2. กรณีเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคล ควรเพิ่มมาตรการโดยให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการน ายอดหนี้ที่ลดลงจากการประนอม
หนี้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ โดยถือเป็นหนี้สูญทันทีเมื่อการประนอมหนี้เป็นผล 

3. ควรเพิ่มมาตรการให้สิทธิแก่ลูกหนี้ท่ีได้รับการลดหนี้จากการประนอมหนี้โดยปกติแล้วจะถือเป็นปลดหนี้ อัน
จะถือเป็นเงินได้หรือรายได้ที่ต้องน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี ซึ่งจะเป็นภาระแก่ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจนท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น การยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลูกหนี้ได้รับจากการประนอมหนี้ จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนลูกหนี้ท่ีประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพต่อไปได้ 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 มีผู้ที่ให้ความสนใจในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นจ านวนมาก แต่
อย่างไรก็ดีไม่ได้หมายความว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวัง ในทางตรงข้ามมีผู้ประกอบการ
จ านวนมากที่ประสบกับสภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งแม้กฎหมายล้มละลายในปัจจุบันจะมีมาตรการในการประนอมหนี้ 
แต่มาตรการดังกล่าวกลับไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากกฎหมายล้มละลายมิได้ก าหนดมาตรการในการจูงใจให้
การประนอมหนี้เป็นผล จึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดมาตรการพิเศษเพื่อจูงใจโดยใช้มาตรการทางภาษี เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ท้ังเจ้าหนี้และลูกหนี้ทุกฝ่าย 
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สวัสดิการชุมชนไทยกับความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ในยุคไทยแลนด์4.0 :  
กรณีศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชน1 

Thai Community Welfare and Pluralism Regarding The New Left Concept  
in Thailand4.0: A Case Study of Community Welfare Fund 

 
สุจิรา วิจติร2* ระพีพรรณ ค าหอม3  และโกวิทย์ พวงงาม4  

Sujira Vijit2* , Rapeepan  Kumhom3 , Kowit Puang-ngam4 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นพหุลักษณ์ของสวัสดิการชุมชนไทยจากกรณีศึกษา
กองทุนสวัสดิการชุมชน ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ในแนวทางการพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด์4.0 โดยพบว่ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนสะท้อนความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ 2 มิติ คือ 1) มิติความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม          
ที่มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 2) มิติความหลากหลายของคุณค่าหลัก โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนยึดหลักการจัด
สวัสดิการชุมชนที่มีความหลากหลายเป็นแนวทางปฏิบัติ และกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์ ในแนว
ทางการพัฒนาไทยแลนด์4.0 มีความเกี่ยวข้องในลักษณะเชิงระบบ 3 ประเด็น คือ 1) กลไกการขับเคลื่อน ประกอบด้วย
ความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆ 2) แนวคิดการด าเนินงาน มีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้            
ในการด าเนินการ และ 3) เป้าหมาย กองทุนสวัสดิการชุมชนมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่คนในชุมชน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการน าไปสู่เป้าหมายของประเทศในทิศทางไทยแลนด์4.0 เพื่อการหลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ า  

ค าส าคัญ: สวัสดิการชุมชน, ความเป็นพหุลักษณ,์ ไทยแลนด์4.0, กองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

Abstract 
    The purposes of this academic article were to analyze the pluralism in Thai community welfare 
from a case study of community welfare fund regarding the new left concept in Thailand4.0 that is the 
model of development paths in Thailand. Results were as follows: community welfare fund reflects 
the pluralism regarding the new left in 2  dimensions, 1 )  diversity of sectors in the society which 
participate in social welfare 2 )  diversity of core values for guidelines. Additionally, the community 
welfare fund regarding pluralism in Thailand4 .0  model is categorized systematically in 3  points: 1 ) 
mechanism  for movement that included many sectors 2 ) concepts for implementation which were 
under the way of sufficiency economy 3)goals: community welfare fund’s goal focusing on building up 
life security to the people in community that is a part of achievement to pulling the country out of the 
inequality trap in Thailand4.0. 
 

Keywords: Community Welfare, Pluralism, Thailand4.0, Community Welfare Fund 
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บทน า 
สวัสดิการชุมชน เป็นการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการของชุมชนภายใต้ระบบสวัสดิการสังคมในเสาหลักท่ี4              

 “การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม” ถือเป็นสวัสดิการกระแสรองที่ด าเนินการคู่ขนานกับสวัสดิการกระแสหลักของภาครัฐ 
มาอย่างยาวนาน โดยสวัสดิการชุมชนไทยในอดีต บ้าน (หมู่บ้าน/ชุมชน) และวัดมีบทบาทส าคัญต่อการจัดสวัสดิการ                
ในลักษณะการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน หากแต่ไม่ได้เรียกว่าสวัสดิการเท่านั้นเอง และจากวิกฤตเศรษฐกิจ         
ปี2540 ได้เกิดการรื้อฟื้นทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิม การช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนฐานปัจจัยสี่ ตลอดจนการฟื้นฟูบทบาทของ
ชุมชนในการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับตนเองและครอบครัวในชุมชน ท าให้ ปัจจุบันมีการตื่นตัวในการด าเนินการ       
อย่างกว้างขวางและหลากหลายรูปแบบ โดยเป็นกระบวนการของชุมชนที่สร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน           
บนฐานความสัมพันธ์และฐานวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ผ่านกิจกรรมหรือระบบที่ชุมชนคิดค้นและ
จัดการร่วมกัน โดยน าทุนต่างๆที่มีในชุมชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของคนในชุมชน ซึ่งกองทุน
สวัสดิการชุมชน เป็นรูปธรรมหนึ่งของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานองค์กรการเงินชุมชน ทีด่ าเนินการขับเคลื่อนจนได้รับ
การสนับสนุนในเชิงนโยบายจากรัฐบาล ท าให้ปัจจุบันมีการขยายแนวคิดสู่การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ต่างๆ
อย่างแพร่หลาย เพื่อการสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชนอย่างครอบคลุมวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  
 จากการพิจารณาการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยนโยบาย
ไทยแลนด์4.0 พบว่ามีจุดร่วมที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสะท้อนแนวคิดซ้ายใหม่ในสังคมไทย ดังนั้นจึง
น ามาสู่การวิเคราะห์ความเป็นพหุลักษณ์ของสวัสดิการชุมชนไทยจากกรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน ภายใต้แนวคิด   
ซ้ายใหม่ในแนวทางการพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด4์.0 ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน และส าหรับวิธีด าเนินการวจิยั  
บทความวิชาการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                    
โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Studies) เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
ทั้งเอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดซ้ายใหม่ การจัดสวัสดิการชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
สวัสดิการชุมชน และไทยแลนด์4.0 เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา  
 

ความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ 
 การเกิดขึ้นของแนวคิดซ้ายใหม่ (The New Left) เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการเติบโตด้านเศรษฐกิจที่สร้าง               
ความเหลื่อมล้ าในสังคม จึงมีสาระส าคัญในการปฏิรูปรัฐระบบราชการ และความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างบุคคล ชุมชน              
โดยเน้นสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ [1] และน ามาสู่รูปแบบสวัสดิการพหุลักษณ์ (Pluralism Welfare) ที่มีความเป็น
พหุลักษณ์ด้วยการเน้นพลังของกลุ่มและชุมชน โดยรัฐไม่ได้มีอ านาจดูแลประชาชนโดยล าพังอีกต่อไป เป็นการเปิดโอกาส   
ให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมเข้ามารับผิดชอบสวัสดิการสังคมของประชาชน [2-4] ได้แก่ 1) ภาครัฐ มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ
ตามกฎหมายในการจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ 2) ภาคเอกชน ใช้กลไกตลาดในการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึง              
ภายใต้ความสามารถในการจ่ายของประชาชน 3) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผ่านสหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ และ
สังคมเพื่อนฝูง 4) องค์กรอาสาสมัคร หรือองค์กรสวัสดิการสังคมที่ไม่แสวงหาก าไร  และ 5) องค์กรที่ไม่เป็นทางการ 
ประกอบด้วย ชุมชน เพื่อน เพื่อนบ้าน และเครือญาติ  
 การเข้ามารับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมของภาคส่วนต่างๆ เป็นการดูแลควบคุมซึ่งกันและกัน หรือเป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วนในลักษณะที่เรียกว่า Partnership ดังนั้นความร่วมมือ การต่างตอบแทนประโยชน์                
และการควบคุมซึ่งกันและกันในสังคม จึงมีลักษณะที่เรียกว่า Social Partnership [2] นอกจากนี้ ความเป็นพหุลักษณ์             
ยังเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของคุณค่าหลัก ซึ่งเป็นจุดยืนของแนวคิดซ้ายใหม่ ดังงานเขียนของ Giddens [1]                  
และ Bill Jordan และChalie Jordan [5] ได้สะท้อนคุณค่าหลักอย่างสอดคล้องกัน คือ 1) ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
ความเสมอภาคในคุณค่าความรู้สึกที่มีความเท่าเทียมด้านความเป็นอยู่ ด้านโอกาส และการคุ้มครองจากความไม่มั่นคง     
2) การป้องกันภาวะเสี่ยงหรือความไม่มั่นคง 3) เสรีภาพในฐานะที่เป็นความอิสระ ครอบคลุมเสรีภาพส่วนบุคคล        การ
ปกครองตนเองของชุมชน และเสรีภาพต่างๆ โดยเสรีภาพที่จะน าไปสู่สังคมประชาธิปไตย ก็คือความอิสระในการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมที่กว้างขึ้น 4) ไม่มีสิทธิใดที่ปราศจากความรับผิดชอบ ปรารถนาจะ
สร้างพันธะต่อความเป็นเอกภาพทางสังคม 5) ไม่มีอ านาจใดที่ปราศจากประชาธิปไตย ครอบคลุมถึงการเสริมสร้าง          
พลังอ านาจและการกระจายอ านาจ และต้องอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 6) มีความเป็นพหุลักษณ์ ประกอบด้วย                
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ความหลากหลาย 7) การยึดหลักประเพณีแบบแผนเดมิเป็นศนูย์กลางผสานกับความเป็นสมัยใหม ่โดยน าวิธีการสมัยใหม่มา
ผสมผสานในการจัดการกับความเป็นอยู่ในโลกท่ีก้าวข้ามสิง่ดั้งเดิม และ 8) ชุมชน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบของบุคคล 
การพึ่งพาอาศัยหรือความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อสิทธิทางสังคม  
 ความเป็นพหุลักษณ์ในมิติแนวคิดซ้ายใหม่ข้างต้น สามารถสรุปได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ความหลากหลายของภาคส่วน
ต่างๆในสังคม ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 2) ความหลากหลายของคุณค่าหลัก โดยไม่ยึดถือเพียงคุณค่าใด
คุณค่าหนึ่ง และทั้ง 2 ลักษณะต่างมีจุดร่วมที่สอดคล้องกัน คือ ท่ามกลางความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆ และคุณค่า
หลัก ล้วนบูรณาการหลอมรวมสูค่วามเป็นเอกภาพ อันเป็นลักษณะเฉพาะของแนวคิดซ้ายใหม่ ขณะเดียวกัน แต่ละลักษณะ
ก็มีความสัมพันธ์กัน โดยภาคส่วนต่างๆในสังคมยึดถือคุณค่าหลักทีม่ีความหลากหลายเป็นแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม   

 
กองทุนสวัสดิการชุมชน: การสะท้อนความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ 

 การขับเคลื่อนของภาคประชาชนสู่การจดัตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 การพัฒนารูปแบบสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นในปี2547 ได้น ามาสู่การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบล               
ซึ่งมุ่งสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน บนพื้นฐาน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” โดยมีครูชบ ยอดแก้ว 
เป็นแกนน าขับเคลื่อนการจัดท าสวัสดิการภาคประชาชนภายใต้ช่ือ “สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อท ากองทุน
สวัสดิการชุมชน” กองทุนสวัสดิการชุมชน จัดเป็นองค์กรการเงินชุมชนประเภทประกันภัยระดับฐานราก (Micro-
Insurance) [6] และเป็นวิธีการที่มีรูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Model) [7] กล่าวคือ กองทุน
สวัสดิการชุมชน ท าหน้าที่น าเงินออมจากสมาชิกมาใช้จัดสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกด้วยกันเอง เป็นรูปแบบและวิธีการ
จัดการองค์กรการเงินชุมชนเพื่อสร้างสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีแนวทางส าคัญอยู่ที่การให้สมาชิกตั้งสัจจะลดรายจ่าย วันละ 1 
บาท เพื่อน าเงินมาจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมวิถีชีวิต 9 เรื่องหลัก คือ เกิด แก่ (บ านาญ) เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา คนด้อย
โอกาส สวัสดิการคนท างาน สวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการเงินฝาก ทั้งนี้นอกเหนือจากเงินที่สมาชิกร่วมสมทบเข้าสู่กองทุน
สวัสดิการชุมชนเพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการแล้ว ยังมกีารสมทบจากรัฐบาลกลางผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนของภาคประชาชน จนเกิดการขานรับจากรัฐบาลในเชิงนโยบาย ภายใต้
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตั้งแต่ปี2553 เป็นต้นมา เป็นการสมทบในสัดส่วน 1ต่อ1ต่อ1 ซึ่งเป็นรูปแบบ
สวัสดิการ 3 ขา ในลักษณะการจัดสวัสดิการแบบหุ้นส่วนร่วมกัน ดังที่ ระพีพรรณ ค าหอม [8] กล่าวว่า ขาที่หนึ่ง คือ 
ภาครัฐ ขาท่ีสอง คือ ภาคชุมชน และขาท่ีสาม คือ ท้องถิ่น   
 ส าหรับการด าเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น ได้ยึดถือหลักการส าคัญ [9] โดยเริ่มจาก 1) ท าจากสิ่ง              
ที่เป็นจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ 2) เริ่มจากเล็กไปใหญ่ แบบค่อยเป็นค่อยไป 3) ใช้เงินเป็นเครื่องมือ                   
4) การช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชน ควรให้ทุกคนได้รับสวัสดิการและสามารถเข้า มามีส่วนร่วมได้          
5) เป็นองค์รวมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากัน 6) เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 7) ท าด้วยความรักและความอดทน โดยศรัทธาเชื่อมั่น
ว่าคนในชุมชนสามารถสร้างสวัสดิการของตนเองได้ และ 8) เป็นระบบสวัสดิการที่น าไปสู่ความมั่นคงในชีวิต  
 กองทุนสวัสดิการชุมชนกับความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ 
 เมื่อพิจารณาบทบาทของภาคส่วนต่างๆและหลักการส าคัญข้างต้นในขอบเขตความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้            
แนวคิดซ้ายใหม่ พบว่า กองทนุสวัสดิการชุมชนสะท้อนความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่ 2 มิติ ดังนี้  
 1) มิติความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม  
   กองทุนสวัสดิการชุมชนในรูปแบบสวัสดิการ 3 ขา สะท้อนมิติความหลากหลายของภาคสว่นต่างๆ ในการมีส่วนร่วม
จัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จากข้อมูลแหล่งที่มาเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน [10] ระบุว่า นอกเหนือการสมทบ
งบประมาณจาก 3 ฝ่าย ยังมีภาคเอกชนและเงินบริจาคร่วมด้วย และเมื่อพิจารณาภาคส่วนต่างๆ ในแนวคิดซ้ายใหม่ พบว่า 
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นส่วนหนึ่ งของ “ภาครัฐ”                 
ภายใต้โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ขณะที่สมาชิกในชุมชนจัดอยู่ใน “องค์กรที่ไม่เป็นทางการ”        
ในช่วงเริ่มการก่อตั้ง ซึ่งเป็นการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการสมทบเงินสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อจัด
สวัสดิการร่วมกัน และเป็นภาคส่วน “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ในลักษณะสังคมเพื่อนฝูง เพื่อนบ้านที่อาศัย                 
อยู่ร่วมกันในต าบล ปัจจุบันมีฐานะเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จัดเป็น “องค์กรที่เป็นทางการ” ซึ่งได้รับการรับรองเป็น
องค์การสวัสดิการสังคมโดยองค์กรภาคประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฉบับท่ี2 พ.ศ.2550 
เป็นโอกาสให้การจัดสวัสดิการของชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบภายใต้สิทธิที่พึงได้รับ              
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เพื่อการเพิ่มศักยภาพการด าเนินการของชุมชน ถึงแม้องค์กรที่เป็นทางการไม่ได้ถูกกล่าวถึงในแนวคิดซ้ายใหม่ แต่การแก้ไข
สาระส าคัญของกฎหมายดังปรากฏในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่เป็นทางการ                 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนพัฒนาการและศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีจุดเริ่มต้นจากองค์กรที่ไม่เป็น
ทางการ ขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นภาคส่วนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด นอกจากนี้ “ภาคเอกชน” เป็นอีกภาค
ส่วนหนึ่งที่มีบทบาทร่วมสมทบ แต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพและความสามารถ          
การจัดการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในการสร้างภาคีร่วมกับภาคเอกชน กล่าวโดยสรุป กองทุนสวัสดิการชุมชนในมิติ
ความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆในสังคมนั้น ประกอบด้วย 1) รัฐบาล 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชุมชน 
(สมาชิกในชุมชน) 4) ภาคเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของภาคส่วนต่างๆในสังคมที่ร่วมรับผิดชอบสวัสดิการสังคมในแนวคิดซ้าย
ใหม ่ 
   2) มิติความหลากหลายของคุณค่าหลัก 
 กองทุ น ส วั ส ดิ ก าร ชุ มชน ยึ ด ถื อห ลั กก ารจั ด ส วั ส ดิ ก ารที่ มี ค วามห ลากห ลาย เป็ น แน วท างป ฏิ บั ติ                              
ภายใต้ความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของคุณค่าหลั กภายใต้แนวคิดซ้ายใหม่                    
อันประกอบด้วย  
 - ความเสมอภาค สัมพันธ์กับหลักการส าคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน คือ การช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิด
การแบ่งแยกในชุมชน และการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งสะท้อนความเท่าเทียมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโอกาส 
ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มในชุมชน ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงด้านการ
ปฏิบัติภายใต้ระเบียบกติการ่วมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนด้านความสัมพันธ์ สมาชิกทุกคนมีบทบาททั้งในฐานะผู้ให้         
และผู้รับ เป็นความสัมพันธ์ที่ เท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เป็นผู้รอรับสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว                 
แต่ยังเป็นผู้ให้สวัสดิการโดยผ่านการสมทบเงินสู่กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยเช่นกัน 
 - การสร้างความมั่นคงในชีวิต กองทุนสวัสดิการชุมชนมีหลักการที่เป็นเป้าหมายส าคัญ คือ ความมั่นคง               
ในชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้เงินสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เป็นเครื่องมือจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่คนในชุมชน                 
เพื่อน าไปสู่การมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะเสี่ยงหรือ                  
ความไม่มั่นคง ซึ่งเป็นคุณค่าหลักของแนวคิดซ้ายใหม่ 
 - การมีเสรีภาพ คือ เสรีภาพในการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแกนหลัก แม้ว่ากองทุน
สวัสดิการชุมชนในแต่ละพื้นที่จะมีการด าเนินการภายใต้กรอบระเบียบกติการ่วมกัน โดยครูชบ ยอดแก้ว เป็นผู้ก าหนด
แนวทาง แต่ก็สามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆภายในกองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่างอิสระและมีอ านาจการตัดสินใจ             
ภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการท าจากสิ่งที่เป็นจริงอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบท          
ของแต่ละพื้นที่ และแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดสวัสดิการที่เป็นของ               
คนในชุมชน เช่น การมีเสรีภาพในการคัดเลือกคณะกรรมการ การก าหนดประเภทสวัสดิการที่จัดให้แก่สมาชิก เป็นต้น  
 - สิทธิความรับผิดชอบและความเป็นประชาธิปไตยบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน
ยึดหลักการด าเนินการด้วยความรักและความอดทน โดยเช่ือมั่นว่าคนในชุมชนสามารถสร้างสวัสดิการของตนเองได้ ซึ่งเป็น
การด าเนินงานภายใต้สิทธิความรับผิดชอบของชุมชนในการจัดสวัสดิการด้วยตนเอง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเป็นส าคัญ ท้ังในบทบาทสมาชิกท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบสมทบเงินและบทบาทกรรมการที่มีหน้าที่บริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อก้าวพ้นการเป็นผู้รอรับสวัสดิการจากภาครัฐดังที่ผ่านมาในอดีต สู่การบริหารจัดการด้วยศักยภาพของ
ตนเองอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน  
 - ความเป็นองค์รวม กองทุนสวัสดิการชุมชนประกอบด้วยความเป็นองค์รวมที่มีความหลากหลาย                    
ซึ่งเป็นหน่ึงในคุณค่าหลักของแนวคิดซ้ายใหม่ โดยมีความหลากหลายด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านสวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการ
หลากหลาย ครอบคลุมวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และครอบคลุมสมาชิกทุกช่วงวัย เช่น สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น 
สวัสดิการดังกล่าวนอกจากจะดูแลสมาชิกให้มีหลักประกันชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  ยังดูแลคณะ กรรมการ                                
โดยผ่านการจัดสวัสดิการคนท างาน 2) ด้านภาคีหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้กล่าวถึงในมิติข้างต้น 
  - การยึดหลักประเพณีแบบแผนเดิมเป็นศูนย์กลางผสานกับความเป็นสมัยใหม่ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ด าเนินการบนฐานวัฒนธรรมชุมชน ท่ีคนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นระบบความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
(Mutual-Aid) อันเป็นการจัดสวัสดิการรูปแบบเก่าแก่ที่สุดในลักษณะการรวมกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มทางสังคม                        
ที่ไม่เป็นทางการ [11] ขณะเดียวกัน ก็ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการจัดสวัสดิการชุมชน    
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ซึ่งปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ [12] เรียกว่า “สวัสดิการชุมชนทันสมัย” อาศัยทุนทางเศรษฐกิจ คือ เงิน เป็นปัจจัยน าเข้า        
เพื่อการบรรลุถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของสมาชิก ผ่านกระบวนการสะสมทุนโดยการออมจากการลดรายจ่าย   
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์ในแนวทางการพัฒนาประเทศบริบทไทยแลนด์4.0 

 กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้ “ไทยแลนด์4.0” มีความส าคัญในฐานะโมเดลการขับเคลื่อนประเทศ               
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดัก         
ความไม่สมดุล ซึ่งด าเนินการด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ควบคู่กับการเช่ือมโยงกับ
ประชาคมโลก (Connect to the World) ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [13] เมื่อพิจารณาสาระส าคัญ                    
ของกระบวนทัศน์การพัฒนาดังกล่าว ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์ในแนวคิดซ้ายใหม่ 
สามารถจ าแนกประเด็นการพิจารณาในลักษณะเชิงระบบได้ 3 ประเด็น ดังนี ้
 1) กลไกการขับเคลื่อน 
 กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนและไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยความหลากหลายของ                 
ภาคส่วนต่างๆ โดยไทยแลนด์4.0 ด าเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” เป็นการท างานแบบสานพลังที่ภาครัฐ                 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน บูรณาการการท างานร่วมกันผ่านแนวคิดใหม่ คือ “การร่วมบริหารจัดการ” ของท้องถิ่น
และชุมชน [19] สะท้อนการให้ความส าคัญต่อบทบาทของชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นภาคส่วนในระดับ
ฐานรากของสังคม ในฐานะภาคีที่ร่วมด าเนินการ เช่นเดียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในมิติความหลากหลายของภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคม โดยการจัดสวัสดิการด้วยรูปแบบ 3 ขา ที่ไม่มีภาคเอกชนร่วมสมทบ แสดงให้เห็นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชน
ส่วนหน่ึง ด าเนินการโดยขาดภาคเอกชนร่วมสมทบ ขณะที่อีกส่วนหนึ่ง ได้รับการสมทบจากภาคเอกชน ดังปรากฏในข้อมูล
แหล่งที่มาเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนปี2559 [10] และเมื่อพิจารณาจ านวนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งประเทศ พบว่า 
เงินจากภาคเอกชนและเงินบริจาค ซึ่งเป็นเงินจากแหล่งอื่นๆ มีสัดส่วนสูงกว่าเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
ร้อยละ 8.00 และร้อยละ 6.00 ของเงินกองทุนสวัสดิการทั้งประเทศ ตามล าดับ น าไปสู่การพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 
 - ท่ามกลางความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกประชารัฐ มีภาคเอกชนเป็นส่วน
หนึ่ง เช่นเดียวกับแนวคิดซ้ายใหม่ หากแต่การด าเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยรูปแบบสวัสดิการ 3 ขา                      
ในพื้นที่ส่วนหนึ่ง ยังขาดภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาคส่วนท่ีมีศักยภาพด้านเงินทุน ร่วมเป็นภาคีสมทบเงินเข้าสู่กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน จึงเป็นช่องว่างหรือจุดอ่อนของกลไกในระดับพื้นท่ีที่ไม่สอดคล้องกับกลไกระดับประเทศ  
 - บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ยังคงเป็นข้อจ ากัดในการสนับสนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่  ดั งพิ จารณาจากสัดส่วนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่ งมีสัดส่วนน้อยที่ สุด                         
คือ มีเพียงร้อยละ6.00 ของเงินกองทุนสวัสดิการทั้งประเทศเท่านั้น    
 ประเด็นข้างต้นแสดงถึงจุดอ่อนของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยรูปแบบสวัสดิการ 3 ขา               
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาสู่รูปแบบ
สวัสดิการ 4 ขา ด้วยการเพิ่มขาที่4 คือ ภาคเอกชนในการร่วมเป็นกลไกสนับสนุน ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง            
ครอบครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของรูปแบบสวัสดิการ 3 ขานั้น ก็ไม่สามารถ
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนจะมีจุดอ่อนด้านกลไกการขับเคลื่อนดังกล่าว แต่ชุมชนก็ยังคงเป็นกลไกทีม่ีบทบาทหลักในการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนของตนเอง ดังเช่นกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ต าบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม [14] มีการบริหาร
จัดการการเงินที่ได้จากการสมทบของสมาชิก ทั้งในรูปแบบการออมรายเดือนและรายปี และใช้วิธีการก าหนดกรอบวงเงิน
ส าหรับการจัดสวัสดิการแต่ละประเภทโดยชุมชน รวมถึงแสวงหาการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน                
กล่าวได้ว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการ และภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีบทบาทร่วม
สมทบเงินสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น เป็นกลไกระดับพื้นที่ของแต่ละต าบล ที่มีส่วนหนึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการ    
ในรูปแบบประชารัฐ ซึง่เป็นการท างานในลักษณะเครือข่ายหรือ Social Partnership เช่นเดียวกัน  
 2) แนวคิดการด าเนินการ 
 เมื่อพิจารณากองทุนสวัสดิการชุมชนในมิติความหลากหลายของคุณค่าหลัก อันเป็นแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
พบว่า มีความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย ภายใต้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เช่นเดียวกับ
แนวทางไทยแลนด์4.0 ความเป็นเอกภาพในที่น้ี ก็คือ พลังและศักยภาพของชุมชนในการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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อันเป็นสวัสดิการภาคประชาชนเพื่อคนในชุมชน สะท้อนลักษณะร่วมของการด าเนินการตามแนวทางไทยแลนด์4.0 คือ 
“การสร้างความเข้มแข็งภายใน” ที่เริ่มต้นจากระดับเล็กๆในหน่วยชุมชน เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเครือข่าย ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง ครอบคลุมความสามารถ
แก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเอง ดังพิจารณาจากคุณค่าหลัก “การมีเสรีภาพ” แต่ละกองทุน
สวัสดิการชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆภายในกองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่างอิสระและมีอ านาจการตัดสินใจ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก พร้อมด้วย “ความเสมอภาค” อันเป็นความเท่าเทียมด้านโอกาสของบุคคลทุกกลุ่ม                 
ในชุมชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ความเท่าเทียมในการปฏิบัติภายใต้ระเบียบกติการ่วมกัน รวมถึง
ความเท่าเทียมด้านความสัมพันธ์ ท่ีสมาชิกทุกคนมีบทบาทเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิทธิความรับผิดชอบ
และความเป็นประชาธิปไตยบนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน” แสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของชุมชน ทั้งในฐานะ
สมาชิกและกรรมการ บนพื้นฐานความพอมี พอใช้ ด้วยวิธีการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
สวัสดิการร่วมกัน เป็นลักษณะสวัสดิการชุมชนทันสมัยที่อาศัยเงิน รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมชุมชน   
ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนร่วมด้วย ซึ่งเป็น “การยึดหลักประเพณีแบบแผนเดิมเป็นศูนย์กลาง
ผสานกับความเป็นสมัยใหม่” และสวัสดิการต่างๆที่จัดให้แก่สมาชิก สะท้อนถึง “ความเป็นองค์รวม” ประกอบด้วย
สวัสดิการที่ครอบคลุมวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ “การสร้างความมั่นคงในชีวิต” ให้กับคนในชุมชน  
 ลักษณะร่วมของการด าเนินการดังกล่าว แสดงถึงจุดร่วมของกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์            
ในแนวคิดซ้ายใหม่และแนวทางไทยแลนด์4.0 ด้วยการให้ความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเป็นอันดับแรก 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ การเริ่มต้นจากความเข้มแข็งในระดับชุมชน ด้วยพลังและศักยภาพของชุมชน 
ดังเช่นการขับเคลื่อนของกองทุนสวัสดิการชุมชน   
 3) เป้าหมาย 
 ความส าคัญของ “การสร้างความมั่นคงในชีวิต” นอกเหนือการเป็นหนึ่งในมิติความหลากหลายของคุณค่าหลัก              
ที่กองทุนสวัสดิการชุมชนยึดถือในการด าเนินการจัดสวัสดิการแล้วนั้น ยังเป็นเป้าหมายที่มุ่งให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ต าบล
เช่นกัน เป็นส่วนหนึ่งในการน าไปสู่เป้าหมายของประเทศในทิศทางไทยแลนด์4.0 เพื่อการหลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ า 
กล่าวคือ กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการสร้างความมั่นคงในระดับชุมชน อันเป็นฐานรากที่ส าคัญของประเทศ โดยผ่าน    
การกระจายโอกาสภายใต้คุณค่าหลักด้านความเสมอภาค ซึ่งประกอบด้วยความเท่าเทียมด้านโอกาส ที่เปิดโอกาส                  
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแก่บุคคลทุกกลุ่มในชุมชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ท าให้ได้รับโอกาสและสิทธิเข้าถึงสวัสดิการ
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในชุมชน เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักคิด “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
ในไทยแลนด์4.0 และน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม อันเป็นเป้าหมาย 1 ใน 4 มิติ ของการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  
 

ข้อท้าทายต่อแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์ 
ในบริบทไทยแลนด์4.0 

 ท่ามกลางความเกี่ยวข้องในลักษณะเชิงระบบของกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์ในแนวคิดซ้าย
ใหม่กับแนวทางไทยแลนด์4.0 นั้น กองทุนสวัสดิการชุมชนได้แสดงถึงพลังและศักยภาพของชุมชนในการจัดสวัสดิการ              
เพื่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเป็นรูปธรรมหนึ่งของการขับเคลื่อนในระดับฐานรากและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนในระดับประเทศ ดังที่ ประเวศ วะสี [15] กล่าวว่า ชุมชนเป็นประดุจเซลล์ของสังคมและเป็นฐานของประเทศ 
ดังนั้นทิศทางไทยแลนด์4.0 จึงจ าเป็นต้องเริ่มจากชุมชน อันเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน หากแต่การ
สร้างความเข้มแข็งดังกล่าว กรณีกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยเฉพาะมิติความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆในสังคม ซึ่งเป็น
กลไกการขับเคลื่อน ยังคงมีจุดอ่อนดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ขณะเดียวกันการเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสถานการณ์
ปัญหาปัจจุบันและมีผลต่อการด ารงอยู่ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในอนาคต ล้วนส่งผลต่อการจัดการของกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชน ดังที่ รุ่งศิริ นุชสุวรรณ กล่าวถึง [16] ได้แก่ สมาชิกมีแนวโน้มสัดส่วนการเป็นผู้สูงอายุ มีอัตราการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้รายจ่ายสวัสดิการเสียชีวิตค่อนข้างสูง สถานะทางการเงินในอนาคตมีโอกาสประสบปัญหา
ภาวะหนี้จากการจ่ายสวัสดิการเสียชีวิตและสวัสดิการบ านาญ รวมถึงสมาชิกมีจ านวนลดลง โดยเฉพาะสมาชิกรุ่นใหม่
ในช่วงวัยท างาน ตลอดจนการสนับสนุนด้านนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ มีจุดอ่อน คือ ท้องถิ่นขาดความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นในการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและการด าเนินงานอ่ืนๆ  
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  สถานการณ์เหล่านี้ เป็นข้อท้าทายที่ชุมชนต้องเผชิญและต้องหาแนวทางในการรับมือเพื่อการด ารงอยู่ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีภาคส่วนต่างๆในสังคมเป็นภาคีร่วมสนับสนุนและเสริมพลังอ านาจชุมชนบนฐานการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบที่แสดงถึงความเป็นพหุลักษณ์ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดึงภาคเอกชนเข้ามาเป็นกลไกร่วมสนับสนุน ขณะเดียวกัน ภาครัฐ ครอบคลุมถึงท้องถิ่น จ าเป็นต้อง
ทบทวนบทบาทตนเองที่มีต่อชุมชนภายใต้ข้อจ ากัดและความสามารถในการสนับสนุนทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึง
มีกระบวนการท าความเข้าใจการด าเนินงานต่างๆของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา
และสนับสนุนชุมชนตามบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ 
แนวทางดังกล่าวจ าเป็นต้องบูรณาการแผนงานของแต่ละภาคส่วน โดยน าแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสวัสดิการของภาครัฐ
ส่วนกลาง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม แผนปฏิบัติการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนและแผนแม่บทของชุมชน ตลอดจนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม 
เช่น แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคเอกชน สู่การมีแผนงานร่วมที่จะน าไปสู่โครงการหรือกิจกรรม              
ที่ด าเนินการปฏิบัติ โดยยึดแนวคิดที่มีความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย คือพลังและศักยภาพของชุมชน             
ภายใต้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และร่วมขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป็นผลให้การ
ขับเคลื่อนของกลไกในระดับพื้นที่ต าบลและระดับประเทศมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน แนวทางที่สะท้อนถึง         
ความเป็นพหุลักษณ์ เหล่านี้จะเป็นเง่ือนไขหนึ่งที่น าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกการท างานแบบสานพลัง             
ที่มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาบูรณาการการท างานร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน                  
ตามแนวทางไทยแลนด์4.0 อันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างมั่งคงและยั่งยืนต่อไป จากที่กล่าวมา สามารถสรุป
เป็นแผนภาพแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้ความเป็นพหุลักษณ์ในบริบทไทยแลนด์4.0 ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
 กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นรูปธรรมหนึ่งของสวัสดิการชุมชนไทยที่สะท้อนความเป็นพหุลักษณ์ภายใต้แนวคิด         
ซ้ายใหม่ ซึ่งมีพื้นฐานการด าเนินการที่มุ่งเน้นพลังของชุมชนด้วยการมีบทบาทหลักและอ านาจการบริหารจัดการอย่างอิสระ
ภายใต้การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการพึ่งตนเองของคนในชุมชน โดยมีภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เป็นกลไก             
ร่วมขับเคลื่อนผ่านการสมทบงบประมาณและการสนับสนุนต่างๆ โดยชุมชนท าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ด าเนินการ เพื่อมุ่งสู่การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน บทบาทของชุมชน ภาครัฐส่วนกลาง และ
ท้องถิ่น ในฐานะกลไกหลักและกลไกสนับสนุน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม ถือเป็นกลไกในระดับ
พื้นที่ต าบล ที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนในระดับประเทศตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ “ไทยแลนด์4.0” หากแต่
ในทางปฏิบัติ กลไกการขับเคลื่อนภายใต้รูปแบบสวัสดิการ 3 ขา นั้น ควรมีแนวทางในการก้าวข้ามขอ้จ ากัดที่มีอยู่ของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็น
จุดอ่อนต่อการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยภาครัฐและท้องถิ่น ควรมีบทบาทสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ในด้านอื่นๆร่วมกับการสมทบงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดชุมชนมากท่ีสุด ควรมีบทบาท

- แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจฯ 
- แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
สวัสดิการสังคม 
- แผนปฏิบัติการ
กระทรวงพม.  
 
 
 

- แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถ่ินสี่ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แ ผ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
ก อ ง ทุ น
สวัสดิการชุมชน 
- แ ผ น แ ม่ บ ท
ชุมชน 
 

 
 
 
 

แ ผ น ง า น ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมชุมชน
และสั งคม เช่น 
แผนงานความ
รับ ผิ ด ชอ บ ต่ อ
สังคม (CSR) 
 
 
 

รัฐบาล ภาคเอกชน ชุมชน อปท. 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

 แผนงานร่วม 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายร่วมกัน 

แนวคิดการด าเนินการ 
- มีความเป็นเอกภาพท่ามกลาง
ความหลากหลาย  “พลั งและ
ศักยภาพของชุมชน” ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

กลไก 
 

 
 ไทยแลนด์4.0 

การสร้าง 
ความเข้มแข็งภายใน 
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เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมถึงการสนับสนุนด้านความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนด้านการบริหารจัดการ โดยผ่านการน าวาระกองทุนสวัสดิการชุมชนบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินงาน
องค์กร ขณะที่ชุมชน ควรยึดหลักการพึ่งตนเองและพึ่งกันเองในชุมชนควบคู่การแสวงหาภาคีความร่วมมือจากภายนอก 
เพื่อการร่วมสมทบงบประมาณ โดยเช่ือมโยงกับกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนในลักษณะเครือข่ายการด าเนินงาน               
โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรการเงินในชุมชน ตลอดจนการผลิตหรือธุรกิจชุมชน ขณะเดียวกัน ควรด าเนินการพัฒนาสู่รูปแบบ
สวัสดิการ 4 ขา ด้วยการดึงภาคเอกชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดสวัสดิการของ
ชุมชนที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือ แนวทางเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการขับเคลื่อนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ที่เริ่มจากหน่วยย่อยของสังคม ก็คือ “ชุมชน”                    
ด้วยการพัฒนาจากล่างขึ้นบน ดังนั้นการจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้หรือไม่ อย่างไรนั้น จ าเป็นต้อง
ย้อนกลับไปทบทวนความเข้าใจและการให้ความส าคัญกับความเป็นพหุลักษณ์ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                
บทบาทของชุมชนและภาคส่วนต่างๆในสังคม ในฐานะกลไกการขับเคลื่อนทั้งในระดับพื้นที่ต าบลและระดับประเทศ               
ในประเด็นความพร้อม ความเข้าใจต่อการท างานแบบสานพลังและการร่วมบริหารจัดการ รวมถึงการยึดแนวคิด                  
การด าเนินการ และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
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ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร 
Socio-Cultural Perspectives Reflecting 

From Short Stories of Chamlomg Fungcholjitr 
 

พรทิพย์  โพธิ์ทอง1   และมาโนช  ดินลานสกูล2 
Porntip  Pothong1*  and Manoch  Dinlansagoon2 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอผลการศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมจากเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร  โดยใช้กรอบ
แนวคิดเรื่องความจริงสาธารณะกับความเป็นจริงสว่นตัว และแนวคิดเรื่องการอ่านกับการตีความแบบอิงโลกภายนอกตัวบท 
ด้วยวิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) น าเสนอผลตามแบบพรรณนาวิเคราะห์  มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ปรากฏในเรื่องสั้น 
ของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร  ผลการศึกษาพบว่า เรื่องสั้นได้สะท้อนพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม 2 ลักษณะ คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชนบท และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมือง  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นผ่านการขยายตัวของเมือง การย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงอาชีพของประชากร การแพร่กระจายอิทฺธิพล
ของสังคมเมืองไปสู่ชนบท และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ในด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า เรื่องสั้นได้สะท้อนปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม และปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ค าส าคัญ:  เรื่องสั้น  จ าลอง  ฝั่งชลจิตร  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม  วรรณกรรมกับสังคม 

Abstract 
This article aims to present the study of social and cultural dynamics appeared in short stories 

written by Chamlong  Fungcholjitr.  Conceptual framework was designed by using concepts of public 
and personal truths, reading and interpreting by referring to the outside context. The research was 
documentary research.  Result was presented by using descriptive analysis.  The research studied in 2 
main issues.  The first issue was social and cultural dynamics appeared in short stories. The second 
issues was effects of social and cultural change.  The first issues show that the short stories reflects 2 
types of change in urban and rural areas which were “The social and cultural change in rural areas “ 
and “The social and  cultural  change in urban areas”.  These changes were reflected in urban 
expansion, migration and career change , expansion of urbanism influence, lifestyle and cultural 
change.   For the  second issue show that the short stories reflects  social and cultural problems which 
were cause by the change.  These problems were economic problems, family problems,  moral and 
ethical problems and life and asset security problems. 

 
Keyword:  Short Story, Chamlong  Fungcholjitr, Reflection on Society and Culture, Literary Works and  
Society 
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บทน า 

เอมิล  โซลา นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสกล่าวถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม สังคม และนักเขียน ไว้ว่า 
นักเขียนเป็นผู้สะท้อนสังคมในแต่ละยุคสมัยโดยมีวรรณกรรมเป็นเครื่องมือถ่ายทอดปัญหาสังคม และบทบาทของ
วรรณกรรมมิไดจ้ ากัดอยูเ่พียงแต่ช าแหละปัญหาสังคมเท่านั้น หากแต่ได้ขยายขอบเขตเขตไปถึงการปลุกเร้าสังคมโดยใช้งาน
วรรณกรรมเป็นสื่อกลาง [1] เช่นเดียวกับท่ีรัญจวน  อินทรก าแหง กล่าวว่า วรรณกรรมเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนภาพ
ชีวิตของสังคมในยุคสมัยต่างๆ สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการไปอย่างไร วรรณกรรมก็จะสะท้อนภาพ
เหตุการณ์เช่นนั้น แต่การสะท้อนภาพทางสังคมของวรรณกรรม ไม่เหมือนกับการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ตรงไปตรงมา หากแต่เป็นภาพที่สะท้อนจากแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เขียน วรรณกรรมจึงย่อมมีความเป็นจริงทาง
สังคมสอดแทรกอยู่ [2]   เรื่องสั้น (short story) เป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่งที่เขียนขึ้นจากความคิด 
ประสบการณ์ และจินตนาการของผู้เขียน ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมย่อมยากท่ีจะหลกีเลี่ยงอิทธิพบทางสังคม   
ดังนั้นสภาพสังคมของเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เรื่องสั้นก็จะสะท้อนภาพเหตุการณ์นั้น ตราบใดที่สังคมมีความเคลื่อนไหว 
วรรณกรรมย่อมต้องเคลื่อนไหวตามไปด้วยเช่นกัน  การศึกษาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษา
พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมจากเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร ในครั้งนี้เป็น
การศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคมโดยการวิเคราะห์ตัวบทภายใต้แนวคิดทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของวรรณกรรมกับสังคม  

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาเรื่อง พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจาก
เรื่องสั้นที่พิมพ์ในปี พ.ศ.2540-2559 ของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร ซึ่งเป็นนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดย
เฉพาะงานเขียนประเภทเรื่องสั้น จนกระทั่งได้รับการเรียกขานว่า “ลอง เรื่องสั้น” และเป็นหนึ่งในนักเขียนท่ีได้รับรางวัลรพี
พร ในปี พ.ศ. 2553  เป็นรางวัลที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิรพีพร มอบให้กับนักเขียนที่มีผลงานแสดงชัดเจนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์
ผลงานเพื่อสังคมมิใช่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียว   จ าลอง  ฝั่งชลจิตรเป็นนักเขียนที่ตั้งใจสร้างงานเขียนอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับความคิดจากหลากหลายประสบการณ์ จึงสามารถแสดงทัศนะในด้านต่างๆ ของสังคมได้อย่างแนบเนียน ดังที่ 
ประยอม  ซองทอง ได้กล่าวถึงงานเขียนของจ าลอง  ฝั่งชลจิตรว่า “จ าลอง  ฝั่งชลจิตร เป็นคนเขียนหนังสือที่ตั้งใจจะเป็น
นักเขียน งานของเขามีความเป็นจริงของสังคมรองรับ และจินตนาการที่ผสมผสานเรื่องให้มีคุณค่าขึ้น งานของจ าลองหลาย
ช้ิน คือการบันทึกสังคม ซึ่งต่อไปก็คือประวัติศาสตร์ ผลงานของเขาสะท้อนปัญหาสังคมไปตามยุคสมัย และไม่เคยไร้
จริยธรรม” [3]  จากแนวคิดที่กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสังคมและสังคมเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรม จึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจว่าเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร ได้สะท้อนภาพทางสังคมอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพลวัตทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร :ซึ่งเป็นการศึกษาการบันทึก “ความจริง” ชุดหนึ่งที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันประกอบสร้างขึ้นด้วยนักเขียน ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
สังคมที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในสภาพสังคมไทยมากข้ึน ผลการวิจัย
ครั้งนี้ช่วยให้ทราบและเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากการศึกษาในมิติของงานวรรณกรรม  ซึ่ง
เป็นการขยายขอบเขตของงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ท าให้ทราบคุณค่าของงานวรรณกรรมโดยเฉพาะใน
ด้านบทบาทของวรรณกรรมกับสังคม และน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมประเภทอื่นๆ ได้ต่อไป 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่เป็นเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร ที่พิมพ์ในปี พ.ศ. 2540-2559 ระยะเวลา 
20 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ประกอบกับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2540 สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันเกิดจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบถึงสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน  มีหนังสือรวมเรื่องสั้นจ านวน 8 
เล่ม ได้แก่ “เมืองน่าอยู่” “คาร์บูธเซล” “น้ าใจยังหาได้” “ลิกอร์พวกเขาเปลี่ยนไป”  “เรื่องบางเรื่องเหมาะจะเป็นเรื่องจริง
มากกว่า” “ผมกับผมอีกคน (ข้ามให้พ้นหุบเหวแห่งความเกลียดชัง” “เรื่องผมเล่า” และ “เมืองบ้านผม”  ประกอบด้วย
เรื่องสั้นจ านวนท้ังหมด จ านวน 88 เรื่อง โดยศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่อง
สั้น และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล 
1.1 รวบรวมและศึกษาเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร ที่พิมพ์ในปี 2540-2559 
1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์เรื่องสั้น สภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษา 
2. วิเคราะห์เนื้อหาของตัวบทเพื่อให้เห็นภาพรวมของเรื่องและประเด็นย่อยที่ปรากฏในตัวบท โดยการก าหนด

หน่วยของการวิเคราะห์ ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง  แก่นเรื่อง  ตัวละคร โครงเรื่องและเหตุการณ์ในเรื่อง  
สถานท่ีหรือฉาก น้ าเสียง และสัญลักษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาตีความแบบอิงกับโลกภายนอกตัวบท หลังจากนั้นจึงเช่ือมโยงระหว่างตัว
บทกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

4.  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.  เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากเรื่องสั้นที่พิมพ์ในปี.พ.ศ. 2540-2559  ของจ าลอง        
ฝั่งชลจิตร  ผลการศึกษาพบว่าเรื่องสั้นได้ฉายภาพความเป็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของเมือง
และชนบท ใน 2 ลักษณะ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชนบท และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมือง  ในด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เรื่องสั้นได้สะท้อนให้
เห็นผลกระทบในด้านลบ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบท จากการศึกษาพบว่าเรื่องสั้นได้สะท้อนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชนบท ในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

          1.1 การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง  (Urbanization)    เรื่องสั้นได้สะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชนบทในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมอืง  โดยแสดงให้เห็นได้จากลกัษณะที่
ส าคัญ  ได้แก่   

             1.1.1  การขยายตัวของเมือง  
          การขยายตัวของเมืองท าให้เกิดชุมชนขึ้นใหม่ในเขตชานเมืองที่อยู่อาศัยโดยรอบ มีประชากรอยู่รวมกัน

มากขึ้น มีความเจริญทั้งด้านสาธารณูปโภคและอุปโภค และเป็นผลท าให้วิถีชีวิตของประชากรเหล่านั้นเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิต
แบบเมือง ผู้เขียนได้สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นอกเขตเมืองซึ่งเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่รกร้างกลายเป็นชุมชนที่
อยู่อาศัยใหม่   ดังตัวอย่างเรื่อง “ปากซอยหนึ่งหน้าหมู่บ้าน”[4]  ความว่า 
             “หมู่บ้านชานเมืองขนาดใหญ่เกือบสามร้อยยูนิต  มีห้าซอย ...ซอยหนึ่งอยู่ใกล้ตัวเมือง...ซอยห้าอยู่ท้ายสุดทาง
ตะวันตก ก่อก าแพงติดชายป่าละเมาะ กระนั้นยังใกล้ตัวเมืองมากกว่าหมู่บ้านเกิดใหม่ถัดไปอีกนับสิบหมู่บ้าน บริเวณ
หมู่บ้านเหล่านี้กลายเป็นชุมชนใหม่ขึ้นแทรกพื้นที่ของชุมชนเก่าของชาวมุสลิมและไทย  :ซอยหนึ่งใหญ่และกว้างกว่าอีกสี่
ซอย เจ้าของหมู่บ้านเทคอนกรีตกว้างราวยี่สิบเมตร  ปากซอยเป็นคอนโดมีเนียมหรูหราร้อยสามสิบห้อง ตอนเช้าตรงปาก
ซอยเป็นแหล่งขายของกิน ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น และร้านคาราโอเกะ...” 

 เรื่องสั้นข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงกระแสของความเจริญที่ได้กระจายไปสู่เขตชนบท   ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
ตัวบททีผู่้เขียนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านชานเมืองซึ่งขยายพื้นที่ออกไปนอกเขตเมือง เปลี่ยนสภาพจากท่ีดินรก
ร้างเป็นร้านสะดวกซื้อ อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร และการเกิดขึ้นของชุมชนใหม่ที่มีสิ่งอ านายความสะดวกทั้งในด้าน
สาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน มีแหล่งขายของกิน ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น รวมไปถึงร้านคาราโอเกะที่อ านวยความสะดวกด้าน
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อุปโภค สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค 
ซึ่งในทางสังคมวิทยาถือว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของกระบวนการกลายเป็นเมือง 
          1.1.2  การย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงอาชีพของประชากร 
                    พาเลน [5] กล่าวว่า ความเป็นเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตเมืองซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนยา้ยถิ่นฐานเข้าสูเ่มอืงหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเปน็ขบวนการที่ชนบทเปลี่ยนมาเป็นเมือง
นั่นเอง การย้ายถิ่นอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ได้แก่   การย้ายถิ่นตามฤดูการผลิต   การย้ายถิ่นในลักษณะของการ
เดินทางไปกลับเพื่อท างานในเมือง  การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ และการย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบท 
เรื่องสั้น “ส้มแป้นขี้ม้าต้นเก่ากับชาวบ้านหมก” [6]  จ าลอง  ฝั่งชลจิตร ได้สะท้อนให้เห็นการย้ายถิ่นของชาวบ้านในชนบท 
ดังตัวอย่าง 

     “ราวปี 2535 ชายหญิงชาวบ้านหมกชวนกันออกจากบ้านไปท างานก่อสร้างในเมือง ขณะนั้นหมู่บ้านจัดสรร
เกลื่อนเหมือนดอกเห็ด...ชาวบ้านหมกตื่นตั้งแต่ย่ ารุ่ง หุงข้าวหาปลา กินข้าวเช้า คดข้าวห่อไปกินเที่ยง...เดินเกาะกลุ่มกันไป
ตั้งแต่น้ าค้างยังจัดบอดหญ้า...ถึงหน้าท านาบางคนปล่อยให้ท่ีนารกร้าง บางคนให้คนอ่ืนเช่าตนเองไปขายแรงงานในเมือง...”            

      ลักษณะทั่วไปของชุมชนชนบทในบริบทสังคมไทยแต่เดิม ประชากรจะมีการอพยพโยกย้ายและการเปลี่ยน
อาชีพน้อย โดยมากมักประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีความรักถิ่นฐานไม่ชอบอพยพโยกย้าย แต่เมื่อความเจริญได้
กระจายเข้ามา เมืองจึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ และกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนในชนบทเคลื่อนย้ายมา   ตัวอย่างของเรื่อง
“ส้มแป้นขี้ม้าต้นเก่ากับชาวบ้านหมก” นี้ ผู้เขียนแสดงให้เห็นภาพชาวบ้านจากหมู่บ้านในเขตชนบทเคลื่อนย้ายเข้าไป
ท างานในเขตเมืองที่ก าลังเจริญ ในลักษณะของการเคลื่อนย้ายแบบเช้าไปเย็นกลับเพื่อเข้าไปท างานในเมือง เนื่องจาก
รายได้จากการท างานในเมืองสูงกว่า คนในชนบทซึ่งมีอาชีพทางเกษตรกรรม จึงเปลี่ยนอาชีพจากชาวนากลายเป็นผู้ขาย
แรงงานโดยให้คนอ่ืนเช่าที่นาแทน 
              1.1.3 การแพร่กระจายอิทธิพลของสังคมเมือง  

       ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะในมิติของพื้นที่ทางกายภาพแต่
เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมตามแบบสังคมเมือง  ท าให้สังคม
ชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น จากการศึกษาเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชล
จิตร พบว่าผู้เขียนได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายอิทธิพลของสังคมเมืองใน 3 ลักษณะ คือ   การเปลี่ยนแปลงของ
ค่านิยม การเปลี่ยนแปลงของขนบธรรมเนียมประเพณี  และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
ของเมือง  ดังที่ผู้เขียนได้น าเสนอผ่านตัวละครซึ่งเป็นหญิงชรา มีอาชีพเป็นแม่ค้าหาบขนมใส่สาแหรกไปขายในเมือง  ทุกๆ 
วันหญิงชราจะปล่อยวัวแม่ลูกสองตัวที่เลี้ยงไว้ให้แทะเล็มหญ้าในทุ่ง แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้วัวเข้าไปกัดกินหญ้าในพื้นที่
ของคนอ่ืน เพราะแม้แต่หญ้าก็มีเจ้าของ ไม่เหมือนสมัยก่อนปล่อยให้หากินกันได้ตามสบาย  ดังข้อความว่า 

“เลี้ยงวัวเดี๋ยวนี้ยุ่งยากไม่เหมือนเมื่อก่อน สมัยนี้เที่ยวปล่อยให้หากินเองเป็นฝูงๆ ตามทุ่งไม่ได้แล้ว ขนาดหญ้ายัง
มีเจ้าของ แถวบ้านฉันเจ้าของนาเขากั้นลวดไฟฟ้า เขาไม่ยอมให้วัวควายคนอื่นเข้าไปกินหญ้าในนาของเขา ต่างจาก
สมัยก่อน วัวควายปล่อยตามทุ่งจะกินหญ้านาใครก็ได้...”[7]  

เรื่องนี้ผู้เขียนได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมของคนในชนบท ซึ่งเดิมมีลักษณะของความเอื้อเฟื้ อ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท แต่เมื่อมีการแพร่กระจายอิทธิพลของสังคมเมืองค่านิยมเดิมของ
คนในชนบทจึงเปลี่ยนไปให้ความส าคัญทางวัตถุมากกว่าความสัมพันธ์ทางจิตใจ 

1.2  การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย (Modernization) 
     ลักษณ ะที่ ส าคัญ ของสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปสู่ ความทันสมัย  แนวคิดตามทฤษฎีภาวะทันสมั ย 
(Modernization Theory)  เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต   การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว  การเลื่อนช้ันทางสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงของประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น  [8] ผลการศึกษาพบว่า เรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร ได้สะท้อน
ภาพของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีภาวะทันสมัย ได้แก่  
               1.2.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต พบว่าผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นกลไกทางการค้าภาคการเกษตรที่ต้อง
พึ่งพิงระบบการตลาดภายนอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากเรื่อง “สงครามข้าว (เรื่องเล่าส าหรับผู้ใหญ่) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
แข่งขันทางการค้าของผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยท่ีต้องขาดทุนเพราะถูกกล่าวหาว่าเพาะเลี้ยงพันธุ์จากประเทศคู่ค้า  
               1.2.2  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่าบทบาทของพ่อแม่ลดลง ไม่มีอ านาจในครอบครัว
เหมือนแต่ก่อน เยาวชนไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ ซึ่งปรากฏจากเรื่อง “อุบัติเหตุในสังคมกึ่งเกษตรกรรม”   
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               1.2.3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีวัฒนธรรมของชาวชนบท พบว่า ประเพณีดั้งเดิมบางอย่างของชนบทมี
การปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นเนื่องจากกระแสการท าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ปรากฏจากเรื่อง “เมื่อ
พระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดีงส์”  ดังตัวอย่าง ความว่า 
 “...โลกาภิวัฒน์สมัยนั้นกระแส “มีวัฒนธรรมมาขาย” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการวัฒนธรรม
ประจ าเมืองต่างๆ เห็นดีเห็นงามให้จัดประกวดนมพระดึงดูดนักท่องเที่ยว ลิกอร์ก็ตกอยู่ในวังวนมีวัฒนธรรมมาขายตาม
กระแส...” [9]                                                                
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมือง 
             เรื่องสั้นได้สะท้อนให้เห็น การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีผนวกกับกระแสโลกาภิวัฒน์   ซึ่งท าให้สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังตัวอย่างความว่า 

 “...เหมือนพลัดหลงเข้าไปในฉากร่วมสมัย พร้อมถ่ายท าภาพยนตร์แนวรักหวานประทับใจ โศกเศร้ารันทด 
อาชญากรรมล้ ายุค แฟนตาซีหรือสยองขวัญ ทุกๆ แนวท่ีผู้เขียนบทและฝ่ายฉากแทบไม่ต้องปรับแต่งหรือขยับเลื่อนอุปกรณ์
ประกอบใดๆ ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ...” [10]  โดยที่ผู้เขียนได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความเจริญและทันสมัยของเมืองใน
เชิงสัญลักษณ์ ให้เห็นว่า ความทนัสมัยและการเปลีย่นแปลงเป็นคล้ายฉากร่วมสมยัในภาพยนตร์ แต่ในความเป็นจริงแล้วคือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน 

3. ผลกระทบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองและชนบท 

   การเปลี่ยนแปลงของเมืองและชนบทที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ ได้ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลาย
ด้าน  ผลการศึกษาพบว่า เรื่องสั้นได้สะท้อนปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

               3.1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เรื่องสั้นที่พิมพ์ในปี พ.ศ. 2540 -2543 ได้สะท้อนภาพปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
ชัดเจนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2540  ซึ่งผู้เขียนได้สะท้อนผ่านปัญหาของตัวละครที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในเรื่อง “คาร์บูธเซล” ความว่า “...ข้าพเจ้าไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะต้องมายืนขาย
ของรักของหวงทั้งของตัวเองของเมียและของลูก เคยรับเงินเดือนหลายหมื่นอยู่ดีๆ ก็ต้องออกจากงานพร้อมเพื่อนร่วมงาน
เกือบร้อยคน เพื่อนที่เป็นหัวหน้าข่าวแต่งตัวออกจากบ้านไปท างานตามปกติโดยไม่บอกเมียและแม่ยายจนกระทั่งเมียไป
ค้นพบหลักฐานเป็นสมุดจดค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เขาสารภาพด้วยน้ าตาว่าตกงานมาร่วมสามเดือนจึงซื้อโทรศัพท์มือถือ
ไปเปิดบริการในซอยเล็กๆ...” [11] 

               3.2  ปัญหาครอบครัว  ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ในประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไทย ท้ังใน
ด้านของโครงสร้างของครอบครัว ปัญหาด้านสัมพันธภาพของครอบครัว   รวมทั้งปัญหาของเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง ดัง
ตัวอย่างข้อความที่ปรากฏว่า 

 “...เด็กสาวเรียกป้าแท้ๆว่าแม่ เพราะพ่อที่เป็นต ารวจอุ้มเธอมาฝากปู่ยา่กับป้าตั้งแตย่ังแบเบาะ เธอไม่รับรู้ว่าแม่ท่ี
แท้จริงของเธอเป็นใคร ฝากเธอไว้แล้ว ไม่นานพ่อมีครอบครัวใหม่และมีลูกสาวสองคน พ่อส่งเงินค่านมมาให้สองสามเดือน
แรก หลักจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นภาระของลุง...”[12]  

               3.3   ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบัน เรื่องสั้นได้แสดงให้เห็นปัญหาคุณธรรมจริยธรรมในแง่มุมต่างๆ เช่น 
การทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาอบายมุข  และการประพฤติผิดในศีลธรรม ดังตัวอย่างจากเรื่อง “ตอนกลางๆของนวนิยายที่ยัง
เขียนไม่จบ”  ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาด้านศีลธรรม  ความว่า 

  “ ส.อบจ.คนนี้ชอบนอนทั้งชุดนักเรียน เครื่องแบบให้ความรู้สึกทางเพศดี จอมมารจ านวนมากชอบชุดนักเรียน
...สารภาพตรงๆ เขียนยาก จนมุม เขียนให้ชุดนักเรียนเปื้อนก็ระย า ให้ถอดก็บัดซบ จะเอาชุดนักเรียนไปวางไว้ตรงไหนถึง
จะสะอาดบริสุทธ์ิ...”[13]   
               3.4  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิต ซึ่งท าให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิต เช่นการก่ออาชญากรรมในลักษณะต่างๆ การ
สูญเสียจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ดังตัวอย่างท่ีปรากฏในเรื่อง “อนาคตของชาติ” ความว่า   

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

302



 

      “...โทรทัศน์เสนอข่าวสั้นหลังเที่ยง นักโทษเพิ่งออกจากคุก ข่มขืนฆ่าเด็กอนุบาลอายุ 6 ขวบ ต ารวจจับได้
หลังเกิดเหตุสองช่ัวโมง ขณะเดนคุกก าลังสะลึมสะลือเพราะเมายา ฆาตกรสารภาพหมดเปลือก เข้าคุกเพราะคดีข่มขืนฆ่า
เมื่อหกปีที่แล้ว...” [14]  เรื่องนี้กล่าวถึงข่าวอาชญากรรมโดยผู้ตกเป็นเหยื่อเป็นเด็กอนุบาลอายุเพียง 6 ขวบเท่านั้น ถูก
ฆาตกรรมโดยคนร้ายที่อยู่ในอาการเมายาเสพติดและเพิ่งออกจากคุกในคดีเดียวกัน เนื้อเรื่องสื่อความหมายให้เห็นว่าใน
สังคมปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสยี เป็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตที่ผู้เขียนน าเสนอให้เห็นว่าอาจเกิดขึ้นได้
เสมอ 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากเรื่องสั้นท่ีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2540-
2559 ของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร  ผลการวิจัยพบว่าเรื่องสั้นได้สะท้อนภาพความเป็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ดังนี ้

            1.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชนบท  ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
เมืองและชนบทใน 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย  ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นจากการขยายตัวของชานเมือง การย้ายถิ่นและเปลี่ยนอาชีพของคนชนบทจากภาคการเกษตรสู่การขายแรงงานใน
เมืองที่ก าลังเจริญเติบโต  รวมทั้งการแพร่กระจายอิทธิพลของสังคมเมือง ซึ่งท าให้วิถีชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนใน
ชนบทเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของคนในสังคมเมือง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมและ
การกลืนกลายของวัฒนธรรม [15] และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  ทางทอง (2535)ท่ีพบว่าหลังจากโครงการพัฒนา
พืน้ที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกด าเนินการแล้วเสร็จ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบ
สังคมชนบทมาเป็นสังคมเมืองและเกิดปัญหาต่างๆตามมา [16]                                                                                                                           
             2.   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมือง  เรื่องสั้นสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมือง
และวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผนวกกับกระแสโลกาภิวัฒน์   ซึ่งท าให้
สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

 3.    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้
ส่งผลกระทบหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาครอบครัว ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม  และปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยในปัจจุบัน นับตั้งแต่สังคมไทยเกิดภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว เช่นครอบครัวแตกแยก ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของค่านิยม ความเช่ือ และส่งผลให้เกิดปัญหาคุณธรรมจริยธรรมตามมา ซึ่งปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นมีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่คนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดเรื่องการปรับตัวไม่ทันกันของ
วัฒนธรรม (The cultural lag)  

จากผลการศึกษาข้างต้น กล่าวได้ว่าเรื่องสั้นของจ าลอง  ฝั่งชลจิตร สอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคม (social 
reality) และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของวรรณกรรมกับสังคมในประเด็นที่ว่า วรรณกรรมเป็นเหมือนกระจก
สะท้อนภาพความเป็นไปในสังคม   ดังนั้นค าตอบที่ได้จากการศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม จากเรื่องสั้นของจ าลอง        
ฝั่งชลจิตร จึงเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งท่ีจะช่วยท าความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การด าเนินงานใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาวิถีการท านาของชุมชนท่าหิน และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถีการท านาให้กับเด็กและ
เยาวชนในต าบลท่าหิน ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย ในเชิงวิชาการ ช่วยขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีนาของชุมชน
ท่าหิน ในเชิงการพัฒนา ช่วยปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าหิน เห็นคุณค่าในการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน 

  
ค าส าคัญ: อนุรักษ ์วิถีนา ต าบลทา่หิน 

Abstract 
 This paper based on an action research in order to design a communication project for 
community development. The project aims to study the rice farming tradition in Tahin Sub-district and 
promote this tradition to the children in the community. For academic proposes, this research could 
help the community for knowledge management. For community development, this research could 
raise awareness for children to participate in local wisdom conservation. 
 
Keywords: Conservation, Rice Farming Tradition, Tahin Sub-district  
 

บทน า 
 แม้ข้าวจะเป็นพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจส่งออกที่ส าคัญของคนไทย แต่ เกาตรกรผู้ปลูกข้าวไทยส่วนใหญ่
กลับยากจน จากตัวเลขปี พ.ศ. 2556 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่
ต่ าสุดเมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น คือมีรายได้เฉลี่ย 271 บาทต่อไร่ ขณะที่เกษตรกร 5.6 ล้าน
ครัวเรือน มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 3.7 ล้านครัวเรือน หรือ ร้อยละ 66 ของเกษตรกรทั่วประเทศ นอกจากนี้วิถีชีวิตของ
เกาตรกรผู้ปลูกข้าวไทยจ านวนมากยังวนเวียนอยู่ในวงจรภาระหนี้สิน ประสบปัญหาขาดที่ดินท ากิน ราคาข้าวในตลาด
ตกต่ า การเข้าสู่สังคมสูงวัยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกท้ังเกษตกรผู้ปลุกข้าสวยังมีความเสี่ยงจากระบบนิเวศน์ท่ีเปราะบาง 
ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรการผลิตที่เสื่อมโทรมลง ปัจจัย
เหล่านี้เป็นเง่ือนไขใหช้าวนาจ าเป็นต้องปรับตัวเช่น การกลับสู่วิถีเกษตรไร่นาสวนผสมแบบดั้งเดิมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
การหันกลับมาใช้วิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการตลาด เป็นต้น [1] 
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 ผู้วิจัยสนใจศึกษาการปรับตัวของชาวนา โดยเลือกศึกษาชุมชนท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื่องจาก
พบว่า ชาวบ้านในต าบลท่าหินส่วนใหญ่ท านาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งพื้นที่ท านาโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าครัวเรือนละ  7 
ไร่ แต่ดั้งเดิมชาวท่าหินท านาแบบพ่ึงตนเอง ตั้งแต่การไถด้วยวัว การใส่ปุ๋ยจากมูลสัตว์หรือขี้เถ้าจากเตาเคี่ยวน้ าตาล มีพันธุ์
ข้าวพ้ืนบ้านจ านวนมาก เช่น ข้าวสาหรี่ ข้าวนางฝ้าย ข้าวนางหมุ่ยดอกแฝก ข้าวลูกปลา ข้าวหัวนา เป็นต้น ข้าวเหล่านี้ทน
ต่อสภาพภูมิอากาศและยังมีล าต้นสูงจึงสามารถทนต่อสภาวะน้ าท่วม แต่ภายหลังชาวนาได้หันไปปลูกข้าวตามการส่งเสริม
ของทางราชการ เนื่องจากสามารถขายได้ราคาดี เช่น ข้าวพันธุ์ กข. 13 ซึ่งต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง อันเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา ทางราชการยังผลักดันให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งออก ท าให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวโตเร็วผลผลิต
สูง เน้นปริมาณแต่คุณภาพข้าวลดลง จนในที่สุดถูกกดราคา อีกทั้งในปี พ.ศ.2553 เกิดภัยพิบัติน้ าท่วมและพายุในคราว
เดียวกันในต าบลท่าหิน ท าให้บ้านเรือนไร่นาเสียหายจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ แกนน าชาวบ้านร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนจึง
ได้จัดเวทีเพื่อถอดบทเรียนร่วมกัน หลังจากการถอดบทเรียนแล้ว ชาวนาในชุมชนท่าหินมีการปรับตัว โดยมีการรวมกลุ่มท า
นา ท าปุ๋ยหมัก ท าน้ าหมักจากลูกตาลโตนด มีการศึกษาพันธุ์ข้าว คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว วัดและจดบันทึกค่าดิน และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับต าบลใกลเ้คียง คือ ต าบลบ่อแดง ต าบลบางเขียด ต าบลชะแล้ ต าบลวัดจันทน์ กลายเป็นเครือข่ายการ
ท านาข้าวเพื่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติ ต าบลท่าหินยังมีการขยายเครือข่ายการท างานร่วมกันในระดับลุ่มน้ า (ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา) ครอบคลุมด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน
ขณะเกิดภัยพิบัติ โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับชาวบ้าน ชาวต าบลท่าหินได้
บูรณาการภูมิปัญญาซึ่งสั่งสมมายาวนานมาผนวกกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจนได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์เรียนรู้วิถี
โหนด-นา-เล และศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติต าบลท่าหิน”  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เพื่อการอนุรักษ์สืบสานวิถีชุมชนให้มี
ความยั่งยืนต่อไป วิถีโหนดเป็นวิถีการท าน้ าตาลโตนดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโหนด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญ
อย่างหนึ่งของต าบลท่าหิน วิถีนาเป็นการท านาที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน วิถีนายังรวมไป
ถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการท านาด้วย เช่น การออกปากด านา การลงแขกเกี่ยวข้าว ส่วนวิถีเลเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการท าประมงในทะเลสาบสงขลา [2] 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้เยาวชนในชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญและมีจิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีนาในอดีตและให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกการท างานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความสามัคคี 
และอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
เป็นพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า วิถีนาในต าบลท่าหินก าลังจะเปลี่ยนไป ผู้วิจัยจึงใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
และท าการออกแบบการสื่อสาร โดยการท าสื่อและกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีนาแบบดั้งเดิมของต าบลท่า
หิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยการศึกษาวิถีการท านาของชุมชนท่าหิน และการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์สืบสานวิถีการท านาให้กับเด็กและเยาวชนในต าบลท่าหินเนื่องจากผลการส ารวจอย่างง่ายในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแห่งหนึ่งในต าบลท่าหินโดยวิธีสอบถามและให้นักเรียนยกมือในช้ันเรียนพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมปลาย 
(ป.4-ป.6) ส่วนใหญ่ท านาไม่เป็น ซึ่งในจ านวนนี้รวมถึงนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของชาวนาด้วย ผู้วิจัยพบนักเรียนตัวอย่างที่
ท านาเป็นและมีประสบการณ์ช่วยยายท านาเป็นประจ าเพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถี
นาโดยให้นักเรียนตัวอย่างดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาวิจัย ในเชิงวิชาการ ช่วยจัดการความรู้เกี่ยวกับวิถีนาของชุมชนท่าหิน ในเชิงการพัฒนา ช่วยปลูกจิตส านึกให้เด็ก
และเยาวชนต าบลท่าหิน เห็นคุณค่าการสืบสานวิถีการท านาซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
บทความนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งขั้นตอนในการด าเนินงาน เป็นดังนี ้
(1) ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต าบลท่าหินจาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน และท าการส ารวจชุมชนในภาคสนามตลอดจนสร้าง
สัมพันธภาพกับชุมชน ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก หากผู้วิจัยไม่สามารถบูรณาการตนเองเข้ากับชุมชนได้ ก็จะเป็นการยากท่ี
จะก้าวไปสู่การท างานในขั้นตอนต่อไปซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนเป็นส าคัญ 
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(2) ระยะท าวิจัย (Research Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาวิถีการท านาของชุมชนท่าหิน โดยมี
ปราชญ์ชุมชนจ านวนสองท่านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นางพูนทรัพย์ ศรีชู ประธานศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล และนาง
กมลวรรณ โจวรรณธะ วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล นอกจากนั้นแล้ว ผู้วิจัยยังได้สอบถามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน โดยสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชุมชน พบว่า ชุมชนมีความเป็นห่วงว่าบุตรหลานในชุมชนมีแนวโน้ม
ท านาไม่เป็น วิถีการท านาอาจกลายเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ ในขณะที่เด็กและเยาวชนไม่รู้จักวิถีการท านารวมไปถึงประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการท านาด้วย 

“ในอดีตชุมชนท่าหินมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องการท านา ในอดีตมีการออกปากด านา คือการช่วยเหลือ
กันคนละไม้คนละมือของคนในชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี แต่ในปัจจุบันได้เลือนหายไปจากวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน จนอาจท าให้คนรุ่นหลังลืมวิถีนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไป” [3] 

“การด านาในปัจจุบันกับอดีตต่างกัน อดีตคนในชุมชนจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยกันด านา ตอบแทนกันด้วย
ข้าวปลาอาหาร แต่ปัจจุบันความเจริญเข้ามามากท าให้คนในชุมชนหันไปใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน ท าให้
วิถีนาแบบเดิมเริ่มเลือนหายไป คนรุ่นหลังเริ่มลืมวัฒนธรรมการท านาแบบชาวท่าหิน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
โหนด-นา-เล ส่วนหนึ่งที่ส าคัญคือเพื่อส่งต่อถ่ายทอดวิถีชุมชนให้กับคนรุ่นหลัง” [4] 

“ต าบลท่าหินมีประเพณีการออกปากด านาที่แสดงถึงความมีน้ าใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการสร้าง
ความสามัคคีภายในหมู่บ้าน การออกปากด านายังท าให้เกิดวัฒนธรรมการขับกลอนหรือเพลงอันเป็น
สุนทรียภาพของชาวนา ส่วนประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เจ้าของนาจะออกปากบอกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าจะเกี่ยว
ข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด เจ้าของนาก็จะปักธงในที่นาของตน เพื่อให้เพื่อนบ้านมาช่วยเกี่ยวข้าวใน
ที่นาผืนนั้น โดยเจ้าของนาจะจัดเตรียมอาหารหวานคาวไว้รองรับ แต่ในปัจจุบันประเพณีนี้ได้สูญหายไปจาก
ชุมชน ท าให้เยาวชนรุ่นหลังในชุมชนไม่รู้จักประเพณีเหล่านี้” [5] 

(3) ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) ในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยน าปัญหาและความต้องการของชุมชนมาตั้งเป็น
โจทย์ส าหรับการออกแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนในต าบลท่าหินได้เรียนรู้และเห็น
คุณค่าการสืบสานวิถีการท านาซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนมากขึ้น ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเข้าไปท าการส ารวจอย่างง่ายใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในต าบลท่าหินโดยวิธีสอบถามและให้นักเรี ยนยกมือในช้ันเรียนพบว่า นักเรียน
ระดับช้ันประถมปลาย (ป.4-ป.6) ส่วนใหญ่ท านาไม่เป็น ซึ่งในจ านวนนี้รวมถึงนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของชาวนาด้วย 
ผู้วิจัยพบนักเรียนตัวอย่างที่ท านาเป็นและมีประสบการณ์ช่วยยายท านาเป็นประจ าเพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้วิจัย ร่วมกับ
ปราชญ์ชุมชนจึงได้ช่วยกันออกแบบกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถีนาโดยใช้เวลา 1 วัน คือ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ภาคเช้า
เป็นการบรรยายของปราชญ์ชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่เด็กเรื่องวิถีการท านาของชาวท่าหิน ส่วนภาคบ่ายเป็นการส่งเสริม
ประเพณีการออกปากด านา โดยใหเ้ด็กนักเรียนระดับช้ันประถมปลาย (ป.4-ป.6) ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาค
เรียนจ านวน 39 คน มีส่วนร่วมในการด านาปลูกข้าวในพื้นที่นาจริงของชาวบ้านในต าบลท่าหิน ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนตัวอย่างเพียงคนเดียวดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนคนอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดย
ใหเ้ด็กนักเรียนตัวอย่างเป็นวิทยากรร่วมในการสาธิตสอนเพื่อนๆ ด านาปลูกข้าว 

(4) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถีนา ผู้วิจัยพบว่า 
เมื่อเด็ก ๆ สนใจเรียนรู้ประเพณีการออกปากด านา และมาร่วมกันด านาในพื้นท่ีนาของชาวบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านในละแวก
ใกล้เคียง เมื่อพบเห็นและได้ทราบข้อมูล จึงมีชาวบ้านจ านวนหนึ่งทยอยเดินตามออกมาให้ก าลังใจเด็ก อีกจ านวนหนึ่งลง
มาร่วมด้วยช่วยกันด านากับเด็กด้วย ชาวบ้านท่ีลงมาช่วยด านาจึงกลายเป็นวิทยากรร่วมสอนเด็กในการด านา อย่างไรก็ตาม 
ในการจัดกิจกรรมพบปัญหาอุปสรรค คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
แก้ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมเดินสายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน เรื่องการท านาแบบดั้งเดิมของท่าหิน โดยเป็น
การให้ความรู้แบบตัวต่อตัว มีเอกสารประกอบการให้ความรู้ และพาไปดูแปลงนาที่เพื่อน ๆ เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันด านา 

(5) ระยะการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase) ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลเด็ก
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม การสังเกตความสนใจ 
ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม การติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม  โดยการประเมินผลมุ่ง
สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จากนั้น
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ผู้วิจัยจึงสรุปผลที่ได้และน าผลที่ได้ไปสื่อสารแก่ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลการสืบสาน
อนุรักษ์วิถีนาของชุมชนต่อไป 

ผลการศึกษาและพัฒนา 

วิถีการท านาของชุมชนท่าหิน 

วิถีนา (การท านา)  หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูก
ข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ในแหล่งท่ีต้องอาศัยน้ าจากฝน
เพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ าเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมด
พอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้าอากาศท่ีแตกต่างกัน  

การท านาเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนท่าหิน แต่เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้ เป็นพ้ืนท่ีรอยต่อกับทะเลสาบ
สงขลา ท าให้การท านาจะต้องคิดถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มาก ปุ๋ยที่จะใช้ก็จะต้องเป็นแบบชีวภาพ ต้องปรับสภาพดินให้
ดี เพื่อให้น้ าจากนาข้าวท่ีจะไหลไปลงทะเลสาบสงขลา มีคุณภาพที่ดี ไม่ท าลายระบบนิเวศน์  

การออกปากด านา เป็นธรรมเนียมที่แสดงออก ถึงความมีน า้ใจ การขอความช่วยเหลอืหรือ ไหว้วาน คล้ายกบั
ประเพณี" การลงแขก " ของภาคกลาง แต่ การออกปากจะเป็นภมูิปัญญาของภาคใต้ การออก ปากเกิดจากหลายกรณี
เช่น การออกปากไถนา ด านา เก็บข้าว หามเรือน ขดุ บอ่ ท าเรือน การออก ปากไถนา เป็นต้น 

ฤดูท านาปีในต าบลท่าหินปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี  ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน เมื่อ 3 
เดือนผ่านไป ข้าวท่ีปักด าหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ส่วนนาปรังสามารถท าได้ตลอดปี เพราะพันธุ์ข้าว
ที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อข้าวเจริญเติบโตครบก าหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ 

ขั้นตอนการท านา 
(1) การเตรียมดิน 

ก่อนการท านาจะมีการเตรียมดินอยู่ 3 ข้ันตอนคือ 
1.1) การไถดะ เป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่กระทงนา (กรณีที่แปลงนาเป็นกระทงย่อยๆ หลาย

กระทงในหนึ่งแปลงนา) เมื่อไถดะจะช่วยพลิกดินเพื่อให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อ
ท าลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด การไถดะจะเริ่มท าเมื่อฝนตกครั้งแรกในปีฤดูกาลใหม่  หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 

1.2) การไถแปร หลังจากท่ีตากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วยพลิกดินท่ีกลบเอาขึ้นตากอีกครั้ง 
เพื่อท าลายวัชพืชที่ข้ึนใหม่และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง จ านวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของ
วัชพืช ลักษณะดินและระดับน้ าในพื้นที่ข้ึนอยู่กับปริมาณน้ าฝนด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว 

1.3) การคราด เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนาและย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกจนเหมาะแก่การเจริญ
ของข้าว ทั้งยังเป็นการปรับระดับพ้ืนท่ีให้มีความสม่ าเสมอ เพ่ือสะดวกในการควบคุมดูแลการให้น้ า 

ในปัจจุบัน ทางราชการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นปอเทืองในพื้นที่นาก่อนการท านา เพื่อปรับสภาพดินและ
ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย หลังจากนั้นชาวนาจะไถกลบเพื่อให้เป็นปุ๋ยให้กับดินท่ีจะใช้ปลูกข้าว 

(2) การปลูกข้าว 
การปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง ได้แก่ การท านาหยอดและนาหว่ าน 

และการเพาะเมล็ดในท่ีหนึ่งก่อน แล้วน าต้นอ่อนไปปลูกในท่ีอื่นๆ ได้แก่ การท านาด า 
หลังจากท่ีข้าวออกดอกหรือออกรวงประมาณ 20 วัน ชาวนาจะเร่งระบายน้ าออกเพื่อเป็นการเร่งให้ข้าวสุก

พร้อม ๆ กัน และท าให้เมล็ดมีความช้ืนไม่สูงเกินไป จะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้ าออกประมาณ 10 วัน 
ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเก็บเกี่ยวเรียกว่า ระยะพลับพลึง คือสังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลืองกลางรวงเป็นสีตอง
อ่อน การเก็บเกี่ยวในระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวท่ีมีความแข็งแกร่ง มีน้ าหนักและมีคุณภาพในการสี 

(3) การนวดข้าว 
หลังจากตากข้าว ชาวนาจะขนข้าวเข้ามาในลานนวด จากนั้นก็นวดเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง ชาวนาบางคน

ใช้แรงงานคน บางคนใช้ควายหรือวัวย่ า แต่ปัจจุบันมีการใช้เครื่องนวดข้าวมาช่วยในการนวด 
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(4) การเก็บรักษา 
ก่อนน าข้าวเข้าเก็บรักษา จะมีการตรวจสภาพยุ้งฉางทุกครั้งท้ังเรื่องความสะอาดและสภาพของยุ้งฉางซึ่งอาจ

มีร่องรอยของหนูกัดแทะจนท าให้นกสามารถรอดเข้าไปจิกกินข้าวได้  รูหรือร่องต่าง ๆ ที่ปิดไม่สนิทเหล่านี้ต้องได้รับการ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน 

4.1) เมล็ดข้าวที่นวดฝัดท าความสะอาดแล้วควรตากให้มีความช้ืนประมาณ 14% จึงน าเข้าเก็บในยุ้งฉาง 
4.2) อยู่ในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การใช้ลวดตาข่ายกั้นให้มีร่องระบายอากาศกลางยุ้งฉางจะ

ช่วยให้การถ่ายเทอากาศดียิ่งขึ้น คุณภาพเมล็ดข้าวจะคงสภาพดีอยู่นาน 
4.3) อยู่ใกล้บริเวณบ้านหรือติดถนน สามารถขนส่งไดส้ะดวก 
4.4) เมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ท าพันธุ์ ต้องแยกจากเมล็ดข้าวบริโภค โดยอาจบรรจุกระสอบ มีป้ายบอกวัน

บรรจุและชื่อพันธุ์ แยกไว้ส่วนใดส่วนหน่ึงในยุ้งฉาง เพื่อสะดวกในการขนย้ายไปปลูก 
 

ผลการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถีนาชุมชนท่าหิน 

 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถีนาชุมชนท่าหินสามารถจ าแนกผลการจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบของการสือ่สารเพื่อ
การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้รับสาร (Receiver) สาร (Message) สื่อ 
(Channel) และผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้น (Outputs) สรุปใจความได้ดังที่แสดงในตารางข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงผลการจดักิจกรรม โดยจ าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบ กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถีนาชุมชนท่าหิน 

ผู้ส่งสาร ผู้วิจัย จ านวน 6 คน 

ผู้รับสาร เด็กนักเรียนในพื้นที่ต าบลท่าหินระดับช้ันประถมปลาย (ป.4-ป.6) ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง
ปิดภาคเรียน จ านวน 39 คน 

สาร วิถีการท านาของชุมชนต าบลท่าหิน โดยเน้นประเพณีการออกปากด านา  

สื่อ ผู้วิจยัใช้สื่อกิจกรรม ระยะเวลา 1 วัน ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 23 มีนาคม 2561 
ภาคเช้า  การบรรยายของวิทยากรปราชญ์ชุมชนให้ความรู้แก่เด็กเรื่องวิถีการท านา 
ภาคบ่าย การออกปากด านา โดยเด็กได้ด านาปลูกข้าวในพ้ืนท่ีนาจริงของชาวบ้าน 

ผลผลิตที่ได้ 1. การเปลี่ยนแปลงความรู้ :  
จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้พบว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกับวิถีการท านาของชุมชนท่าหินมากขึ้น  

2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ :  
จากการสังเกตความสนใจ ท่าที และการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม พบว่า เด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าการสืบสานวิถีการท านาซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนมากขึ้น 

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม :  
จากการติดตามพฤติกรรมของเด็กภายหลังกิจกรรม พบว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นบุตร
หลานของชาวนามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัวในการท านาปลูกข้าวมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัด

ชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ (2) จัดกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของเด็กซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแห่งหนึ่งในต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาดังนี1้. ปัญหาใน
ระดับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่น2. ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา3. ปัญหาด้านการใช้
ภาษาในการเรียน และ 4.ปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์นั้น 
ผู้วิจัยเน้นส่งเสริมให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ค าส าคัญ: การอยู่ร่วมกัน, สังคมพหุวัฒนธรรม, เด็ก, นาเกตุ, ปัตตานี 

Abstract 
 This article is based on an action research. It aims to (1) explore educational limitations 
effected by unrest situations and cultural diversity in Southern border provinces, and (2) operate social 
activities that promote social harmony among students with cultural diversity in the school. The 
research found thatapart from social conflicts arising from cultural diversities and other issues could 
potentially lead to major problems of (1) changes in educational policies, (2) the quality of education, 
(3) the usage of language in the classroom and (4) the quality of professional teachers.In operating 
social activities for harmony among students,this research focused on promoting children's changes in 
knowledge, attitudes and behaviors conducive to coexistence among multicultural families. 

Keywords: Co-existence, Multicultural Society, Children, NaKet, Pattani 
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วัฒนธรรมเป็นผลที่กลั่นกรองมาจากความคิดของมนุษย์ที่จะหาวิธีมาตอบสนองความต้องการในการด าเนินชีวิต
ทางสังคม และหาวิธีที่จะท าให้วิถีชีวิตทางสังคมของตนนั้นสอดรับกับสภาพแวดล้อม มนุษย์สรรค์สร้างวัฒนธรรมขึ้นจาก
กระบวนการลองผิดลองถูกอันยาวนาน กิจกรรมกลุ่มบางชนิดแสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ส าหรับกลุ่ม ในขณะที่กิจกรรม
ชนิดอื่นอาจประสบความล้มเหลว เมื่อผู้คนค้นพบแบบแผนการกระท าท่ีให้ประโยชน์และใช้ได้ผล ก็มีแนวโน้มที่จะพรรณนา
การกระท าเหล่านั้นในรูปของสัญลักษณ์และยึดถือการกระท าเหล่านั้นในฐานะของหลักทั่วไปของการใช้ชีวิตทางสังคม 
วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่สมาชิกทางสังคมมีอยู่ร่วมกัน คนในวัฒนธรรมเดียวกันจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งท าให้พฤติกรรมของเขามีความสอดคล้องต้องกันกับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ลักษณะของสังคมส่วนใหญ่
ในปัจจุบัน มักประกอบไปด้วยสมาชิกทางสังคมที่มีภูมิหลังแตกต่างหลากหลายมาอยู่รวมในสังคมเดียวกัน ค าว่า 
“วัฒนธรรมหลัก” (Domain Culture) หมายถึงวัฒนธรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมหนึ่งๆ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน ส าหรับค าว่า “วัฒนธรรมรอง” (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมที่สมาชิกกลุ่มย่อยในสังคมหนึ่งๆ ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน วัฒนธรรมรองอาจเกิดขึ้นตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มศาสนา กลุ่มอายุ กลุ่มท้องถิ่น หรือ
กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน โดยวัฒนธรรมรองอาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมหลักก็ได้ ในสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) หากต่างฝ่ายต่างพยายามธ ารงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน
ไว้ โดยไม่ยอมรับวัฒนธรรมของกลุ่มทางสังคมอื่น หรือพยายามเอาวัฒนธรรมของกลุ่มตนเป็นมาตรฐานในการตัดสินกลุ่ม
ทางสังคมอื่นๆ (Ethnocentrism) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) ย่อมเกิดขึ้นได้ ความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอาจแสดงออกในลักษณะคู่ปรับ ศัตรู สงครามช่วงชิงพื้นที่หรือผู้คน ขบวนการแบ่งแยกดินแดน หรือการ
ก่อการร้าย ซึ่งอาจมีการใช้ความรุนแรงชนิดที่ถึงตายเมื่อในสังคมประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความแตกต่างหลากหลายกัน
ทางวัฒนธรรม กลุ่มคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน พวกเขาจ าเป็นต้องเรียนรู้
วิธีการจัดการกับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ตนจะต้องเผชิญในความสัมพันธ์ สังคมจ าเป็นต้องจัดระเบียบ
หรือหาฉันทานุมัติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จ าเป็นการจัดระเบียบสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันในท่ีนี้อาจปรากฏออกมาในหลาย
ลักษณะ บางสังคมอาจเลือกใช้นโยบายการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) เพื่อลดความแตกต่างของผู้คน หรือ
บางสังคมอาจเลือกใช้นโยบายการแยกห่าง (Social Distance) เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกันของกลุ่มคนต่างๆ โดยจ ากัด
การติดต่อเกี่ยวข้องกัน [1] 

บทความเรื่อง การอยู่ร่วมกันของเด็กในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา ต าบลนาเกตุ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สนับสนุนการใช้นโยบาย “พหุวัฒนธรรมนิยม” (Multiculturalism) ในการจัดระเบียบสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม หมายความว่าบรรทัดฐานของสังคมมีลักษณะเปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการปฏิบัติ โดยไม่มีวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่งครอบง าหรือถูกครอบง า สังคมยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและถือว่าวัฒนธรรมทั้งหลาย
นั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคือการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกัน กลุ่มคนต่างๆ ในสังคมมี
การติดต่อคบค้าสมาคมระหว่างกัน และยังคงใช้พื้นท่ีสาธารณะร่วมกัน โดยในขณะที่กลุ่มคนต่างๆ ด าเนินชีวิตตามครรลอง
วัฒนธรรมของตน ก็จะพยายามท าความเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มอื่นโดยไม่ตัดสิน เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความเห็นอกเห็น
ใจ อดทนอดกลั้น ให้เกียรติ การจัดระเบียบสังคมในลักษณะนี้ท าให้การปรับตัว (Adaptation) บูรณาการทางวัฒนธรรม 
(Cultural Integration) การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) การผสมผสานพันทาง (Hybridity) การ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ในลักษณะสมานฉันท์ (Harmony)โดยในเรื่องนี้ 
องค์การสหประชาชาติ (UNESCO) มองว่า ประเด็นความอดทนอดกลั้น การสร้างความเข้าใจ และสร้างความยึดเหนี่ยวทาง
สังคม (Social Cohesion) ส าหรับคนต่างกลุ่มทางศาสนาและชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันนั้น เป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้าง
วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมเริ่มต้นจาก (1) การเตรียม
ความพร้อมให้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักบริบทแวดล้อมตน (2) การยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น (3) การ
พัฒนามุมมองที่มีต่อตนเองและผู้อื่นในทางบวก และ (4) การเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติต่าง ๆ จน
ปรารถนาที่จะติดต่อเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน[2] 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เป็นพ้ืนท่ีมีความงดงามทางด้านกายภาพและด้านสังคมซึ่ง
อยู่บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและไม่ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุ
ปัจจัยใดก็ตาม สิ่งที่อยู่ในความคาดหวังของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ การใช้หลักสมานฉันท์เป็นแนวทางในการจัดระเบียบทาง
สังคม การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้ความสงบสุขเกิดขึ้นจากการใช้สันติวิธีเท่าน้ัน[3] 
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ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ปีที่ 14 นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2547ฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database - DSID) รายงานสรุป
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 13 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2547-2559 พบว่า มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บรวม 19,507 ราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการก่อเหตุโดยการยิง (ร้อยละ 80.72)รองลงมาคือผู้เสียชีวิตจากการโจมตี 
(ร้อยละ 2.91) และการปะทะ (ร้อยละ 2.54) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการก่อเหตุโดยการกระท าฝ่ายเดียว (One-sided 
Attacks) ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของการก่อความไม่สงบ ท่ีน่าเสียใจส าหรับความขัดแย้งท่ีรุนแรงดังกล่าวก็คือผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตตลอดช่วง 13ปีที่ผ่านมาก็คือพลเรือนหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ถืออาวุธรวมทั้งผู้หญิงและเด็ก ดังจะเห็นได้จาก
จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นเป้าหมายอ่อน (Soft Targets) มีอัตราสูงถึงร้อยละ 61.24 ส่วนทหาร ต ารวจ และกอง
ก าลังติดอาวุธซึ่งเป็นเป้าหมายแข็ง (Hard Targets) ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมีประมาณร้อยละ 36.8เท่านั้น[4] 

นอกจากนี้สถานการณ์ความไม่สงบยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนในพ้ืนท่ีผู้คนหวาดระแวง ขาด
ความไวเ้นื้อเชื่อใจกัน จนกลายเป็นก าแพงหรืออุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างกันบทความเรื่อง การอยู่ร่วมกันของเด็กใน
สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ (2) จัดกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของเด็กซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแห่งหนึ่งในต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น จากเหตุการณ์กราดยิงบ้านเรือนราษฎรและร้านค้าในช่วงปี พ.ศ.2559
เหตุการณ์ลอบวางระเบิดประทุษร้ายเจ้าหน้าที่โดยใช้มอเตอร์ไซค์บอมบ์ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
วิจัยคือ ช่วยขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
บทความนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งขั้นตอนในการด าเนินงาน เป็นดังนี้ 
(1) ระยะเตรียมการ ในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต าบลนาเกตุจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

แผนพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ และท าการส ารวจชุมชนในภาคสนาม ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพกับ
โรงเรียนซึ่งเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก หากผู้วิจัยไม่สามารถบูรณาการตนเองเข้ากับชุมชนได้ ก็จะเป็นการ
ยากที่จะก้าวไปสู่การท างานในขั้นตอนต่อไปซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนเป็นส าคัญ 

(2) ระยะท าวิจัย ในข้ันตอนนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและความแตกต่างทางวัฒนธรรมผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนหลากหลายภูมิหลังทางวัฒนธรรมในโรงเรียน จ านวนรวม12คน 

(3) ระยะการจัดท าแผนในข้ันตอนนี้ ผู้วิจัยร่วมกับตัวแทนครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประชุม
ร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของเด็กซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
แผนการจัดกิจกรรมสามารถจ าแนกตามองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นดังตารางที่ 1 ข้างล่างนี ้

ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมจ าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบ แผนการจดักิจกรรม 

ผู้ส่งสาร  ผู้วจิัยจ านวน 6 คน  

ผู้รับสาร นักเรียนระดับช้ันประถมปลาย (ป.4-ป.6) ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน จ านวน31 คน 

สาร  สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งด าเนินมาอย่างยาวนานจนเข้าสู่ปีท่ี 14 ได้ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ ผู้คนขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน จนกลายเป็นอุปสรรค
ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบรรยากาศในพื้นที่จะเต็มไปด้วยความรุนแรง ความ
สูญเสียและความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน แต่โลกทางสังคมของเด็กในโรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการและพัฒนาให้ด าเนินไปอย่างปกติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 

สื่อ ผู้วิจัยใช้สื่อกิจกรรมในการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของเด็กซึ่งมีความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรมกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย กิจกรรมละลายพฤติกรรม, กิจกรรมสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
ความสัมพันธ์, กิจกรรมกระดาษสามัคคี, กิจกรรมภาพสื่อสองวิถี, กิจกรรมใบ้ค า, กิจกรรมจิ๊กซอสามขา, 
กิจกรรมชักเย่อสานพลังสามัคคี และ กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ 

ผลที่คาดหวัง เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(4) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติผู้วิจัยจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของเด็กซึ่งมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2561การจัดกิจกรรมนอกจากจะช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ยังจะช่วยท าให้ผู้วิจัยสามารถมองเห็นแนว
ทางการแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ ด้วย  

 
ภาพที่ 1-3 การจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของเด็กซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(5) ระยะการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase) ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลเด็ก
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัด
กิจกรรม การสัมภาษณ์เด็กภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม การติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม โดยการประเมินผลมุ่งสอบถาม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จากนั้นผู้วิจัยจึง
สรุปผลที่ได้และน าผลที่ได้ไปสื่อสารแก่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้น าชุมชนเพื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลการพัฒนาต่อไป 

ผลการศึกษาและพัฒนา 

สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษา ซึ่งพอจะประมวลได้ 4 ประเด็นดังนี[้5] 

1. ปัญหาในระดับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
จากการที่รัฐใช้นโยบายการศึกษาในอดีตมุ่งเน้นเสริมสร้างบูรณาการการเมือง การผสมผสานทางวัฒนธรรม 

อันน ามาซึ่งปัญหาการต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐโดยคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นทั้งที่รุนแรงและการตอบโต้โดยอ้อม เช่น 
การหันไปสนับสนุนให้บุตรหลานได้เรียนตามระบบการศึกษาวัฒนธรรมมลายูเองที่มีอยู่หลากหลาย เช่น โรงเรียนตาดีกา 
โรงเรียนปอเนาะ ตลอดถึงการศึกษาท่ีกึ่งหนึ่งรับอิทธิพลการศึกษาแผนใหม่ที่จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การเรียนในสถานศึกษาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมทั้ งวัฒนธรรมด้านภาษา ศาสนา ไป
พร้อมๆกัน การศึกษาและวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ในพื้นท่ีจึงมีรากฐานท่ีผนึกรวมกันอย่างเหนียวแน่น ปัญหาการศึกษา
ระดับนโยบายที่สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคงของรัฐในอดี ตที่ผ่านมาไปสู่วัฒนธรรมสายเดียวซึ่งเป็นหลัก คือ 
วัฒนธรรมแห่งชาติปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ได้สะท้อนแนวทางที่ควรแก้ไขด้านการศึกษาดังกล่าว คือรัฐ
จ าเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ระดับนโยบายด้านการศึกษาส าหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเช่น
(1)ต้องสนับสนุนบทบาททางวิชาการของสถาบันการศึกษาช้ันสูงในเขตพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ เพราะเป็นสถาบันที่มี
ความส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้วางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) ในการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแนวทางให้สถานศึกษาเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการวิชาชีพกับศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และต้องมองภาพรวมในหลายมิติ ท้ังทางสังคม ศาสนา ประวัติศาสตร์ การเมือง ระบบการศึกษา วิชา
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โลกและศาสนาแบบคู่ขนาน (2)สถาบันการศึกษาต้องมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงนั่นคือต้องจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นตามความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยการบูรณาการสังคม วัฒนธรรม การคงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มี
การศึกษาเผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ เช่น การศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้านชาติพันธุ์ ชุมชน
มุสลิม ด้านศาสนาอิสลามที่ถูกต้องยอมรับความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ภาษาชาติพันธ์ุ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
โดยที่สถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจและรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว้(3)ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรของท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางสังคมที่
ด าเนินการร่วมกันได้ในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของเยาวชนท้องถิ่น เช่นการจัดโครงการศึกษาระหว่างเยาวชนต่างศาสนา
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง เช่นฟุตบอล ตะกร้อ เป็นต้นจากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต าบลนาเกตุ 
เห็นได้ชัดว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองศาสนา สามารถร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันได้ อีกทั้งเป็นการฝึกและสะท้อน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีการร่วมมือกันและกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังสอดแทรกความรู้ทางด้านศาสนาท้ังสองศาสนาไว้อีก
ด้วย เช่นกิจกรรมภาพสองวิถีท่ีใช้ภาพประเพณีต่างๆ ของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้เรื่องศาสนาท้ังสองไปด้วย  

2. ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนปี2547 พบว่า 

มาตรฐานต่ ามากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ที่ 43.1% ประชากรจบ
การศึกษาต่ ากว่า ป. 6 มีถึง 44.85 % มีผู้จบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 3.5 % ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 
และสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นท าให้มีผลต่อคุณภาพการศึกษานักเรียนที่เป็นคนท้องถิ่นยังขาดโอกาสที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ท าให้เสียเปรียบโดยเฉพาะปัญหาในด้านการใช้ภาษา ความยากจนอันเกิด
จากปัญหาทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นท่ีต้องย้ายถิ่นเพื่อหางานท ากับครอบครัว ท าให้อัตราการขาดเรียนสูง โดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีต้องเรียนท้ังวิชาสามัญและเรียนทางศาสนาต้องใช้เวลาเรียนมาก ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบการปิดโรงเรียน
เป็นระยะ ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและบุคลากรการศึกษา นักเรียน การขาดแคลนครูที่มี
ความรู้ความสามารถในพื้นที่ ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพมากข้ึน โดยได้ด าเนินแก้ปัญหาที่ส าคัญ เช่น (1)การสอนวิชา
สายสามัญแก่เยาวชนท้องถิ่นให้มีการเรียนควบคู่กับวิชาด้านศาสนา การด าเนินการเน้นไปที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม และมีนโยบายที่จะผลักดันให้โรงเรียนปอเนาะแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามการพัฒนา
หลักสูตรด้านอิสลามศึกษา ส่งเสริมการจัดตั้งหลักสูตรอิสลามศึกษาให้ขยายไปจนถึงระดับอุดมศึกษา (2)การขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นท่ีการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อต้องการให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง(3) มีการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาไทย ใช้ในการอ่าน-เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารพบว่าผลการด าเนินการอยู่
ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากคนในพ้ืนท่ี สามารถมีความเข้าใจ และติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ระดับหนึ่งเป็นต้น  

3. ปัญหาด้านการใช้ภาษาในการเรียน 
ปัญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้าน

วัฒนธรรมที่เป็นภาษา การสอนภาษาไทยในสังคมท้องถิ่นท่ีอยู่ในกระแสการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนของคนเช้ือสายมลายู 
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของท้องถิ่นย่อมเป็นสิ่งที่ขัดกับการด ารงเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมภาษาน ามาซึ่งส านึกของกลุ่มคน
ภายใต้วัฒนธรรมมลายูที่หวั่นเกรงการละทิ้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาษาและเช้ือชาติของตนเอง นอกจากนี้การใช้
นโยบายส่งเสริมการเรียนระบบหลักสูตรที่เน้นวัฒนธรรมภาษาไทยต่อคนท้องถิ่นในวัฒนธรรมมลายูยังกลายเป็นนโยบายที่
ปลุกเร้าให้คนท้องถิ่นต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
(NT) ปี 2547 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยวิชาหลักป. 6อยู่ที่ 33-38 % ช้ัน ม.3 อยู่ที่ 34-36 % และช้ัน ม.6 อยู่ที่ 35-44 % 
เท่านั้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมใช้ภาษามลายูท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สืบทอดกันใน
ครอบครัวและสังคมของนักเรียน เมื่อนักเรียนด้อยทักษะในการใช้ภาษาไทยท าให้เป็นอุปสรรคในการสอนของครู เพราะ
นักเรียนไม่เข้าใจภาษาไทยด้อยทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ท าให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้สอบเรียนต่อในระดับสูงได้น้อย 
กล่าวได้ว่าภาษาไทยยังเป็นภาษาที่สองในชีวิตประจ าวันของเด็กแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนภาษาไทยจาก
เอกสารและความเห็นของบุคลากรในพ้ืนที่สรุปแนวทางส าคัญได้ดังนี้ คือ (1)การส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาภาษา เช่น การเปิดสอนภาษาไทยช้ันเด็กเล็ก โครงการเยาวชนสัมพันธ์ การจัดการศึกษาภาคพิเศษในระดับ
ชุมชนในการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและมลายูท้องถิ่น (2)การเพิ่มหลักสูตรการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับการเรียนของ
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นักเรียนในพื้นที่ เพราะต าราเรียนภาษาไทยที่ใช้ในหลักสูตรกลางซึ่งสอนในท้องถิ่นอื่น อาจน ามาใช้ไม่ได้ผลส าหรับการ
อ่าน-เขียนของนักเรียนในพื้นท่ีเป็นต้น (3) การอบรมครูสอนภาษาไทยมีแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทักษะอ่าน-
เขียน(4) สถานศึกษาในท้องถิ่นควรส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

4. ปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษา 
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีภาคใต้โดยมีการลอบยิงท าร้ายครูเผาโรงเรียน ดักสุ่มวางระเบิดระหว่าง

การเดินทาง ท าให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนเป็นระยะ ครูขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ครูปฏิบัติงานได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ ครูขอย้ายออกนอกพื้นที่ บุคลากรที่มีคุณภาพในพื้นที่อื่นไม่กล้าเข้าไปท างานในพื้นที่ขาดแคลนครูกลุ่มสาระที่
ส าคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ครูขาดความมั่นใจในการจัดการเรียน
การสอนและขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยมีแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น(1) ให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทางการศึกษาประสานและวางแผนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์(2) ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษา สร้าง
รั้ว ถนน และบ้านพักครู ที่ได้รับผลกระทบจากก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ท าให้ครูรู้สึกปลอดภัยขึ้น(3) การฟื้นฟู
สภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้อาจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาค่ายการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความอบอุ่นและฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้นักเรียน นักศึกษา ครู เป็นต้น (4) แสวงหาความร่วมมือใน
การคุ้มครองความปลอดภัยระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(5)จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาวิชาดูแลก ากับ
การเรียนการสอนในสาระที่ส าคัญเป็นพิเศษสร้างขวัญก าลังใจเพิ่มสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (6) พัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
การวัดผลประเมินผลพัฒนาวินัยคุณธรรมจริยธรรม  (7)พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีสื่อICT ศูนย์
สื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงห้องสมุดอีเล็คทรอนิก 

จากสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็น
ได้ว่าการจัดการศึกษาให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นถึงขั้นอุดมศึกษาจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
คนในพ้ืนท่ีให้ดีขึน้ 

ผลที่ได้รับจากการกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ 

ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตความสนใจ 
ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม การสัมภาษณ์เด็กภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม การติดตามพฤติกรรม
ภายหลังกิจกรรม โดยการประเมินผลมุ่งสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้  

(1) การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติจากการสัมภาษณ์เด็กภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า กิจกรรมมีส่วนกระตุ้นให้
เด็กพูด สื่อสาร เปิดใจ ท าให้เด็กเข้าใจความคิดของกันและกัน ช่วยลดช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเด็กยินดีรับและมอบความเป็นเพื่อนให้แก่กันโดยปราศจากอคติ 

(2) การเปลี่ยนแปลงความรู้จากการสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม 
พบว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมที่ส าคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สามารถตอบค าถามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเมื่อเด็กตอบค าถามในลักษณะที่แสดงถึงความเข้าใจผิดหรือ
คลาดเคลื่อนในเรื่องใด เด็กคนอ่ืน ๆ ที่รู้ค าตอบก็จะช่วยแก้ค าตอบให้ถูกต้อง 

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในช่วงแรกของกิจกรรมสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะเลือกนั่งหรือ
รวมกลุ่มกับเพื่อนที่มีลักษณะภูมิหลังบางประการที่คล้ายคลึงกันตน เช่น เพศเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน มา
จากช้ันเรียนหรือห้องเรียนเดียวกัน แต่กิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมการถอดบทเรียน พบว่า แม้ผู้วิจัยจะให้เด็ก
จับกลุ่มใหม่กันเอง กลุ่มที่ได้มีลักษณะคละมากข้ึน กล่าวคือ คละเพศ คละชั้นเรียน และคละศาสนา 
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ที่มาและความหมายในการตั้งชื่อเรือประมงพ้ืนบ้านกลุ่มคนมลายู 
ชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง 

Background and Meaning Behind the Naming of Malay Local Fishing Boats in the Eastern 
Coastal Area of Lower-Southern Thailand 

 
สุเมตตา ประสาทแก้ว1 จริญญา ธรรมโชโต2 และอนันต์ อารยี์พงศ์3 

Sumedta Prasatkaew*1 , Jarinya Thammachoto2 and Anan Areephong3 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและความหมายในการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ตอนล่างในบริบททั่วไป และการจ าแนกตามรุ่นอายุ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงจ านวน 293 คน 
และ 11 ตระกูล ได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ในบริบททั่วไปจ านวน 293 ช่ือ และการจ าแนกตามรุ่นอายุ 72 ช่ือ ผลการศึกษา
พบว่า ในบริบททั่วไป สามารถจ าแนกกลุ่มที่มาและความหมายได้ 14 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มาและความหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความส าคัญต่ออาชีพประมงมีการน ามาตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านมากที่สุด เมื่อจ าแนกตามรุ่นอายุ พบว่า รุ่นปู่ย่า มีการตั้งช่ือ
เรือประมงพื้นบ้านจากกลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวข้องกับความเช่ือมากที่สุด รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก มีการตั้งช่ือเรือประมง
พื้นบ้านจากท่ีมาและความหมายเกี่ยวข้องกับความส าคัญต่ออาชีพประมงมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ: ช่ือเรือประมงพ้ืนบ้าน ที่มาและความหมาย คนมลายู  

Abstract 
 This study aims to examine the background and meaning behind naming the Malay local fishing 
boats in the eastern coastal area of Lower-Southern Thailand. The naming exploration was conducted 
under a general context and age classification. A set of interview was conducted to 293 individual and 11 
family-boat-owners and 293 local fishing boat names under the general context with 72 names under age 
classification were analyzed. The findings revealed that, in the general context, the data on background 
and meaning can be divided into 14 groups with the group meaningful to fishery as a profession being the 
most employed in naming. In terms of age classification, boat names in grandparent’s generation were 
mostly related to beliefs whereas the names in parent’s and children’s generations were mostly related to 
fishery as a profession. 
Key Words: Names of local fishing boats, Background and meaning, Malay people 

บทน า 
 การตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง มีการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านที่มา
จากที่มาและความหมายหลายทิศทาง เช่น การตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านที่มาจากกลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ 
เช่น นุรน าโชค  โชคฮาสนะ เป็นความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง โชคลาภ โดยจะมีค าที่เกี่ยวกับ โชค และ น าโชค มาตั้งเป็นช่ือ
เรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสถานที่ประกอบอาชีพประมง เช่น วารี สายทะเล เป็นสถานที่ประกอบ
                                                           
1 1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000 
2 อ.ดร. สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000 
3 รศ. สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000 
1*Graduate student, Department of Thai language, Faculty of Humanities and Social Sciences.ThaksinUniversity. 90000  
2 Lecturer, Dr. Department of Thai language, Faculty of Humanities and Social Sciences. Thaksin University. 90000 
3 Assoc.Prof, Department of Thai language, Faculty of Humanities and Social Sciences. Thaksin University. 90000 
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อาชีพประมงที่ส าคัญ กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสื่อบันเทิง เช่น คิวบิก ปลาบู่ทอง เป็นการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านท่ีน า
ช่ือจากละครมาตั้งเป็นช่ือเรือ กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของเรือประมง เช่น สุกรี เป็นช่ือเจ้าของเรือประมง
พื้นบ้าน โดยมีช่ือว่า นายสุกรี สือแม  อาลี เป็นช่ือเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน โดยมีช่ือว่า นายอาลี เงาะ เป็นต้น เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าคนมลายูนั้นได้ตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านที่มาจากปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ครอบครัว อาชีพ ความเช่ือ 
ความชอบส่วนบุคคล เป็นต้น โดยชื่อทุกช่ือท่ีน ามาตั้งเป็นช่ือเรือประมงพ้ืนบ้านมีที่มาและความหมายทั้งสิ้น 
 นอกจากความหลากหลายทางด้านที่มาและความหมายแล้ว การตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านของคนมลายูชายฝั่งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง ยังสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในแต่ละรุ่นอายุ ว่าแต่ละรุนอายุมีค่านิยมในการตั้งช่ือเรือประมง
พื้นบ้านจากท่ีมาและความหมายในทิศทางใด เช่น รุ่นปู่ย่า มกีารตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านจากกลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวข้อง
กับความเชื่อมากที่สุด รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก มีการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านจากทีม่าและความหมายเกี่ยวข้องกับความส าคัญต่อ
อาชีพประมงมากที่สุด เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเหมือน และการเปลี่ยนแปลงในการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านของคนมลายู
ชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง  
 จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ตอนล่างจึงได้ศึกษาที่มาและความหมายของการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออก
ภาคใต้ตอนล่างทั้งในบริบทท่ัวไป และการจ าแนกตามรุ่นอายุ ในบริบทท่ัวไปเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของที่มาและความหมาย
ทั้งหมดที่ใช้ตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้าน และการจ าแนกตามรุ่นอายุ เป็นการจ าแนกที่มาและความหมายในการตั้งช่ือเรือประมง
พื้นบ้านออกเป็น 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงพ้ืนบ้าน การศึกษาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับที่มาและความหมายในการตั้งช่ือเรือประมงพ้ืนบ้าน เพื่อให้เข้าใจบริบททางสังคมของคนมลายู 
ท าให้ทราบค่านิยม และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรุ่นอายุ รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชน เช่น การจัดท าเป็น
บทเรียนหรือนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้จริงจากชุมชน มีความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคม
มากยิ่งข้ึน  

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 
 ที่มาและความหมายในการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาที่มา
และความหมายในการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างในบริบททั่วไป และการ
จ าแนกตามรุ่นอายุ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตการวจิัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและขอบเขตด้านข้อมูล ดังนี้  
 1.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 พื้นที่การวิจัยบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง โดยใช้จังหวัดปัตตานีเป็นกรณีศึกษาและเลือกพื้นที่ที่มี
การลงทะเบียนรายชื่อเรือประมงพื้นบ้านมากท่ีสุด โดยศึกษาข้อมูลจากส านักงานกรมเจ้าท่าจังหวัดปัตตานี พื้นที่การวิจัยครั้งนี้
ประกอบไปด้วย 5 อ าเภอ และ 5 ต าบล ดังนี้ อ าเภอเมืองปัตตานีที่ต าบลบานา อ าเภอหนองจิกที่ต าบลบางตาวา อ าเภอ      
ปะนาเระที่ต าบลปะนาเระ อ าเภอยะหริ่งที่ต าบลแหลมโพธิ์ และอ าเภอสายบุรีที่ต าบลตะลุบัน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการ
ลงทะเบียนเรือประมงพ้ืนบ้านมากท่ีสุดของส านักงานกรมเจ้าท่าจังหวัดปัตตานี 
 1.2 ขอบเขตด้านข้อมูล 
 ข้อมูลรายชื่อเรือประมงพื้นบ้านแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริบททั่วไปและกลุ่มจ าแนกตามรุ่นอายุ กลุ่มบริบท
ทั่วไปเป็นการเก็บข้อมูลรายชื่อเรือประมงพื้นบ้านของคนมลายูในภาพรวม มีจ านวน 293 ช่ือ และกลุ่มจ าแนกตามรุ่นอายุเป็น
การเก็บข้อมูลตามสายตระกูลแบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก มีจ านวน 11 ตระกูล ได้ข้อมูลรายช่ือ
เรือประมงทั้งหมด 72 ช่ือ รวมข้อมูลรายช่ือเรือประมงพื้นบ้านทั้งหมด ในบริบททั่วไปและการจ าแนกตามรุ่นอายุจ านวน 365 
ช่ือ  
 2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 4 ระยะ ดังนี ้
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 ระยะที่ 1 ส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระยะที่ 2 ติดต่อขอข้อมูลรายช่ือเรือประมงพื้นบ้านทั้งหมดของจังหวัดปัตตานี จากส านักงานกรมเจ้าท่าจังหวัด
ปัตตานี และคัดเลือกข้อมูลรายช่ือเรือประมงในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสัมภาษณ์เจ้าของ
เรือประมง  
 ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. 
กลุ่มบริบททั่วไป เป็นการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านในภาพรวม เพื่อได้มองเห็นข้อมูลรายช่ือเรือประมงในภาพรวม
ทั้งหมด 2. กลุ่มการจ าแนกตามรุ่นอายุ เป็นการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่น
ลูก เพื่อให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาในแต่ละรุ่นอายุที่นิยมตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้าน โดยเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน 
หรือผู้บอกข้อมูลมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
 ผู้บอกข้อมูลในบริบททั่วไป เป็นผู้บอกข้อมูลเกี่ยวกับช่ือเรือประมง ในภาพรวมของเรือประมงพื้นบ้านของกลุ่มคน
มลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง มีจ านวนทั้งหมด 293 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เป็นผู้ที่เกิด เติบโต และอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี 
  2. ต้องเป็นผู้ที่ท าอาชีพประมง โดยไม่ก าหนดระดับการศึกษา 
  3. ผู้ที่เป็นเจ้าของเรือประมงสามารถบอกท่ีมาและความหมายของการตั้งช่ือเรือประมงได้  
  4. มีอวัยวะในการออกเสียงเป็นปกติและเต็มใจให้ความร่วมมือในการบอกข้อมูล 
  ผู้บอกข้อมูลจ าแนกตามรุ่นอายุ เป็นการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านตามสายตระกูล ในงานวิจัยนี้สัมภาษณ์ผู้
บอกข้อมูลทั้งหมด 11 ตระกูล ได้แก่ “ตระกูลแวแหละ” “ตระกูลบือเฮง”  “ตระกูลเจะมูซอ” “ตระกูลดาราแม” “ตระกูลดอ
เลาะ” “ตระกูลอาแด” “ตระกูลเจะดอเลาะ”  “ตระกูลตาเห” “ตระกูลอาแว” “ตระกูลเปาะฮะ” และ “ตระกูลเจะแฮ”  ซึ่งมี
คุณสมบัติดังนี้ 
  1. เป็นผู้ที่เกิด เติบโต และอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี 
  2. ต้องเป็นผู้ที่ท าอาชีพประมง โดยไม่ก าหนดระดับการศึกษา 
  3. ผู้ที่เป็นเจ้าของเรือประมงสามารถบอกท่ีมาและความหมายของการตั้งช่ือเรือประมงได้  
  4. มีอวัยวะในการออกเสียงเป็นปกติและเต็มใจให้ความร่วมมือในการบอกข้อมูล 
  5. การประกอบอาชีพประมงของผู้บอกข้อมูล ต้องมีการสืบทอดอาชีพประมงอย่างน้อย 3 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่น
ปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก      
  6. ผู้บอกข้อมูลในแต่ละรุ่นของสายตระกูลมีเรือประมงเป็นของตัวเองและมีการตั้งช่ือเรือประมง 
 ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล โดยผู้วิจัยน าข้อมูลช่ือเรือประมงพื้นบ้านที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพื้นบ้านออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งบริบททั่วไปเป็นการวิเคราะห์ที่มา
และความหมายในภาพรวมของช่ือเรือประมงพื้นบ้าน ส่วนการจ าแนกตามรุ่นอายุเป็นการวิเคราะห์ที่มาและความหมายตามรุ่น
อายุ 3 ระดับ ได้แก่ รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ผู้วิจัยได้รวมค าว่าที่มาและความหมายไว้ด้วยกัน เนื่องจากในการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากชาวบ้านที่เป็นเจ้าของเรือประมงนั้น บางครั้งเมื่อผู้วิจัยถามว่า ช่ือเรือประมงนั้นมีที่มาจากอะไร เจ้าของเรือประมง
บางคนจะตอบว่ามีความหมายว่าอย่างไร แต่บางครั้งเมื่อผู้วิจัยถามว่าช่ือเรือประมงนั้น มีความหมายว่าอย่างไร เจ้าของ
เรือประมงกลับตอบว่ามีที่มาจากอะไร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสบัสน ในงานวิจัยนี้จึงรวมค าที่มาและความหมายเข้าดว้ยกัน ให้
หมายถึงที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพื้นบ้านท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือผู้ตั้งช่ือเรือประมง  
 3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 งานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ประยุกต์แนวคิดของ ปราณี กุลละวณิชย์ ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ สุดาพร    
ลักษณียนาวิน และอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2535 : 105 -107 ) เกี่ยวกับการจัดกลุ่มที่มาและความหมาย  
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ผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ท่ีมาและความหมายของชื่อเรือประมงพ้ืนบ้านในบริบทท่ัวไป  

การวิเคราะห์ที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพ้ืนบ้านในบริบทท่ัวไป เป็นการวิเคราะห์ที่มาและความหมายของ
ช่ือเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างในภาพรวม ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จ านวน 293 ช่ือ 
โดยวิธีสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมง 293 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยพบว่า ช่ือเรือประมงพื้นบ้านสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ที่มาและความหมายได้ทั้งหมด 14 กลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกกลุ่มที่มาและความหมายย่อยเป็น 15 กลุ่มย่อยอีก        
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.1 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับกับประวัติเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 28 ช่ือ (ร้อยละ 8.48) 
ประกอบด้วยกลุ่มที่มาและความหมายย่อย 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
   2.1.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับช่ือเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 5 ช่ือ (ร้อยละ 
1.51) เช่น สุกรี เป็นช่ือเจ้าของเรือประมงพ้ืนบ้าน โดยมีชื่อว่า นายสุกรี สือแม แล๊ะทอง ช่ือเล่นเจ้าของเรือประมงพ้ืนบ้าน 
   2.1.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับที่อยู่ของเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 18 ช่ือ (ร้อย
ละ 5.46) เช่น ตานี เป็นช่ือเรียกย่อค าที่มาจากค าว่า ปัตตานี ซึ่งเป็นช่ือจังหวัดปัตตานี  ชลาลัย เป็นช่ือชายหาด อยู่ที่ต าบล    
ปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี    

2.1.3 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับความชอบของเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 5 ช่ือ 
(ร้อยละ) 1.51 เช่น กัสตุรี เจ้าของเรือประมงให้ความหมายว่า เป็นเครื่องหอมในสวรรค์ ซึ่งเจ้าของเรือประมงมีความชอบเรื่อง
ของหอม คาวบอย เจ้าของเรือประมงบอกว่าชอบการแต่งตัวแนวคาวบอย เพราะดูเท่ดี 
  2.2 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 33 ช่ือ (ร้อย
ละ 10.00) ประกอบด้วยกลุ่มที่มาและความหมายย่อย 3 กลุ่มย่อย ได้แก่  
   2.2.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับคนรักและคู่สมรสเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 6 
ช่ือ (ร้อยละ 1.81) เช่น อามานะ อามีเนาะ เป็นช่ือภรรยาเจ้าของเรือประมง 
   2.2.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับบุตรเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 25 ช่ือ (ร้อยละ 
7.58) เช่น อานัส รุสลัน เป็นช่ือของบุตรชายเจ้าของเรือประมง 
   2.2.3 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับญาติพี่น้องเจ้าของเรือประมง พบจ านวน 2 ช่ือ (ร้อย
ละ 0.61) เช่น สามพี่น้อง เป็นความสัมพันธ์ทางตระกูลประกอบไปด้วย พี่ชาย เจ้าของเรือประมง และน้องสาว ซึ่งทั้ง 3 คน 
ประกอบอาชีพประมงเหมือนกัน  
  2.3 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ พบจ านวน 5 ช่ือ (ร้อยละ16.96) ประกอบด้วยกลุ่มที่มา
และความหมายย่อย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
   2.3.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องโชคลาภ พบจ านวน 24 ช่ือ (ร้อยละ 
7.27) เช่น โชคนาวามหาสมุทร นุรน าโชค   
   2.3.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับพระเจ้าในศาสนาอิสลาม พบจ านวน 14 ช่ือ (ร้อยละ 
4.24) เช่น อามีน เป็นการขอพรจากพระเจ้าในศาสนาอิสลาม คือ พระอัลเลาะห์ เพื่อขอให้พระเจ้าทรงบันดาลในสิ่งที่ต้องการ 
อับดุลเลาะห์ เป็นพระนามของพระเจ้า ค าว่า อับดุล หมายถึง บ่าว (คนรับใช้) จึงหมายถึง บ่าวผู้รับใช้พระเจ้า 
   2.3.3 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับศาสดาในศาสนาอิสลาม พบจ านวน 13 ช่ือ (ร้อยละ 
3.94) เช่น อาดัม คือ ศาสดาคนที่ 1 อิสมาแอล คือ ศาสดาคนที่ 7 
   2.3.4 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับคัมภีร์อัล – กรุอานในศาสนาอิสลาม พบจ านวน 5 
ช่ือ (ร้อยละ 1.51) เช่น ฟาตีฮะห์ เป็นบทแรกในคัมภีร์อัล-กรุอาน ซุกรอน เป็นค าสอนว่าด้วยเรื่องการขอบคุณ ที่ปรากฏใน
คัมภีร์อัล – กรุอาน   
  2.4 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความส าคัญต่ออาชีพประมง พบจ านวน 103 ช่ือ (ร้อยละ 31.21) 
ประกอบด้วยกลุ่มที่มาและความหมายย่อย 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
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   2.4.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับสถานท่ีประกอบการประมง พบจ านวน 18 ช่ือ (ร้อย
ละ 5.46) เช่น ฟ้าลั่นลูกน้ าทะเล สายทะเล        
   2.4.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับผลิตผลการประมง พบจ านวน 18 ช่ือ (ร้อยละ5.46) 
เช่น บาวาปูเตะห์ (ลูกปลาสวายขาว) บินตังเลาวก (ดาวทะเล)   
   2.4.3 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับความเป็นชาวประมง พบจ านวน 6 ช่ือ (ร้อยละ 
1.81) เช่น ชาวทะเล ลูกทะเล 
   2.4.4 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับบริบททางธรรมชาติ  พบจ านวน 45 ช่ือ (ร้อยละ 
13.64) เช่น แสงทอง แสงสุริยา   
   2.4.5 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับเรือ พบจ านวน 16 ช่ือ (ร้อยละ 4.84) เช่น นาวา
ทอง วิริยะนาวา   
  2.5 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความดีงาม พบจ านวน 18 ช่ือ (ร้อยละ 5.46) เช่น ฮานาฟี หมายถึง 
มีเกียรติ และความดี ฟาคิดร์ หมายถึง ยอดเยี่ยม ดียิ่ง 
  2.6 กลุ่มที่มาความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง พบจ านวน 12 ช่ือ (ร้อยละ3.63) เช่น เจริญสุข       
ดวงเจริญ 
  2.7 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ พบจ านวน 2 ช่ือ (ร้อยละ 0.61) เช่น เหรียญทอง ชัยชนะ 
  2.8. กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของมีค่า พบจ านวน 20 ช่ือ (ร้อยละ 6.10) เช่น เพชรทอง 
ขุมทรัพย ์   
  2.9 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับประเทศไทย พบจ านวน 2 ช่ือ (ร้อยละ 0.61) เช่น ดาวสยาม    
ทับทิมสยาม 
   2.10 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย พบจ านวน 7 ช่ือ (ร้อยละ 2.12) เช่น สันติสุข 
คือ ความสงบสุข สันติสุข 
  2.11 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสื่อบันเทิง พบจ านวน 23 ช่ือ (ร้อยละ 6.97) เช่น ปลาบู่ทอง เป็นช่ือ
ละครพื้นบ้านท่ีออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 7 ส ีบินล่า เป็นช่ือเพลงของวง แฮมเมอร์ 
  2.12 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ พบจ านวน  12 ช่ือ (ร้อยละ 3.63) เช่น เจ้าพญา     
พญาตานี   
  2.13 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสัตว์ พบจ านวน 6 ช่ือ (ร้อยละ1.81) เช่น อาเนาะมาดู (ลูกผึ้ง) 
พิราบน้อย   
  2.14 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับอาหาร พบจ านวน 8 ช่ือ (ร้อยละ2.41) เช่น ทะเลรุสกี (อร่อย)   
โกโก ้
 ดังตารางแสดงความถี่ท่ีมาและความหมายของช่ือเรือประมงพ้ืนบ้านในบริบทท่ัวไป ดังน้ี 

กลุ่มที ่ ที่มาและความหมายของช่ือเรือประมง ค่าความถี ่ ร้อยละ 
1 1.1 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของเรือประมง 

   1.1.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับช่ือของเจ้าของเรือประมง 
   1.1.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับท่ีอยู่ของเจ้าของเรือประมง 
   1.1.3. กลุ่มที่มาและความหมายยอ่ยเกี่ยวกับความชอบของเจ้าของเรือประมง 

28 
5 
18 
5 

8.48 
1.51 
5.46 
1.51 
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กลุ่มที ่ ที่มาและความหมายของช่ือเรือประมง ค่าความถี ่ ร้อยละ 
2 1.2 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ

เรือประมง 
   1.2.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับคนรักและคู่สมรสเจ้าของ
เรือประมง 
   1.2.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับบุตรเจ้าของเรือประมง 
   1.2.3 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับญาติพี่น้องเจ้าของเรือประมง 

33 
6 
25 
2 

10.00 
1.81 
7.58 
0.61 

3 
 

1.3 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความเช่ือในศาสนาอิสลาม 
   1.3.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องโชคลาภ  
   1.3.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับพระเจ้าในศาสนาอิสลาม  
   1.3.3 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับศาสดาในศาสนาอิสลาม   
   1.3.4 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับคัมภีร์อัล – กรุอานในศาสนา
อิสลาม  

56 
24 
14 
13 
5 

16.96 
7.27 
4.24 
3.94 
1.51 

4 1.4 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความส าคัญต่ออาชีพประมง 
   1.4.1 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับสถานท่ีประกอบการประมง 
   1.4.2 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับผลิตผลการประมง 
   1.4.3 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับความเป็นชาวประมง 
   1.4.4 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับบริบททางธรรมชาติ 
   1.4.5 กลุ่มที่มาและความหมายย่อยเกี่ยวกับเรือ     

103 
18 
18 
6 
45 
16 

31.21 
5.46 
5.46 
1.81 
13.64 
4.84 

5 1.5 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความดีงาม   18 5.46 
6 1.6 กลุ่มที่มาความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง  12 3.63 
7 1.7 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ   2 0.61 
8 1.8 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของมีค่า 20 6.10 
9 1.9 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับประเทศไทย 2 0.61 
10 1.10 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 7 2.12 
11 1.11 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสื่อบันเทิง 23 6.97 
12 1.12 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ 12 3.63 
13 1.13 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสัตว์ 6 1.81 
14 1.14 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับอาหาร 8 2.41 
รวม 330 100 
 
  
2. การวิเคราะห์ท่ีมาและความหมายของชื่อเรือประมงพ้ืนบ้านจ าแนกตามรุ่นอายุ 

การวิเคราะห์ที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพ้ืนบ้านจ าแนกตามรุ่นอายุ เป็นการวิเคราะห์ที่มาและความหมาย
ของช่ือเรือประมงพ้ืนบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างจ าแนกตามรุ่นอายุ ซึ่งในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 
รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ทั้ง 3 รุ่นอายุต้องมีเช้ือสายในตระกูลเดียวกัน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจ้าของ
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เรือประมง 11 ตระกูล โดยมีข้อมูลรายช่ือเรือประมงพื้นบ้านในการวิเคราะห์รวบรวมได้จ านวนทั้งหมด 72 ช่ือ ในรุ่นปู่ย่ามีช่ือ
เรือจ านวน 21 ช่ือ รุ่นพ่อแม่มีช่ือเรือจ านวน 26 ช่ือ และรุ่นลูกมีช่ือเรือจ านวน 25 ช่ือ ดังนี้  
  2.1 กลุ่มที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพ้ืนบ้านของคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างในรุ่นปู่ย่า 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ อันดับที่  1 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ (ร้อยละ 36.37) เช่น โชคฟริตดาว   
มูฮ าหมัดน าโชค อันดับที่ 2 กลุ่มที่มาและความหมายที่เกี่ยวกับสถานท่ี (ร้อยละ 31.82) เช่น ทะเลใน บาเละฮิเล (ทิศใต้) อันดับ
ที่ 3 พบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มาและความหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ของมีค่า เช่น จินดาสมุทร จินดาทอง และกลุ่มที่มาและ
ความหมายเกี่ยวกับความส าคัญต่ออาชีพประมง เช่น อาเนาะปูยู (ลูกปลาหมอ) บูหลัน (ดวงจันทร์) (ร้อยละ13.63) และอันดับ
ที่ 4 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสื่อบันเทิง เช่น สารวัตรเถื่อน (ร้อยละ4.55) 
 2.2 กลุ่มที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพื้นบ้านของคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างในรุ่น     
พ่อแม่ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ อันดับที่ 1 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความส าคัญต่ออาชีพประมง เช่น ตะโละ
ทอง เป็นช่ือสถานท่ีท าประมง ตะโละ แปลว่า อ่าว ซึ่งมาจากอ่าวปัตตานี (ร้อยละ 34.62) อันดับที่ 2 กลุ่มที่มาและความหมาย
ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เช่น มูฮ าหมัด เป็นช่ือศาสดาคนสุดท้ายในศาสนาอิสลาม ฮีดายะ เป็นการชี้แนวทางในการใช้ชีวิตจาก
พระเจ้าในศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 26.93) อันดับที่ 3 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ
เรือประมง เช่น นุรวาตี ไลล่า เป็นช่ือบุตรเจ้าของเรือประมง (ร้อยละ15.38) อันดับที่ 4 กลุ่มที่มาและความหมายที่เกี่ยวกับ
ความรัก เช่น ดอกแก้ว บุหงาตันหยง (ดอกไม้ที่มีความสวยงาม) (ร้อยละ16.38) และอันดับที่ 5 กลุ่มที่มาและความหมายที่
เกี่ยวกับความช่ืนชอบของเจ้าของเรือประมง เช่น ม้าบิน กัซตูรี (เครื่องหอม) (ร้อยละ7.69)   
 2.3 กลุ่มที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพื้นบ้านของคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างในรุ่นลูก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ อันดับที่ 1 กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ ยวกับความส าคัญต่ออาชีพประมง เช่น ทะเลทอง     
อาเนาะบีลีส (ลูกปลาตัวเล็ก ๆ ) (ร้อยละ 56) อันดับที่ 2 กลุ่มที่มาและความหมายที่เกี่ยวกับความชอบของเจ้าของเรือประมง 
เช่น ลิวเวอร์พลู มาจากที่มฟุตบอลที่เจ้าของเรือประมงช่ืนชอบ Bidandari เป็นค าเขียนอักษรรูมี อ่านว่า (บี – ดัน – ดา – รี่) 
แปลว่า นางฟ้า เจ้าของเรือประมงให้สัมภาษณ์ว่า มีความช่ืนชอบลวดลายของเรือ เนื่องจากเรือประมงแต่ละล ามีการวาด
ลวดลายที่มีความหลากหลาย และมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความช่ืนชอบของเจ้าของเรือ จึงเปรียบเรือประมงของ
ตัวเองว่ามีความสวยงามเสมือนนางฟ้า (ร้อยละ20) อันดับที่ 3 กลุ่มที่มาและความหมายที่เกี่ยวกับความรัก เช่น รักเดียวใจเดียว 
หวานใจ (ร้อยละ12)  และล าดับที่ 4 พบ 3 กลุ่มที่มาและความหมาย ได้แก่ กลุ่มที่มาและความหมายที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
เช่น ชุกรอน มีความหมายว่า ขอบคุณพระเจ้าอัลเลาะห์ เจ้าของเรือประมงให้สัมภาษณ์ว่า ทุกครั้งที่ออกประมงไม่ว่าจะได้
อาหารทะเลจ านวนมากหรือน้อย ก็ต้องกล่าวหรือนึกขอบคุณพระเจ้า เนื่องจากเช่ือว่าพระเจ้าเป็นผู้ก าหนดทุกอย่างแก่มนุษย์ 
กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับค าสแลง เช่น ล าไย มาจากค าสแลงแปลว่า ร าคาญ เป็นค าศัพท์ยอดนิยมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เจ้าของเรือให้สัมภาษณ์ว่า เป็นค าที่ใช้กับเพื่อนแล้วติดปาก เพื่อนเรียกเจ้าของเรือว่าล าไย เลยน ามาตั้งเป็นช่ือเรือ เพราะเมื่อ
เรียกว่าล าไยจะนึกถึงเพื่อน ๆ เหล่านี้ และกลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับสื่อบันเทิง เช่น ไอดีฟิตรี เจ้าของเรือประมงให้
ความหมายว่าไว้ใช้ในการสื่อสารและติดต่อเรื่องต่าง ๆ โดยค าว่า ไอดี เป็นการเพิ่มเพื่อนในแอพพลิเคช่ัน Line มีไอดีช่ือว่า ฟิตรี 
และมีความทันสมัย (ร้อยละ4) 
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ด้านที่มาและความหมายของการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้าน พบว่า ช่ือเรือประมงพื้นบ้านคนมลายูชายฝั่งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มที่มาและความหมายได้ทั้งหมด 14 กลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกกลุ่มที่มา
และความหมายย่อยของช่ือเรือประมงได้เป็น 15 กลุ่มย่อย การวิเคราะห์กลุ่มที่มาและความหมายของช่ือเรือประมงพ้ืนบ้านของ
คนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างท าให้ทราบว่า การตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านนั้น เจ้าของเรือประมงมีแนวคิดใน
การตั้งช่ือโดยค านึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น ความส าคัญต่ออาชีพประมง ความเช่ือ ความเกี่ยวข้องกับประวัติ
เจ้าของเรือประมง ครอบครัว ญาติพี่น้อง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาจากการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านของคนมลายู
ชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างทั้งสิ้น โดยเฉพาะความส าคัญต่ออาชีพประมง ที่มีความเกี่ยวข้องกับ สถานท่ีประกอบการ
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ประมง ผลิตผลการประมง ความเป็นชาวประมง บริบททางธรรมชาติ และเรือ ที่เจ้าของเรือประมงนิยมน ามาตั้งช่ือมากกว่า
กลุ่มที่มาและความหมายอื่น ๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า คนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างให้ความส าคัญกับ
อาชีพประมง และมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับอาชีพประมงอย่างใกล้ชิด ซึ่งต่างกับผลการศึกษาช่ือเรือประมงในสมุทรสงคร ามของ 
กฤติกา ชูผล (2554) ที่พบว่า กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความสมัพันธ์กับเรือ่ประมงล าอื่นนิยมน ามาตั้งช่ือเรือประมงมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนในจังหวัดสมุทรสงครามให้ความส าคัญกับครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใด เนื่องจากช่ือเรือประมงที่
น ามาตั้งช่ือนั้น ส่วนใหญ่มากจากช่ือเรือประมงของครอบครัวเอง น ามาจากช่ือเรือประมงของครอบครัวคู่สมรส และเมื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ บริบททางสังคมต่างกัน ความชอบและสิ่งที่ให้ความส าคัญย่อมแตกต่างกัน ดังที่ ธนานันท์ ตรงดี และคณะ (2549 : 
26) กล่าวว่า ความแตกต่างทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้สังคมแตกต่างกันออกไป วิถีชีวิตของแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธ์ุก็แตกต่างออกไป 
  เมื่อเปรียบเทียบลักษณะเด่น ความแตกต่าง และความเหมือน ของการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านในด้านที่มาและ
ความหมายแต่ละรุ่นอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ผู้วิจัยได้มองเห็นแนวโน้มในการตั้งช่ือเรือประมง
พื้นบ้านกลุ่มมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่างในด้านที่มาและความหมายต่อไปในอนาคต มีการตั้งช่ือที่มาและ
ความหมายในด้านความเชื่อลดน้อยลง เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบทั้งสามรุ่นอายุแล้ว ในรุ่นปู่ย่า มีการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้าน
ด้านความเช่ือมากที่สุด รุ่นพ่อแม่พบการตั้งช่ือในด้านความเช่ืออันดับที่สอง และในรุ่นลูกนั้นพบการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้าน
ที่มาจากความเช่ือน้อยที่สุด จึงมีแนวโน้มว่าต่อไปจะปรากฏที่มาและความหมายในด้านความเชื่อน้อยลง นอกจากนี้ยังมองเห็น
ว่าที่มาและความหมายที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญต่ออาชีพประมง ยังคงมีอยู่ และมีจ านวนมากเรื่อย ๆ เนื่องจากกลุ่มที่มาและ
ความหมายที่เกี่ยวกับความส าคัญต่ออาชีพประมง เป็นอาชีพที่มีความส าคัญในการประกอบอาชีพ และเป็นวิถีชีวิตที่มีผูกพัน
อย่างใกล้ชิดกับชาวประมงมากที่สุด  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านในด้านท่ีมาและความหมายของคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออก
ภาคใต้ตอนล่างมีที่มาและความหมายที่เกิดจากความชอบส่วนบุคคล เนื่องจากในรุ่นลูกพบที่มาและความหมายที่เกี่ยวกับ
ความชอบของเจ้าของเรือประมงเป็นอันดับที่ 2 ถัดจากกลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความส าคัญต่ออาชีพประมง ซึ่งในรุ่น
ลูกจะเป็นตัวแทนที่มาและความหมายของอนาคตมากที่สุด ผู้วิจัยจึงมองว่าการตั้งช่ือเรือประมงพื้นบ้านท่ีมาจากความชอบของ
เจ้าของเรือประมงนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เริ่มต้นจากการตั้งค าถามชาวบ้านในชุมชนบ้านใหม่ ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาการลดจ านวนลงของสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา จนส่งผล
กระทบต่อการท าประมงของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จับหาสัตว์น้ าในทะเลสาบเพื่อขายและยังชีพ บทความนี้ใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือเด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน และมีส่วนร่วมในการใช้ภูมิ
ปัญญาชุมชนในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา ภูมิปัญญาชุมชนในการวิจัยนี้คือ การ
สร้างบ้านปลาและการเพาะฝักโกงกาง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการเปลีย่นแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 
ค าส าคัญ:ลูกหลาน ชุมชนบ้านใหม่ ทะเลสาบสงขลา  

 

Abstract 
This article starts with questions to villagers in Banmai Village located in Sating-MorSub-district, 

Singhanakorn District, Songkhla Province about their community problems. Most participantsreveal that the 
number of aquatic animals in Songkhla Lake is on the decease. This has led to the great impact on 
fisherman who makes use of the lagoon for subsistence. This article based on aparticipatory action research 
in order to empower child generationsfor participating in problem resolution. It is found that research 
participants have adopted the local wisdom to increase the number of aquatic animals in Songkhla Lake. As 
the result, they have some changes on their mind and behavior for sustainable fisheries. 
Keywords: Youth, Banmai Village, Songkhla Lake 

บทน า 
ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อประเทศและต่อภาคใต้มาเป็นเวลายาวนาน มี

หลักฐานช้ีว่าบริเวณนี้มีชุมชนประมงพื้นบ้านหาเลี้ยงชีพอยู่รายรอบทะเลสาบกว่า160 หมู่บ้านทะเลสาบสงขลามีลักษณะ
พิเศษคือ เป็นทะเลสาบสามน้ า ได้แก่น้ าเค็ม น้ ากร่อย และน้ าจืด อันเป็นผลมาจากการเข้ามาผสมกันของน้ าทะเลจากทะเล
อ่าวไทย (ทะเลนอก) และน้ าฝนที่ไหลลงมาตามคลองต่างๆ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ท าให้เกิดสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่เฉพาะน้ าแต่ละ
อย่าง คือ สัตว์น้ าเค็ม น้ ากร่อย และน้ าจืด เมื่อน้ าเปลี่ยนไปก็จะอพยพตามน้ าไปหาน้ าที่ตัวเองอยู่ได้ เช่น ปลาเก๋า ปลาขี้ตัง 
ปลากระบอก กุ้งหัวแข็ง กุ้งแตะ ปูม้า ปลาชะโด และมีสัตว์น้ าบางประเภทปรับตัวอยู่ได้ทุกน้ า เช่น ปลาคางโคะ ปลาหัว
อ่อน ปลากะพง ปลานิล ปลาดุกทะเล สัตว์น้ าประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษกว่าสัตว์น้ าชนิดเดียวกันที่อยู่ในแหล่งน้ าทั่วไป 
เช่น พบวา่ปลากะพงที่อยู่ในเขตน้ ากร่อยจะมีเนื้ออร่อยกว่าปลากะพงทั่วไป คือมีเนื้อแข็ง เป็นต้น [1] 
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แต่ทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นในอดีตเนื่องจากทะเลสาบเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง 
ระบบนิเวศของทะเลสาบถูกท าลาย จ านวนสัตว์น้ าลดลงอย่างมาก สาเหตุประการหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการท าประมง โดยเปลี่ยนจากการใช้เครื่องมือง่ายๆ ท่ีผลิตขึ้นมาเองจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไซปลา
ที่ท าจากไม้และไม้ไผ่ อวนที่ท าจากด้าย ฯลฯ มาใช้เครื่องมือท่ีหาซื้อในท้องตลาดรวมทั้งการใช้เครื่องมือประมงชนิดท าลาย
ล้าง เช่น อวนรุน โพงพาง นอกจากนี้ยังมีการท าประมงอย่างหนาแน่นในบางพื้นที่ จนท าให้เกิดปัญหาตามมาจนถึงขั้น
วิกฤต จ านวนสัตว์น้ าที่จับได้ลดน้อยลงมากจนชาวบ้านบางส่วนต้องย้ายถิ่นออกไปหางานท าในตัวเมือง และเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น รับจ้างท่ัวไปค้าขาย ท างานโรงงาน เป็นต้น [2] 

บทความเรื่อง “ลูกหลานบ้านใหม่หัวใจทะเลสาบ” เริ่มต้นขึ้นด้วยการตั้งค าถามชาวบ้านในชุมชนบ้านใหม่ ซึ่ง
เป็นชุมชนริมทะเลสาบสงขลา ตั้งอยูใ่นต าบลสะทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่จับหา
สัตว์น้ าในทะเลสาบเพื่อยังชีพและ/หรือเพื่อจ าหน่าย จากการส ารวจปัญหาชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่จะสะท้อนปัญหาการลด
จ านวนลงของสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา อีกทั้งสัตว์น้ าท่ีจับได้ยังมีขนาดเล็กลงอีกด้วย ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์
เช่น นายเส็น หมุดตะเหล็บปราชญ์ชุมชนบ้านใหม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการท าประมงของชาวบ้านในปัจจุบันว่า 

“ในอดีตทะเลสาบสงขลามีความสมบูรณ์แต่ปัจจุบันทะเลสาบเข้าสู่วิกฤตมีการท าประมงที่เกินขนาด ท า
ประมงในฤดูปลาวางไข่ จนสัตว์น  าลดน้อยลง ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านที่ท าประมงจับสัตว์น  าได้ลดลง 
ชาวบ้านขาดความมั่นคงในอาชีพ และหันไปท าอาชีพอื่นนอกหมู่บ้าน เดิมความสัมพันธ์ภายในชุมชนมี
การไปมาหาสู่ผูกพันและเกื อกูลกัน แต่ปัจจุบันเริ่มต่างคนต่างอยู่มากขึ น”[3] 
สอดคล้องกับกมลศิริ รักกมล ซึ่งท าการส ารวจสภาวะสัตว์น้ ารอบทะเลสาบสงขลา ระบุว่า “ตั งแต่ต้นปีเลยหลาย

พื นทีร่อบทะเลสาบมีปริมาณสัตว์น  าบางตาอย่างเห็นได้ชัด ตลาดปลาท่าเสาถึงกับต้องเอาปลาทูปลาโอ และกุ้งจากฝั่งอันดา
มันมาขายเพื่อรักษาลูกค้ากันเลยทีเดียว”[4] 

ผู้วิจัยได้น าปัญหาของชุมชนเกี่ยวกับการลดจ านวนลงของสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลามาตั้งเป็นโจทย์ส าหรับการ
พัฒนา โดยได้ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารและจากกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ พบว่า ชุมชนรอบ
ทะเลสาบสงขลามีภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร้างบ้านปลา (หรือที่ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ซั้ง) เพื่อเป็นแหล่งหลบภัย
ธรรมชาติและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าในทะเลสาบโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลวางไข่ ปัจจุบันชุมชนบ้านใหม่ได้รื้อฟ้ืนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการสร้างบ้านปลา และน ากลับมาฟื้นฟูสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาจนประสบความส าเร็จ ชาวประมงในพื้นที่
สามารถจับสัตว์น้ าได้เพิ่มมากข้ึน 

มนตรี ภิริโย นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาบ้านปลาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าเพื่อเป็น
แหล่งท าการประมงอย่างยั่งยืน ได้ให้ความหมายบ้านปลาว่าเป็นปะการังเทียมแบบพื้นบ้าน มีหน้าที่ช่วยในการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าวัยอ่อน บ้านปลาท าหน้าที่เป็นเครื่องล่อเพื่อให้สัตว์น้ ามาอาศัยอยู่รวมกันและง่ายต่อการท าประมงของ
ชาวประมงพื้นบ้านโดยกระบวนการท าบ้านปลานั้นมีวิธีการหลากหลาย เช่น การน าทางมะพร้าวมาผูกกับไม้ไผ่แล้วถ่วงด้วย
กระสอบบรรจุทรายทางมะพรา้วมีกลิน่หอมที่สามารถดงึดูดสตัว์น้ าได้จากนั้นก็จะน าไปจัดวางในทะเล โดยลกัษณะของบ้าน
ปลาจะมีไม้ไผ่โผล่ลอยอยู่เหนือน้ าเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวประมงมองเห็นได้ วัสดุที่น ามาสร้างบ้านปลามักใช้วัสดุธรรมชาติ
ย่อยสลายง่ายไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยในอดีตนั้นเคยใช้เถาวัลย์ในการผูก แต่ปัจจุบันเถาวัลย์หายาก
ขึ้น จึงปรับมาใช้เชือกผูกถุงทรายเพื่อถ่วงไม้ไผ่ไม่ให้ลอยหายไป [5] 

ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก
เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ พบว่า การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่นั้น ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มชาวประมงในหมู่บ้านเป็นหลัก ชุมชนยังขาด
กระบวนการกระตุ้น ปลูกจิตส านึก และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชุมชนบทความนี้จึงส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็กในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน โดยเน้นแนวทางที่เด็กสามารถ
บริหารจัดการได้ด้วยตนเองเป็นส าคัญในการวิจัยนี้ เด็กชุมชนบ้านใหม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านปลา และได้ช่วยกัน
ซ่อมแซมบ้านปลาซึ่งมีสภาพช ารุด ไม่สามารถเป็นแหล่งหลบภัยหรือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนได้นอกจากนั้นเด็กยัง
ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงในบ้านปลา และช่วยกันเพาะกล้าต้นโกงกางส าหรับฟื้นฟูป่าชายเลนอีกด้วยผู้วิจัยติดตามผลที่
เกิดขึ้น และน าผลที่ได้ไปสื่อสารแก่ผู้น าชุมชนและกลุ่มอนุรักษเ์พื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
บทความนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลที่ตามมาควบคู่ไปกับกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีหลักการที่ให้ความส าคัญกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์คือเคารพ
ความคิดเห็นของชุมชน ยกย่องภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน เน้นกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตส านึกร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งมีศักยภาพเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
(1) ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) เป็นช่วงการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนซึ่งเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก

หากผู้วิจัยไม่สามารถบูรณาการตนเองเข้ากับชุมชนได้ก็จะเป็นการยากที่จะก้าวไปสู่การท างานในข้ันตอนต่อไปซึ่งต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนเป็นส าคัญ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยอาศัยญาติมิตรซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ในพื้นที่ช่วยใน
การแนะน าตัวและพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะลูกหลาน จนได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากชาวบ้านในการด าเนินงาน 

(2) ระยะท าวิจัย (Research Phase) ผู้วิจัยสรรหากลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านใหม่จ านวนไม่
น้อยกว่า 30 คน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในชุมชนบ้านใหม่ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) จนได้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจ านวน 
36 คน ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของชาวประมง แต่ยังไม่เคยเรียนรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับภูมปิัญญา
ชุมชนในการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาและทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา ผู้วิจัยจึงได้เชิญประธานกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง
และฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมเรื่อง (1) 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหา (2) แนวคิดภูมิปัญญาชุมชนด้านการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า โดยเน้นภูมิปัญญาการสร้างบ้านปลาและการเพาะกล้า
โกงกางส าหรับฟื้นฟูป่าชายเลน นอกจากนี้ในช่วงจัดการอบรมนั้นผู้วิจัยยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น
และร่วมกันแสวงหาแนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลาอีกด้วย 

 
ภาพที่ 1-3 การบรรยายความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

(3) ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) ผู้วิจัย กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ และ
กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา โดยเน้นแนวทาง
ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
 กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าบ้านปลาแบบพื้นบ้านดั้งเดิมของชุมชนบ้านใหม่ เรียบง่ายและใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
กล่าวคือ ผูกล าต้นไม้ไผ่ เป็นเสาหลัก 4 ขา ขนาดโดยทั่วไป กว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 3 เมตร บางครั้งใช้ท่อพีวีซี
เป็นเสาร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อสภาพภูมิอากาศภาคใต้ น าเสาไปปักลงในทะเลสาบสงขลาให้ความสูงของ
เสาอยู่เหนือระดับน้ าในทะเลบริเวณแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าของหมู่บ้านจากนั้นน าทางมะพร้าวมาผูกติดเข้ากับเสาหลัก 
ลักษณะของบ้านปลาจะมีไม้ไผ่และทางมะพร้าวโผล่ลอยอยู่เหนือน้ า ท าให้สามารถสังเกตเห็นได้โดยเมื่อไม่นานมานี้ คือ ใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ร่วมกับชุมชนรอบทะเลสาบสงขลากว่าสามร้อย
คน ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ได้จัดกิจกรรม “ท าดีเพื่อ
พ่อ” ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสร้างบ้านปลาเป็นสัญลักษณ์หมายเลข ๙ใน
ทะเลสาบสงขลาภายในแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าของหมู่บ้าน ซึ่งไม่อนุญาตให้ชาวประมงจับสัตว์น้ าในบริเวณนี้ แต่เนื่องจาก
บ้านปลาแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิม ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เสาหลักไม้ไผ่จะมีอายุใช้งานได้ราว 3 เดือน ในขณะที่ทางมะพร้าวมีอายุ
ใช้งานได้ราว 1 เดือน บ้านปลาจึงจ าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ[6] 
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ภาพที่ 4-5บ้านปลา ในโครงการ “ท าดีเพื่อพ่อ” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

  โดยสรุป แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาในการวิจัยนี้  สามารถจ าแนกตาม
องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา จ าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบ แผนฟื้นฟูและอนุรักษส์ัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 

ผู้ส่งสาร  ผู้วิจัย จ านวน 6 คน 

ผู้รับสาร  กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กในชุมชนบ้านใหม่ จ านวน 36 คน 

สาร  ทะเลสาบสงขลามีความส าคัญต่อชุมชนบ้านใหม่ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง 
ปัจจุบันทะเลสาบสงขลาขาดความอุดมสมบูรณแ์ละเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ผลส่งต่อความมั่งคง
ทางอาหารและความมั่นคงด้านอาชีพของคนในชุมชน ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและ
ฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ และด าเนินงานฟ้ืนฟูทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง แต่กิจกรรมส่วนใหญ่
ที่ผ่านมายังขาดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชุมชน ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การ
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาด าเนินไปอย่างยั่งยืน เด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นการเรียนรู้และสืบสาน
ภูมิปัญญาชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างบ้านปลาและการเพาะกล้าต้นโกงกาง 

สื่อ ผู้วิจัยใช้สื่อผสมในแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาสื่อผสมในที่นี้ประกอบด้วย สื่อ
บุคคลและสื่อกิจกรรม 
สื่อบุคคล ได้แก่ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้
ความรู้กลุ่มเป้าหมายเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
และแนวคิดภูมิปัญญาชุมชนด้านการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า  
สื่อกิจกรรม ได้แก่ การซ่อมแซมบ้านปลาที่ช ารุดการปล่อยพันธุ์ปลาการศึกษาดูงานป่าชายเลนของ
ชุมชนใกล้เคียงเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของป่าชายเลน และการเพาะกล้าต้นโกงกาง 

ผลที่คาดหวัง กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 

(4) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) โดยผู้วิจัย ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์ม
ทะเลชุมชนบ้านใหม่  และกลุ่มเป้าหมาย ท าการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า และในวันที่  24 มีนาคม 2561 
กลุ่มเป้าหมายได้ช่วยกันน ากิ่งแสมไปปักเสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับบ้านปลาและซ่อมแซมเสาไม้ไผ่ที่ล้มเอนให้กลับสู่
สภาพดี กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ 

 
ภาพที่ 6-8กิจกรรมซ่อมแซมบ้านปลา บริเวณบ้านปลาสญัลักษณ์หมายเลข ๙ 
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 กลุ่ม เป้
าหมายยังท าการปล่อย
พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า ล ง ใ น
ทะเลสาบสงขลา ตรง
บริ เวณบ้านปลาด้วย 
เพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์น้ า

ในทะเลสาบ ในข้ันตอนนี้ ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรม
ประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบพันธุ์ปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจที่ส าคัญในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
จ านวน 27,000 ตัว เพื่อน ามาปล่อยลงในทะเลสาบ 

 
ภาพที่ 10-12กิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลากะพงขาวบริเวณบ้านปลาสญัลักษณ์หมายเลข ๙ 

 ส าหรับกิจกรรมศึกษาดูงานป่าชายเลนชุมชนใกล้เคียงเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของป่าชายเลนนั้น กลุ่มอนุรักษ์
ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ได้น ากลุ่มเป้าหมายไปเยี่ยมชมป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนธรรมโฆษณ์บ้านบ่อปาบซึ่งมี
ระบบนิเวศป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แตกต่างจากสภาพป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
แรงกระตุ้นที่จะมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลน กลุ่มอนุรักษ์ฯ ยังได้สาธิตการเพาะฝักโกงกางวิธีการปลูกและดูแลรักษา
โดยเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมศึกษาดูงานป่าชายเลนแล้ว ผู้วิจัยได้มอบหมายภารกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
คนจะได้รับมอบฝักโกงกางและถุงด าคนละ 1 ชุด เพื่อท่ีจะน าไปขยายพันธ์ุส าหรับปลูกป่าชายเลนต่อไป  
 ผู้วิจัยได้นัดหมายกลุ่มเป้าหมายให้น าต้นอ่อนโกงกางมาส่งมอบแก่กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชน
บ้านใหม่ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อกลุ่มอนุรักษ์ฯ จะได้น าไปปลูกบริเวณป่าชายเลนรอบทะเลสาบสงขลาต่อไป 

 
 

ภาพที่ 13-20กิจกรรมศึกษาดูงานป่าชายเลนชุมชนบ้านบ่อปาบและการเพาะฝักโกงกาง  

(5) ระยะติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase)ผู้วิจัยติดตามและประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การทดสอบความรู้หลังการอบรม การสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนอง
ของกลุ่มเป้าหมายในระหว่างจัดกิจกรรม การติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม โดยการประเมินผลมุ่งสอบถามเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบ
สงขลา จากนั้นผู้วิจัยจึงสรุปผลและน าผลที่ได้ไปสื่อสารแก่ผู้น าชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป 

ผลการศึกษาและพัฒนา 

ถอดบทเรียนภูมิปัญญาชุมชนบ้านใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 

ชุมชนบ้านใหม่ เป็นชุมชนซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลาประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าประมงพื้นบ้านชุมชน
บ้านใหม่เป็นชุมชนมุสลิม วิถีชีวิตเป็นไปตามแบบมุสลิมโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนาและสังคมของชุมชน 

ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลานั้น ชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ ชายฝั่งและ
ฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ขึ้น โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
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1. กฎกติกาชุมชน (ธรรมนูญชุมชน) 

ชุมชนบ้านใหม่ ได้ร่วมกันตั้งกฎกติกาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ดงันี ้
(1) หากมีการฝ่าฝืนท าการประมงในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าจะท าการยึดเครื่องมือประมงโดยให้น ามาเสีย

ค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากผู้กระท าผิดรายเดิมเข้ามาลักลอบท าการประมงในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าซ้ าจะด าเนินปรับ
เป็น 2 เท่า คือจ านวนเงินไม่เกิน10,000 บาท โดยทั้งหมดจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์เพื่อ
พิจารณาในการกระท าความผิดในแต่ละครั้งโดยควบคุมเรือและยึดเครื่องมือประมงไว้เป็นหลักประกัน 

(2) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ฯ ไม่มีสิทธ์ิในการท าการประมงใดๆ ในเขตอนุรักษ์ หากคณะกรรมการคน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้กระท าผิดจะมีโทษปรับ 10,000บาท หากท าความผิดเป็นครั้งที่สองจะถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาทและให้
ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ 

(3) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือข้อปฏิบัติต่างๆในอนาคต ให้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อสรุป 
แล้วประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนรับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้กิจกรรมต่างๆของกลุ่มอนุรักษ์มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน กติกาและข้อบังคับในข้อท่ี 1 และ 2 นั้น ต้องประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบทั่วถึงกันเพ่ือจะได้เข้าใจ 

2. ฟาร์มทะเล หมายถึงเขตพื้นท่ีอนุรักษ์และหา้มจับทรัพยากรสัตว์น้ าชนิดต่างๆมีการก าหนดแนวเขตพื้นที่
อนุรักษ์โดยใช้ไมไ้ผป่ักล้อมรอบเพือ่บ่งบอกอาณาเขตพื้นท่ีฟาร์มทะเลชุมชนเป็นผู้ก าหนดกฎหมายในการจัดการและดูแล
ฟาร์มทะเลฟารม์ทะเลของชุมชนบ้านใหม่สรา้งขึน้มาเพื่อใช้ในการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาและแก้ปญัหาในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรสตัว์น้ าท่ีก าลังลดปรมิาณลงผลจากการปล่อยพันธุส์ัตว์น้ าในเขตอนุรักษ์และงดการจับสัตว์น้ าวัยอ่อนในพ้ืนท่ี
ฟาร์มทะเลเป็นผลท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าเริ่มกลับมามจี านวนมากขึน้กล่าวได้วา่เมื่อพ้ืนท่ีใดมีความอุดมสมบรูณด์้านอาหาร
และปลอดภัยต่อชีวิตสตัว์น้ าเหล่านั้นต่างก็ต้องการเข้ามาใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส่งผลให้ทรัพยากรสตัว์น้ าเหลา่นั้นรอดตาย
เจริญเติบโตได้ดีและมีปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน  

ฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(1) เป็นที่อยู่อาศัยวางไข่ของปลา 
(2) เพื่อคืนระบบนิเวศให้กับสิ่งแวดล้อม 
(3) เพื่ออาชีพประมงของประชาชนอย่างยั่งยืน 
(4) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร 

3. บ้านปลา ซั้งปลาหรือบ้านปลาเป็นกิจกรรมที่ชุมชนให้การยอมรับว่าสามารถเพิ่มปริมาณสตัว์น้ าสามารถป้องกัน
การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่จะรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นท่ีหลบภยัสัตว์น้ าวัยอ่อนไดน้อกจากจะเป็น
กิจกรรมการอนุรักษส์ร้างถิ่นอาศัยให้สัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นแล้วยังเป็นการแสดงพลังของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ว่าจะช่วยกันปกป้องและส่งต่อทรัพยากรแหล่งนี้ให้ถึงมอืลูกหลานต่อไป 

การวางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลานั้นเป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าและเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์การวางซั้งกอเป็นเสมือนการท าปะการังเทียมให้ปลาวางไข่ได้เพาะสัตว์น้ าวัยอ่อนด้วยการน าซั้งกอไปวางยังจุดที่
เหมาะสมการรวมตัวกันเพื่อที่จะท าซั้งกอสร้างบ้านให้ปลานั้นเนื่องจากพ่ีน้องชาวประมงพ้ืนท่ีคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควร
จะเดินหน้าร่วมกันในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งโดยเฉพาะสัตว์น้ าที่นับวันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วจึงได้ร่วมมือกับ
หลายๆฝ่ายท ากิจกรรมสร้างบ้านให้ปลาขึ้น 

4. การปลูกป่าโกงกาง (ป่าชายเลน) เพื่อเพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยกับสตัว์น้ า  ป่าโกงกางมีความส าคญัอย่างมาก
ส าหรับสัตว์ทะเลต่างๆเนื่องจากเปน็ท่ีวางไข่และฟักตัวอ่อนและเป็นแหล่งที่มีสภาพสมดุลทางธรรมชาติสูงมากป่าไม้
โกงกางสามารถช่วยป้องกันรักษาชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะของกระแสน้ าได้และยังใช้เป็นแนวก าลงัคลื่นลมที่เคลื่อน
เข้ามาปะทะชายฝั่งได้เป็นอย่างด ี

การปลูกป่าโกงกาง (ป่าชายเลน) ของชุมชนบ้านใหม่ เป็นกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนคิด
วิธีการปลูกต้นโกงกางในท่อซีเม็นต์ เนื่องจากพื้นที่ดั้งเดิมไม่เคยมีต้นโกงกางมาก่อน แต่ชุมชนต้องการสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับเขตอนุรักษ์ เพิ่มแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ าจึงได้คิดหาวิธีการปลูกต้นโกงกางในท่อซีเม็นต์เพื่อให้ต้นโกงกาง
สามารถเจริญเติบโตได้  
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วิธีการคือใช้ท่อซีเม็นต์กลมขนาดทั่วไปที่มีขายในท้องตลาด น ามาเรียงกันให้เป็นแถวแล้วเอาดินเลนรอบๆ
ท่อใส่ลงไปให้เต็มน าต้นโกงกางจ านวน 5 ต้นปลูกลงไปในดิน นับเป็นภูมิปัญญาที่ชุมชนคิดกันเอง 

อุปกรณ์ 
(1) ฝักโกงกาง 
(2) ถุงด าขนาดเล็กส าหรับใช้เพาะ 
(3) ดิน 
วิธีการเพาะต้นโกงกาง 
เตรียมฝักโกงกางจากต้นโกงกางน าไปแช่น้ าเพื่อไม่ให้ฝักเหี่ยวแล้วน าดินมาใส่ในถุงด าขนาดเล็กที่ใช้เพาะกด

ดินให้แน่นหลังจากนั้นก็เอาไม้ทิ่มดินให้เป็นรูเพื่อที่จะเอาฝักโกงกางลงไปปลูกเมื่อปลูกเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็รดน้ าเพื่อให้
ดินชุ่มช้ืน การดูแลให้รดน้ าทุกเช้าติดต่อกันจนเปลือกแข็งหุ้มฝักหลุด ใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน จากนั้นรดน้ าทุกเช้า
ต่อไปอีกจนกว่าใบอ่อนแทงออกมาจากฝัก ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 

ผลการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 

 ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การทดสอบความรู้หลังการอบรม การ
สังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายในระหว่างจัดกิจกรรม การติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม 
โดยการประเมินผลมุ่งสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา ปรากฏผลดังนี ้

(1) ด้านความรู้ จากการทดสอบความรู้หลังการอบรม แบบทดสอบมีจ านวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน 
กลุ่มเป้าหมายจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่านผลปรากฏว่า กลุ่มเป้าหมายที่สอบผ่านมีจ านวน 
31 คน (ร้อยละ 86) และที่สอบไม่ผ่านมีจ านวน 5 คน  (ร้อยละ 14) โดยผู้วิจัยได้เฉลยค าตอบอย่างละเอียดเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา 

(2) ด้านทัศนคติ จากการสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายในระหว่างจัดกิจกรรม 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาและเห็น
ว่า การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐ ชาวประมง หรือกลุ่มอนุรักษ์ แต่โดยล าพัง เด็ก
ในฐานะบุตรหลานของชาวประมงและทายาทของชุมชน จ าเป็นที่จะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูและอนุรักษ์
สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

(3) ด้านพฤติกรรม จากการมอบหมายภารกิจให้กลุ่มเป้าหมายน าฝักโกงกางไปเพาะขยายพันธุ์ที่บ้านเป็นเวลา 
14 วัน และนัดหมายให้น าต้นอ่อนโกงกางมาส่งมอบให้กับกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน (ร้อยละ 28) ประสบความส าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ต้นอ่อนโกงกาง โดยสามารถน าต้น
อ่อนมาส่งมอบให้กับกลุ่มอนุรักษ์ได้ ทั้งนี้กลุ่มอนุรักษ์ฯ ให้ข้อมูลว่า การขยายพันธุ์ต้นอ่อนโกงกางไม่ใช่เรื่องง่าย กลุ่ม
อนุรักษ์ฯ เองก็ลองผิดลองถูกเป็นเวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ได้ การที่กลุ่มเป้าหมายจ านวน
หนึ่งใช้เวลาเรียนรู้ในระยะเวลาสั้น ๆ แต่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในครั้งแรก นับว่าประสบความส าเร็จแล้วอีกทั้ง
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ต้นอ่อนโกงกางส าเร็จ ยังคงสนใจติดตามสอบถามเพื่อถอดบทเรียนความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแสวงหาแนวทางแก้ไข กลุ่มเป้าหมายยังคงรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มอนุรักษ์ฯ อย่างใกล้ชิดภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม และมีการนัดหมายที่จะท ากิจกรรมร่วมกันต่อไปอีก 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาผลปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้จากการท าแบบทดสอบ การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติจากการสังเกตความสนใจ ท่าที การ
ตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายในระหว่างจัดกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมจากการมอบหมายภารกิจให้
กลุ่มเป้าหมายน าฝักโกงกางไปเพาะขยายพันธ์ุที่บ้าน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนับว่าประสบผลส าเร็จ  

อภิปรายผลการศึกษา  

 กิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาและการศึกษาบริบทของชุมชนบ้านใหม่ จาก
การศึกษาพบว่าในชุมชนบ้านใหม่ยังขาดการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าจากเด็กภายในชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สื่อสารผล
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การศึกษาให้แก่แกนน าชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่พบว่าประธานกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง
และฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสานต่อการผลักดันและส่งเสริมบทบาทของเด็กในการมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ซึ่งบทบาทท่ีเด็กสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างดีได้แก่
การเฝ้าระวังส่งข่าวเมื่อพบเห็นการท าประมงในบริเวณเขตอนุรักษ์ การช่วยกันดูแลบ้านปลาและการขยายพันธ์ุต้นโกงกาง
ส าหรับปลูกป่าชายเลน 

 

เอกสารและบุคคลอ้างอิง 

[1] เลิศชาย ศิริชัย. (2557).ทะเลสาบสงขลา (พิมพ์ครั้งท่ี 3).สงขลา:อินเตอร์บุ๊ค. 
[2] ศุภชัย เพียรเจริญ. (2558). ประมง (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพมหานคร:รักพิมพ.์ 
[3] เส็น หมุดตะเหล็บ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นาเดียร์ หะยีเลาะ (ผู้สัมภาษณ์). ท่ีบ้านเลขท่ี 39/1 หมู่ที่1  
 ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 
[4] กมลศิริ รักกมล. (6 กุมภาพันธ์ 2561). สภาวะสัตว์น  ารอบทะเลสาบสงขลา เดือนมกราคม 2561.  

สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2561 จาก โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 
http://www.sklonline.com 

[5] มนตรี ภิริโย. (2552). การศึกษาและพัฒนาบ้านปลาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตวน์  า 
 เพ่ือเป็นแหล่งท าการประมงอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝ่ังท่าเรือแกลง-อ่าวสวนสน ต าบลแกลง  

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
สนับสนุนการวิจัยโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อทอ้งถิ่น. 

[6]นายวิชาญ ชูสุวรรณ์ และคณะ. (2560).บทบาทชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรระดับท้องถิ่น 
ศึกษากรณีชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา.ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสนับสนุนการวิจัย. 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

333
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยเลือกชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 
ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์มีห้องสมุดชุมชนพอสุขที่
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2558 แต่กลับพบว่าเด็กและเยาวชนไม่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควร ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ท าการออกแบบการสื่อสาร โดยน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เด็กและเยาวชนให้
หันกลับมาใช้ห้องสมุดชุมชนพอสุข ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ เช่น เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  เข้าใจในกฎ กติกาเบื้องต้น ในการ
ใช้ห้องสมุด  ทัศนคติ เช่น การรู้ถึงคุณค่าของการใช้ห้องสมุด และเกิดความรู้สึก ส านึกหน้าที่ของตนในการดูแลห้องสมุด 
และพฤติกรรม เช่น การดึงความสนใจเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมาก่อนให้สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
พร้อมทั้งสร้างความคุ้นเคยต่อตัวเด็กในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด   
 
ค าส าคัญ: เด็กและเยาวชน 

Abstract 
 This article aims to enhance the learning experience for children and youth. Select Bon Ton 
Pooh community, Thun kha Min, Na Hmom, Songkhla province is a study area. Because it was found 
this community has a library built in the 2015. However, it was found this children and youth did not 
come to use the library service as it should. Researchers use action research communication design is 
provided through activities to inspire children and youth turn back to the library the benefits of 
research are obvious, Children and youth have changed their knowledge, attitude and behavior of 
using community libraries. Such children and youth are knowledgeable. Understanding the use of 
libraries understand the basic rules. To use the library of attitudes. For example knowing the value of 
using the library. And feel Recognize their duties in library behavioral care For example, to draw 
attention to children and youth who have never used library services before. The children are familiar 
with the library. To use the Happy Community Library.  
 
Keywords: Children and youth 
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บทน า 
ห้องสมุดชุมชนพอสุข มีจุดเริ่มต้นจากการที่นายสุรเชษฐ์ ลักษณะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโพธิ์ ต าบลทุ่งขมิ้น 

อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์กรวิก ปัญญาทีโป แห่งสวนธรรมพัฒนาจิต และได้
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการที่ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์จะมีห้องสมุดชุมชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นแหล่ง
เพิ่มพูนปัญญา สถานที่อ่านหนังสือของคนในชุมชน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จึงได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในหมู่บ้าน 
เพื่อสร้างห้องสมุดชุมชนพอสุขข้ึนในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้งบประมาณจ านวนสี่แสนบาทจากพุทธศาสนิกชนทั้ง
ในชุมชนและศิษยานุศิษย์สวนธรรมพัฒนาจิต โดยทางชมรมปฏิบัติธรรมพอสุขได้ร่วมกันจัดหาและสมทบทุนในภายหลัง 
จนครบจ านวนเงินก่อสร้างเป็นจ านวนเงินแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน และได้ท าพิธีเปิดห้องสมุดพอสุขเทิดพระเกียรติ ใน
วันที่ 2 เมษายน 2558 เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ทางหมู่บ้านได้เปิดใช้ห้องสมุดชุมชนพอสุขอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 พร้อมรับบริจาคหนังสือต่างๆ
เข้าห้องสมุด เวลาท าการของห้องสมุดชุมชนคือ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.30 น. - 20.00 น. และในวันเสาร์-
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 น. - 20.00 น. 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนบ้านทุ่งโพธิ์  ต าบลทุ่งขมิ้น  อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา หันกลับมาใช้ห้องสมุดชุมชน

พอสุข 
2. เพื่อสร้างยุวบรรณารักษ์ ในการดูแลห้องสมุดชุมชนพอสุข หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งโพธิ์  ต าบลทุ่งขมิ้น  อ าเภอนาหม่อม  

จังหวัดสงขลา 
3. เพื่อสร้างกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ให้กับเด็กและเยาวชนโดยมีห้องสมุดชุมชนพอสุขเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ

ชุมชน 
ผู้วิจัยเลือกชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า 

ห้องสมุดชุมชนพอสุขแห่งชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์มีทรัพยากรหนังสือเป็นจ านวนมากและหลากหลาย มีเครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี/วีซีดีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ เหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน ในชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์มีเด็กและเยาวชนอยู่เป็นจ านวนมาก หากแต่สภาพและบริบทของ
ชุมชนที่มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจท าให้พ่อแม่และผู้ปกครองมุ่งหวังการหารายได้ให้กับครอบครัวเป็นหลัก ท าให้เด็ก
และเยาวชนไม่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ อีกทั้ง
ครอบครัวยังขาดปัจจัยที่จะส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนพิเศษในตัวเมือง ท าให้เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ขาด
โอกาสทางการเรียนรู้ เดิมทีห้องสมุดชุมชนพอสุขเคยจัดให้มีการสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาภายใน
ชุมชน โดยใช้บุคลากรผู้มีจิตอาสาเข้ามาสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ในปัจจุบันการสอนพิเศษ
ดังกล่าวได้หยุดด าเนินการไปตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ.2560 เนื่องด้วยสาเหตุ (1) ครูอาสาติดภารกิจอ่ืน ท าให้ไม่สามารถเข้า
มาสอนเด็ก ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (2) ไม่มีกิจกรรมอื่นทดแทนเพื่อดึงดูดใจให้เด็กเข้ามาใช้ห้องสมุด (3) ขาดผู้ดูแลห้องสมุด 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องท าหน้าที่ถือกุญแจห้องสมุดและเป็นบรรณรักษ์ด้วย ท าให้ห้องสมุดเปิดท าการในเวลาที่
ไม่แน่นอน [1] 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท าการออกแบบการสื่อสาร โดยน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับเด็กและเยาวชนให้หันกลับมาใช้ห้องสมุดชุมชนพอสุข การรื้อฟ้ืนกิจกรรมของห้องสมุดชุมชนให้กลับคืนมาจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจเหมาะกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน พร้อมท้ังสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของห้องสมุดชุมชนพอสุข ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านทุ่ง
โพธิ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการใช้ห้องสมุดชุมชนพอสุข 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
(1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนด้านทัศนคติคือ การรู้ถึงคุณค่าของการใช้ห้องสมุด และเกิดความรู้สึก 

ส านึกหน้าที่ของตนในการดูแลห้องสมุดจากฐานทัศนคติที่ว่า ห้องสมุดเป็นของชุมชนและเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในการที่
จะรักษาห้องสมุดให้เป็นสมบัติของชุมชนต่อไป  

(2) ด้านความรู้คือ เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  เข้าใจในกฎ กติกาเบื้องต้น 
ในการใช้ห้องสมุด เช่น อย่าไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น การไม่น าขนมขบเคี้ยวมารับประทานในห้องสมุด เป็นต้น 
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(3) ด้านพฤติกรรมคือ จากการสังเกตการณ์พบว่า เด็กและเยาวชนมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม แม้ในช่วง
ระยะแรก ๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย แต่เมื่อกิจกรรมด าเนินการเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 และ 3 พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความ
สนใจมากขึ้นตามล าดับ ทั้งยังสามารถดึงความสนใจเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมาก่อนให้สามารถมาร่วม
กิจกรรมได้ พร้อมทัง้สร้างความคุ้นเคยต่อตัวเด็กในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น 

  

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 บทความวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนในการด าเนินงาน มีดังนี้ 

(1) ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
และสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน ซึ่งเป็นการบูรณาการตนเองให้เข้ากับชุมชน ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการท าความรู้จักกับเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านทุ่งโพธ์ิ เพื่อพบปะพูดคุยและท าความรู้จักกันในเบื้องต้น 
เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้วิจัย จนเกิดความไว้ใจและร่วมกันท ากิจกรรม 

(2) ระยะท าวิจัย (Research Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยสรรหาเด็กและเยาวชน จ านวน 15 คน ครอบคลุมทั้ง
เพศชายและเพศหญิง โดยใช้วิธีการสอบถามจากผู้น าชุมชน ในการสรรหาเด็กและเยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด
ชุมชนพอสุข จึงได้ท าการนัดวันและเวลาเพื่อท าการแลกเปลี่ยน สัมภาษณ์ และร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมให้ตอบสนอง
กับความต้องการของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ โดยเน้นบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้ ทัศนคติในการใช้และการ
ดูแลห้องสมุดชุมชนพอสุข นอกจากนั้นยังท าการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านถึงกิจกรรมที่เคยจัดท ามาและสาเหตุที่ไม่สามารถสร้าง
ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมในระยะยาวได้ 

“เมื่อก่อนก็เคยมีการท ากิจกรรม คือให้ครูอาสาในชุมชนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมาสอนเด็กทุกเสาร์ 
อาทิตย์ ซึ่งก็สอนในวิชาพื้นฐานแบบง่ายๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีการแจกรางวัล
ส าหรับเด็กท่ีใช้บริการห้องสมุดมากท่ีสุด แต่ช่วงหลังกิจกรรมก็ยกเลิกไปด้วยสาเหตุหลายอย่างคือ ครู
อาสามีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ไม่สะดวกส าหรับการมาสอนเด็ก กิจกรรมเลยห่างหายไปนับแต่นั้น 
สักประมาณ 4-5 เดือนได้แล้ว และทิศทางการพัฒนาชุมชนก็เปลี่ยนไป ในช่วงหลังจะเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม การหารายได้เสริมให้กับคนในชุมชนมากขึ้น ตัวผมเองจึงไม่มีเวลาในการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนัก” [2]  

“เมื่อก่อนเคยมีครูเขาเข้าสอนทุกวันเสาร์ อาทิตย์ แต่กิจกรรมนี้หยุดไปนานมากแล้ว หลังจากนั้น ก็
ไม่ได้เข้ามาใช้ห้องสมุดอีก อยากจะเข้ามาใช้ แต่ไม่มีคนดูแล ไม่มีใครเข้าเปิดให้” [3] 

“ถ้าพ่ีมาท ากิจกรรมให้ก็ดี เพราะช่วงปิดเทอมก็ไม่มีอะไรท า ถ้าเหมือนพ่ีๆมา ลุงเชษฐ์ก็จะให้กุญแจใช้
ห้องสมุด แต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่มาคุม เขาก็จะไม่ให้เด็กใช้ ถ้าพ่ี ๆ มาท ากิจกรรมอยากจะเรียนดนตรี อยาก
เรียนเต้น วาดรูปแล้วก็ระบายสีในทุกวันเสาร์อาทิตย์” [4] 

“เมื่อก่อนเคยเข้ามาใช้ห้องสมุดทุกเสาร์ อาทิตย์ เพราะมีครูเข้ามาสอนหนังสือในวิชาต่างๆ แต่พอครู
ไม่ค่อยได้มาสอน ห้องสมุดก็ไม่ค่อยได้เปิดใช้งาน เพราไม่มีคนมาดูแล แต่ถ้าพี่ๆเข้ามาท ากิจกรรมให้
น้องก็ดีใจมาก เพราะได้เข้าใช้ห้องสมุดอีกครั้ง” [5] 

(3) ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) ผู้วิจัยออกแบบการสื่อสารโดยจ าแนกองค์ประกอบของการสื่อสาร
สรุปได้ดังตางรางข้างล่างนี ้

 
ตารางแสดงองค์ประกอบของการสื่อสาร 

องค์ประกอบ แผนการสื่อสาร 
ผู้ส่งสาร ผู้วิจัยจ านวน 5 คน 

ผู้รับสาร เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ จ านวน 15 คน 

สาร ห้องสมุดเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน เป็นพื้นที่ที่จะสามารถท าให้เด็กและ
เยาวชนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่จะน าไปพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ทั้งในด้านความฉลาด
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ทางอารมณ์ผ่านกิจกรรม ศิลปะประยุกต์ เช่น การเล่นดนตรี การวาดภาพระบายสี การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของกันและกัน รวมไปถึงความฉลาดในการคิด วิเคราะห์หาเหตุผลจากการอ่านหนังสือ 
การดูวีดีทัศน์ สิ่งเหล่านี้จะสามารถท าให้หอสมุดชุมชนพอสุขเป็นหอสมุดที่มีชีวิต ท ากิจกรรมที่เน้น
การปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน ซึ่งแตกต่างกับบรรยากาศหอสมุดที่ เคยเป็นมา ซึ่งจะเน้น
บรรยากาศของการอ่านหนังสือ ความเงียบสงบมาเป็นหอสมุดที่มีชีวิตชีวา อีกทั้งเด็กและเยาวชน
สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของการคิด การออกแบบกิจกรรมที่เขาต้องการจะท า    
เด็กและเยาวชนจึงเป็นทั้งผู้สร้างและผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปในคราวเดียวกัน การฝึกฝนทักษะเหล่านี้
โดยมีห้องสมุดเป็นสื่อกลางที่เขาและเธอสามารถที่จะเล่นและสนุกไปกับการท ากิจกรรม ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมใหม่ๆ สามารถจุดประกายฝนัให้เขารู้สึกว่า
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องสนุกได้ สิ่งเหล่านี้จะอยู่คู่กับเด็กและเยาวชนไปตลอดชีวิตผ่านการจุด
ประกายฝัน เริ่มต้นจากหอสมุดชุมชนพอสุข ห้องสมุดที่มีชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชน 

สื่อ ผู้วิจัยใช้สื่อกิจกรรมเป็นหลักในการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 ทรัพยากรในห้องสมุด : หนังสือ (กิจกรรมเล่านิทานจากการอ่านหนังสือในห้องสมุด) 
กิจกรรมที่ 2 ทรัพยากรในห้องสมุด : เครื่องเสียง (กิจกรรมดนตรีและเพลง) 
กิจกรรมที่ 3 ทรัพยากรในห้องสมุด : มัลติมีเดีย (กิจกรรมสนุกกับการ์ตูนสอนใจ) 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมยุวบรรณารักษ์ 

ผลที่คาดหวัง เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการใช้
ห้องสมุดชุมชนพอสุข โดยผู้วิจัยจะประเมินผลจากแบบทดสอบภายหลังสิ้นโครงการ 

(4) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase)  
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ โดยเลือกที่จะ

ด าเนินโครงการต่อเนื่องกันเป็นเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน/สัปดาห์ 

กิจกรรมที่ 1 
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการสะท้อนคิดผ่านการสื่อสารด้วยการอ่านนิทานและวาดภาพ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งกิจกรรมสื่อการเรยีนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีห้องสมุดชุมชนพอสุขเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน โดยใช้หนังสือนิทานที่มีอยู่ในห้องสมุดชุมชนพอสุขมาเป็นสื่อการเรียนรู้ ให้เด็กและเยาวชนอ่านนิทาน แล้วสรุป
บทเรียนที่ได้รับผ่านการเขียน บรรยาย จากนั้นจึงท าการวาดภาพและระบายสี  

กิจกรรมที่ 2 
วันท่ี 1 เมษายน 2561 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะผ่านการเล่นดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก

และเยาวชนบ้านทุ่งโพธ์ิ หันกลับมาใช้ห้องสมุดชุมชนพอสุข เครื่องดนตรีทั้งหมด มีกีตาร์โปร่ง 3 ตัว กลองไฟฟ้า 1 ชุดโดย
ใช้เครื่องอินเล็กทรอนิกส์ เช่น ล าโพง ไมโครโฟน ที่มีอยู่ในห้องสมุดมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรม
นันทนาการเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีผ่านนักดนตรีที่มาฝึกสอนให้กับเด็กและเยาวชน  

กิจกรรมที่ 3 
วันท่ี 7 เมษายน  2561 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมดูการ์ตูนเรื่อง "พิกุลทอง สาวน้อยแสนดี" ความยาววีดีโอท้ังหมด 

40 นาที ซึ่งใช้โทรทัศน์และเครื่องขยายเสียงที่มีอยู่ในห้องสมุดชุมชนพอสุข จากนั้นจึงให้เด็กและเยาวชนถอดบทเรียน
ข้อคิดที่ได้จากการ์ตูน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

กิจกรรมที่ 4 
วันที่ 7 เมษายน 2561 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมดูสื่อวีดีทัศน์ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ห้องสมุด” เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนมีความรู้เรื่องหลักการใช้ห้องสมุด และการดูแลรักษาห้องสมุด นอกจากนั้นยังมีการจัดตารางความรับผิดชอบใน
การดูแลห้องสมุดด้วย 
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ภาพที่ 1-4 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์อย่างต่อเนื่อง
ดังกล่าว ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 

(ก) การแบ่งปัน (Socialization) และสร้างความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) จาก Tacit 
Knowledge ของผู้ที่สื่อสารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงเช่นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์
ระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้วิจัย ส าหรับการร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยก่อให้เกิดทัศนคติใหม่ ๆ ต่อการใช้ห้องสมุดที่ไม่จ าเป็นจะต้องเคร่งเครียดในการหาความรู้ ท าให้การใช้
ห้องสมุดกลายเป็นเรื่องที่สนุกได้  

(ข) การแปลง (Externalization) ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้กลายเป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) เช่นการให้เด็กและเยาวชนเขียน อธิบาย ทัศนคติและความรู้สึกผ่านหัวข้อที่ผู้วิจัยได้ก าหนด
เอาไว้จ านวน 3 ข้อ คือ (1) สิ่งที่ตนเองชอบท า (2) สิ่งที่ตนเองไม่ชอบ (3) ความฝันที่อยากจะเป็นในอนาคต ซึ่งเด็ก ๆ 
สามารถเขียนบรรยายออกมาได้อย่างซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเอง โดยไม่มีกรอบของความผิดและถูกมาขวางกั้น ข้อมูล
ดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงทัศนคติ ความรู้ที่เด็กและเยาวชนมีได้เป็นอย่างดี 

(ค) การสร้าง (Combination) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากความรู้ที่ชัดแจ้ง ด้วยการ
รวบรวมความรู้ประเภท Explicit Knowledge จากแหล่งต่างๆมาสร้างเป็น Explicit Knowledge ใหม่ ๆเช่น การให้เด็ก
และเยาวชนอ่านการ์ตูนและดูสื่อวีดีทัศน์ น ามาสรุปเป็นบทเรียนโดยการเขียนบรรยายและวาดออกมาเป็นรูปภาพ       
ตามจินตนาการของเด็ก ซึ่งเป็นการมอบองค์ความรู้เพื่อให้เด็กท าความเข้าใจก่อนที่จะสะท้อนออกมาเป็นองค์ความรู้ของ
ตนเองอีกท ี

(ง) การแปลง (Internalization) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน 
(Tacit Knowledge) โดยการน าความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานท าให้เกิดความรู้เพิ่มเช่นการให้เด็กและเยาวชนศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดผ่านการดูสื่อวีดีทัศน์จนน าไปสู่การปฏิบัติ ตามกฎ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด เป็นต้น 

(5) ระยะการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase) ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม 
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดโดยใช้แบบทดสอบและการส ารวจทัศนคติของเด็กที่มีต่อการใช้ห้องสมุดโดยใช้
แบบสอบถาม โดยการประเมินผลมุ่งสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังด้านความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม  

ผลการศึกษาและพัฒนา 

การถอดบทเรียนเรื่องห้องสมุดประชาชน 
1. ความหมายของห้องสมุดประชาชน 

ห้องสมุดประชาชน หมายถึง ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยยกระดับชีวิตและสติปัญญา มีความรับผดชอบต่อ
สังคม โดยการจัดบริการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ แก่ประชาชน โดยไม่จ ากัดเพศ วัย ระดับความรู้ เช้ือชาติ 
และศาสนาของผู้ใช้บริการ [6] 

2. ความส าคัญของห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุดประชาชนมีความส าคัญในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมความรู้แก่

ประชาชน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ [7]   
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  2.1 ช่วยพัฒนาสังคม มาตรฐานในการวัดคุณภาพของประชาชนและคุณภาพของสังคมประการหนึ่งคือ 
ความรู้ของประชาชน ซึ่งถ้าประชาชนมีความรู้แล้ว การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆจะสะดวกยิ่งข้ึน  
  2.2 ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพราะถือว่าเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนค่อนข้างมาก จึงมีความ
สะดวกที่ชุมชนจะได้เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและประชาชนใน
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
  2.3 ช่วยพัฒนาการเมือง ห้องสมุดทุกประเภทถือว่าเป็นแหล่งปลูกฝังแนวคิดทางด้านประชาธิปไตย
ให้แก่ชนในชาติ เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดล้วนเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการเสียภาษีเพื่อบ ารุงท้องถิ่น และสิทธิในการใช้บริการสาธารณูปโภคและ
บริการของรัฐที่ได้จัดให้บริการ ที่ส าคัญส าหรับห้องสมุดประชาชนคือการรวบรวมสารสนเทศเกี่ ยวกับระบบการปกครอง 
และแนวนโยบายการปกครองของรัฐให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ  
  2.4 ช่วยพัฒนาวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งรวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาของมนุษย์ 
โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น จะมีการเก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดประชาชน ให้ประชาชนได้
มีโอกาสเข้ามาใช้บริการ และมองเห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ นอกจากนี้สารสนเทศที่เก็บรวบรวมไว้ใน
ห้องสมุดล้วนแต่สร้างสรรค์และยกระดับสติปัญญาของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านศาสนาที่ช่วยจรรโลงใจของผู้อ่าน
ให้มองเห็นทางสว่างในการแก้ปัญหาและด ารงชีวิตอยู่ในกรอบท่ีดีงามของสังคม หรือหนังสือประวัติบุคคลส าคัญที่ควรเอา
เป็นเยี่ยงอย่าง 
  2.5 สร้างสรรค์การศึกษาต่อเนื่องของชุมชน เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าผู้เรียน
จะได้ออกจากระบบโรงเรียนแล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถที่ศึกษาเรียนรู้ได้เองตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับว่า
แหล่งสารสนเทศเอื้ออ านวยมากน้อยเพียงไร ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสดุส าหรับการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม 

3. วัตถุประสงค์และบทบาทของห้องสมุดประชาชน  
  ปัญหาที่เกิดอย่างต่อเนื่องของการใช้บริการของห้องสมุดประชาชน คือความเข้าใจความต้องการของ
ผู้ใช้ และการก าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวถ้าหากมองอย่างผิวเผินอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่
ถ้าศึกษาให้ลึกซึ้งจะเห็นว่ามีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก การที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดเพื่อที่จะให้
สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงค่อนข้างจะล าบากเนื่องจากองค์ประกอบต่างๆของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งจ าเป็นจะต้องศึกษาบทบาทของห้องสมุด ตลอดจนการให้บริการที่ผ่านมาของห้องสมุด และแนวโน้มหรือ
กิจกรรมต่างๆของสังคมที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน กล่าวว่าจะต้องเน้นให้ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ [8] 
  3.1 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 
  3.2 เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
  3.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน 
  3.4 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 
  จะเห็นได้ว่าการก าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จะ
ช่วยให้การด าเนินงานของห้องสมุดมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งบทบาทที่ส าคัญของห้องสมุดประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
  (ก) สนับสนุนทางด้านการศึกษา ช่วยให้ผู้ใช้แต่ละคนหรือกลุ่มบุคคล สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
ห้องสมุดประชาชนจะช่วยลดช่องว่างระหว่างแหล่งเรียนรู้และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  (ข) สนับสนุนด้านความรู้ ห้องสมุดประชาชนช่วยให้พลเมืองได้ใช้สารสนเทศอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง
ตามระดับความจ าเป็น โดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนให้
เหมือนกับแหล่งสารสนเทศท่ัวๆไป 
  (ค) สนับสนุนด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม ช่วยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการใช้สารสนเทศด้านวัฒนธรรม และปลูกฝังให้มีความรักในวัฒนธรรมของชุมชน 
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  (ง) สนับสนุนด้านการใช้เวลาว่าง ห้องสมุดประชาชนมีบทบาทในการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และจัดหาวัสดุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น หนังสือนิยาย 
 ส าหรับในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะท าให้หอสมุดชุมชนพอสุขกลายเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต สามารถ
ดึงดูดความสนใจให้กับเด็กและเยาวชนมีความต้องการที่จะกลับมาใช้ห้องสมุดอีกครั้ง  
 ห้องสมุดประชาชนมีชีวิต ในการวิจัยนี้หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในสังคมได้ศึกษา
ค้นคว้าใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและมีการพัฒนาก้าวหน้าหรือเติบโตต่อไปอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ผสมผสานกับความมีชีวิตชีวาสดช่ืนแจ่มใส  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ศักยภาพของห้องสมุดชุมชนพอสุขในการเป็นห้องสมุดประชาชนมีชีวิต พบว่า 
 1. ความดึงดูดความสนใจของบริเวณอาคารสถานที่ คือ มีที่ตั้งใกล้ชุมชน สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
ปลอดภัย มีการจัดตกแต่งบริเวณอาคารภายนอกให้สวยงามร่มรื่น บรรยากาศดี โดยการจัดสวนหย่อมปลูกหญ้า จั ดโต๊ะ
เก้าอี้ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ เตรียมสถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม ส าหรับดึงดูดใจผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณห้องสมุด 
 2. ความหลากหลายของการให้บริการ ห้องสมุดชุมชนพอสุขสามารถให้บริการที่หลากหลายทั้งความรู้และความ
บันเทิง เช่น ช้ันหนังสือหมวดทั่วไปและหนังสืออ้างอิง มีมุมดูหนังฟังเพลง มุมคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ 
เป็นต้น  
 3. ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดชุมชนพอสุขมีสื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภทที่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนี ้
  3.1 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารภาษาไทย หนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย การ
ส่งเสริมพฒันาอาชีพ นิยาย นิตยสาร หนังสือนอกเวลา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  3.2 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครื่องเล่นซีดี 
  3.3 สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
 4. ความเป็นปัจจุบันของขา่วสารข้อมูลจากการเรียนรู้ มีการรับสื่อประเภทวารสารรายปักษ์และรายปี 
 จากการประเมินศักยภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ห้องสมุดชุมชนพอสุขมีศักยภาพเป็นห้องสมุดประชาชนมีชีวิต 
ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อดึงดูดใจเด็กและเยาวชนให้กลับมาใช้ห้องสมุดอีกครั้ง 
 

ผลที่ได้รับจากการกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ 
ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตความสนใจ ท่าทีและ

การตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดโดยใช้แบบทดสอบและการส ารวจ
ทัศนคติของเด็กที่มีต่อการใช้ห้องสมุดโดยใช้แบบสอบถาม โดยการประเมินผลมุ่งสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้  

(4) ด้านทัศนคติคือ การรู้ถึงคุณค่าของการใช้ห้องสมุด และเกิดความรู้สึก ส านึกหน้าที่ของตนในการดูแล
ห้องสมุดจากฐานทัศนคติที่ว่า ห้องสมุดเป็นของชุมชนและเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในการที่จะรักษาห้องสมุดให้เป็นสมบัติ
ของชุมชนต่อไป และเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการเข้าใช้ห้องสมุดให้เป็นเรื่องที่สนุก การหาความรู้ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเรื่อง
วิชาการเสมอไป การท ากิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสุขและรู้สึกอยากกลับมาใช้ห้องสมุดอีกครั้ง 

(5) ด้านความรู้คือ เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  เข้าใจในกฎ กติกาเบื้องต้น 
ในการใช้ห้องสมุด เช่น อย่าไม่ส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ื่น การไม่น าขนมขบเคี้ยวมารับประทานในห้องสมุด การจัดเก็บหลังจาก
อ่านหนังสือเสร็จ ไม่รื้อหนังสือกระจัดกระจาย เมื่อยืมหนังสือควรน ามาส่งคืนตามวันเวลาที่ก าหนด ไม่น าหนังสือซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของห้องสมุดมาเป็นของตน เป็นต้น 

(6) ด้านพฤติกรรมคือ จากการสังเกตการณ์พบว่า เด็กและเยาวชนมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม แม้ในช่วง
ระยะแรก ๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากยังไม่รู้สึกคุ้นเคย เกิดความรู้สึกแปลกหน้าต่อผู้วิจัย แต่เมื่อกิจกรรมด าเนินการ
เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 และ 3 พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ เพราะเกิดความรู้สึกคุ้นเคยและการพูดถึง
กิจกรรมแบบปากต่อปากของเด็กและเยาวชน ทั้งยังสามารถดึงความสนใจเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมา
ก่อนให้สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ พร้อมทั้งสร้างความคุ้นเคยต่อตัวเด็กในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น 

(7)  
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อภิปรายผลการศึกษา 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้เด็กและ  

เยาวชนกลับมาใช้บริการห้องสมุดชุมชน ผู้วิจัยเลือกชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็น
พื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า ห้องสมุดชุมชนพอสุขแห่งชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์มีทรัพยากรหนังสือเป็นจ านวนมากและหลากหลาย 
มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี/วีซีดีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเช่ือมสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ เหมาะ
ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน เดิมห้องสมุดชุมชนพอสุขเคยจัดให้มีการสอนพิเศษให้กับเด็ก
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาภายในชุมชน โดยใช้บุคลากรผู้มีจิตอาสาเข้ามาสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์แต่ในปัจจุบันการสอนพิเศษดังกล่าวได้หยุดด าเนินการไปตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เนื่องด้วยสาเหตุ (1) ครู
อาสาติดภารกิจอื่น ท าให้ไม่สามารถเข้ามาสอนเด็ก ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (2) ไม่มีกิจกรรมอื่นทดแทนเพื่อดึงดูดใจให้เด็กเข้า
มาใช้ห้องสมุด (3) ขาดผู้ดูแลห้องสมุด ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องท าหน้าท่ีถือกุญแจห้องสมุดและเป็นบรรณรักษ์
ด้วย ท าให้ห้องสมุดเปิดท าการในเวลาที่ไม่แน่นอน 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์และ
ผลส าเร็จหลังจากเสร็จสิ้นโครงการดังต่อไปนี้  

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนบ้านทุ่งโพธิ์  ต าบลทุ่งขมิ้น  อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา หันกลับมาใช้
ห้องสมุดชุมชนพอสุข ผลการศึกษาพบว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเด็กและเยาวชนหันกลับมาใช้ห้องสมุด
ชุมชนพอสุขมากข้ึน โดยประเมินจากสมดุบันทึกการใช้ห้องสมุด พบว่ามีการเซ็นช่ือเข้าใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

2. เพื่อสร้างยุวบรรณารักษ์ ในการดูแลห้องสมุดชุมชนพอสุข หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งโพธิ์  ต าบลทุ่งขมิ้น    
อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการได้มีการสร้างยุวบรรณารักษ์เพื่อ
ท าหน้าที่ในการดูแลห้องสมุด โดยประเมินจากตารางเวรรับผิดชอบของยุวบรรณารักษ์ในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่ง
ยุวบรรณารักษ์สัปดาห์ละ 3 คนในการดูแลรับผิดชอบห้องสมุดชุมชนพอสุข 

3. เพื่อสร้างกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ให้กับเด็กและเยาวชนโดยมีห้องสมุดชุมชนพอสุขเป็นศูนย์กลาง     
การเรียนรู้ของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเป็นเวลา
ทั้งหมด 3 สัปดาห์ โดยประเมินจากรายช่ือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์            
โดยสัปดาห์ที่ 1 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน สัปดาห์ที่ 2 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 คน และสัปดาห์ที่ 3 มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 19 คน 

 
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ปัญหาการขาดครูอาสาในการสอนเด็กและเยาวชนและการขาด

กิจกรรมทดแทน โดยผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้ด าเนินการจัดท าตารางกระจายความรับผิดชอบครูอาสา โดยน าบุคลากร 
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขนงต่าง ๆ มาจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชน สัปดาห์ละ 
1 คน ต่อ 1 เรื่อง จนครบรอบสามเดือน รวมครูอาสาทั้งสิ้น 12 คน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ต่อเนื่องกัน  

ส าหรับปัญหาขาดผู้ดูแลห้องสมุด ผู้วิจัยร่วมกับชุมชนจัดอบรมยุวบรรณรักษ์ในกิจกรรมที่ 4 หลังจากนั้นได้
เยาวชนอาสาสมัครจ านวน 12 คน โดยแบ่งความรับผิดชอบให้เยาวชนแบ่งเบาภาระของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน
การดูแลห้องสมุดเป็นกลุ่ม สัปดาห์ละ 3 คน เช่น ท าความสะอาด จัดชั้นวางหนังสือ เปิด-ปิดและให้บริการภายในห้องสมุด 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เพือ่พัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านยิมพื้นฐาน 12 

ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประชากรเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านปากสาย 
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 39 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนบ้านปากสาย ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 19 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 
12 ประการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทย และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test  ผลการศึกษาพบว่า 1.ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 86.09/87.12 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 2.  2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน
หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ สูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  ทักษะการอ่านภาษาไทย ค่านิยมพื้นฐาน 12  ประการ  
       

ABSTRACT 
The objects of this research were to create and develop Learning Packages for reading skill 

 by using 12 basic values Thai Language Learning Group for Prathomsuksa 3 to be effective 80/80, to 
compare learning achievement of Prathomsuksa 3 students before and after by Learning Packages and to 
study the satisfaction of Prathomsuksa 3 students toward the use of Learning Packages. Population were 
Prathomsuksa 3 students in Banpaksai School in Suratthani Education Primary Service Area Office 3, 2016.  
The samples were Prathomsuksa 3 students at Banpaksai School in Suratthani Education Primary Service 
Area Office 3, 2016 by purposive sampling. The research instruments were  Learning Packages for reading 
skill  by using 12 basic values Thai Language Learning Group for Prathomsuksa 3, Thai Reading achievement 
test and satisfaction assessment form. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and t-test. The study found that 1.Learning Packages for reading skill by using 12 basic values 
Thai Language Learning Group for Prathomsuksa 3 dkiwas effective 86.09/87.12, above the 80/80 
benchmark. , 2. Learning achievement after using  Learning Packages was higher than before use at the .01 
level of significance  and 3. Students were satisfied with the use of Learning Packages was at a high level. 
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บทน า 
             ภาษาไทย เป็นมรดกทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการด ารงชีวิตของคนในสังคมไทย ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด 
วิทยาการ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่
แสดงภูมิปัญญาและสุนทรียภาพของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นส่วนเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มี
ความเป็นไทย ภาษาไทยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติและแสดงความเป็นเอกภาพของประเทศ
ไทยที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป[1]  ตรงกับที่[2] กล่าวว่า ภาษาไทยมีประโยชน์แก่
การด ารงชีวิต มีลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ทุกคนต้องศึกษา เพิ่มพูนทักษะน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สิ่ง
สวยงาม ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  หากสามารถใช้ภาษาได้ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของ
คนและท าให้สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อเสริมปัญญาได้ตลอดชีวิต  ภาษาของชาติใดย่อมมีความส าคัญต่อชนใน
ชาตินั้น  
               การอ่านมีความจ าเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ 
วิทยาการ เทคโนโลยี และความนึกคิด การแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถติดตามข่าวสาร ความรู้ เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับ
ความเป็นไปของโลกเป็นเครื่องมือ ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท าให้สามารถ
ประกอบธุรกิจการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข รวมทั้งเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนน ามาใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ   [3] การอ่านเป็นทักษะของการ
รับรู้เรื่องราวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความ
คิดเห็นความรู้และประสบการณ์ ให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์  โดยน าความรู้ ความคิดมาเลือกใช้
เรียบเรียงค ามาใช้ตามหลักภาษาได้ถูกต้องตรงตามความหมาย  ถูกกาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4]  
             แม้ว่าการอ่านจะมีความส าคัญ และเป็นท่ียอมรับกันอยู่ท่ัวไปว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่คุณภาพ
ของการจัดการศึกษาในด้านการอ่านทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จากการศึกษาข้อมูลผลการ
ทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT หรือ National Test) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2558 
(โรงเรียนบ้านปากสาย. 2558 :  ก) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ 
ดังนี้ ด้านการอ่าน คะแนนเต็ม 45 คะแนน ได้คะแนนต่ าสุด 5 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 35 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 
20.80 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านปากสาย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่าน สรุปได้ดังนี้ ผู้เรียนอ่านไม่ออก ไม่
รู้จักประสมค า อ่านออกแต่ไม่แตกฉาน อ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมายในสิ่ งที่อ่าน ไม่สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องได้ 
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อ่านช้า นักเรียนไม่สนใจการอ่าน หนังสือส่งเสริมการอ่านมีไม่มากเพียงพอและไม่หลากหลาย ในด้านการสอนขาดสื่อการ
อ่านที่เป็นเรื่องราวที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ใกล้ตัวเด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดความหลากหลายและ
น่าสนใจ 
                การพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องแสวงหานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาที่
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา เพื่อวางรากฐานผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทย ด้านการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจากการศึกษาจากการศึกษางานวิจัยด้านรูปแบบการเรียนการสอนภาษาของนัก
การศึกษาหลายท่านพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อประสมที่ประกอบด้วยสื่อมากกว่าสองชนิดขึ้นไปส าหรับให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ที่ต้องการโดยจัดเป็นชุดประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ใบกิจกรรม ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ใบความรู้ รวมทั้งแบบ
ประเมินผล ส าหรับส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามความสามารถและความสนใจ ผู้เรียนสามารถน าชุดกิจกรรมไปศึกษา
ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกการตัดสินใจ การท างานกลุ่ม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
แนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและช่วยลดภาระของผู้สอน [5] กิจกรรมยังช่วยถ่ายทอด
เนื้อหาและประสบการณ์ที่สลับซับซ้อน เร้าความสนใจผู้เรียน ผู้เรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้
การกระท าของตนเองและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง [6] นอกจากนั้นยังพบว่า [7]ได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดค่านิยม 
12 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดค่านิยม 12 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้นสอดคล้องกับ
การศึกษาของ [8] ซึ่งได้สร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก       

                จากการศึกษางานวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ  
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน  12 
ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โดยการทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3   ประชากรเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านปากสาย   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏร์ธานี  เขต 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนทั้งหมด  39 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2  โรงเรียน
บ้านปากสาย   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี  เขต 3  ปีการศึกษา จ านวน 19 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยเป็นครูประจ าช้ันและสอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ท าให้สะดวกในการเก็บข้อมูล   เครื่องมือที่ใช้ คือ 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้
ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษาไทย 3. แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือตามล าดับดังนี้ คือ ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จากงานวิจัย 

แนวคิด และ เอกสารที่เกี่ยวกับ การสร้างชุดกิจกรรมและตัวอย่างชุดกิจกรรม [5] ก าหนดเนื้อหาที่จะน ามาใช้สร้างชุดกิจกรรม  โดยแบ่ง

ออกเป็นเนื้อหาย่อย และจัดท าเป็นชุดกิจกรรม จ านวน 12 ชุด น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลอง
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ใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฏร์ธานี เขต 3  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30  คน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย และแบบประเมิน

ความพึงพอใจ  และมีการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความตรงในเชิงโครงสร้าง (IOC) โดย

ผู้เชี่ยวชาญ น าไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และน ามาหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและ

ความเช่ือมั่นทั้งฉบับ และมีการล าดับขั้นตอนการด าเนินการทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือมีการทดสอบก่อนเรีย น 

(Pre-test) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้บันทึก

คะแนนจากการใช้ชุดกิจกรรมทุกครั้ง เมื่อด าเนินการสอนครบทุกแผนแล้วท าการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน

ภาษาไทย หลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับ ก่อนเรียนเพื่อเปรียบเทียบ ก่อน

เรียนและหลังเรียน น าข้อมูลการศึกษามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-

test   
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12 
ประการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลของ การวิเคราะห์ข้อมลู
ตามล าดับ ดังนี ้
    1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ ปรากฏดังตาราง 
                     ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ของชุดกิจกรรมการเรียน
เพื่อพัฒนาทักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านปากสาย  ปีการศึกษา 2559 
 
ชุดกิจกรรม คะแนน แบบฝึกหัด ( )     คะแนน แบบทดสอบ ( )     ประสิทธิภาพ แบบฝึกทกัษะ (  / )   

ชุดที ่1 87.68 89.47 87.68/89.47 
ชุดที ่2 85.66 86.32 85.66/86.32 
ชุดที ่3 86.80 86.32 86.80/86.32 
ชุดที ่4 84.82 87.37 84.82/87.37 
ชุดที ่5 86.14 85.26 86.14/85.26 
ชุดที ่6 87.50 89.47 87.50/99.47 
ชุดที ่7 85.96 89.47 85.96/87.47 
ชุดที ่8 85.22 85.26 85.22/85.26 
ชุดที ่9 85.92 86.32 85.92/86.32 
ชุดที ่10 85.66 86.32 85.66/86.32 
ชุดที ่11 86.80 86.32 86.80/86.32 
ชุดที ่12 84.82 87.37 84.82/87.37 
เฉลี่ย 86.09 87.12 86.09/87.12 

 
                จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าคะแนนที่นักเรียนท าชุดกิจกรรมระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.09 และท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.12 ดังนั้นชุดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอา่นโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12 
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ประการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   มีประสิทธิภาพ  86.09/87.12 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
             2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยม
พื้นฐาน 12 ประการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปรากฏดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 

12 ประการกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านปากสาย ปีการศึกษา 2559 
 

การทดสอบ N X  S.D. T 
ก่อนเรียน 

 
หลังเรียน 

19 
 

19 

24.25 
 

39.87 

4.04 
 

3.58 

 
30.51** 

                
   t .01(df =18 ) =  20.457 
                                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12  ประการ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้
ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ของกลุ่มตัวอยา่งสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มตี่อการใช้ชุดกิจกรรมเรยีนรู้เพื่อพฒันาทักษะ
การอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปรากฏดังตารางที ่4.3 

 ตารางที่ 3 ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   

การให้คะแนนการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรม  ถือเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี ้
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดให้  5 คะแนน  มีความพึงพอใจมากให้ 4 คะแนน  มีความพึงพอใจปานกลางให ้3 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อยให ้2 คะแนน มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ให ้1 คะแนน 
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการแปลความหมาย [9] โดยการ
ให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี ้ 
                          4.51 – 5.00    หมายถึง   พอใจในระดับมากที่สุด 
        3.51 – 4.50   หมายถึง   พอใจในระดับมาก 
        2.51 – 3.50   หมายถึง   พอใจในระดับปานกลาง 
        1.51 – 2.50   หมายถึง   พอใจในระดับน้อย 
        1.00 – 1.50   หมายถึง   พอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 
 

ข้อที ่ รายการ 
 

X  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 
ด้านเนื้อหาสาระ 
เนื้อหาสาระน่าสนใจ  น่าติดตามอา่น 

 
4.67 

 
0.75 

 
มาก 

2 เนื้อหาสาระเป็นที่นิยมชมชอบของฉัน 4.11 0.83 มาก 
3 เนื้อหาสาระท าให้ฉันได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.32 0.73 มาก 
4 เนื้อหาสาระท าให้ฉันน าไปปฏิบัตติามด้วยความเต็มใจ 4.48 0.66 มาก 
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ข้อที ่ รายการ 
 

X  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

5 เนื้อหาสาระของชุดกิจกรรม มีประโยชน์ 4.62 0.58 มาก 

6 
ด้านกิจกรรมการเรียน 
ฉันสามารถศึกษาชุดกิจกรรม ด้วยตนเอง สนุกและไมเ่ครียด 

 
4.46 

 
0.50 

 
มาก 

7 
ฉันยินดีปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนตามค าแนะน าในชุดกิจกรรม ด้วย
ความเตม็ใจ 

4.08 0.69 มาก 

8 กิจกรรมการเรียนในชุดกิจกรรมแปลกใหม่และน่าสนใจส าหรับฉัน  4.22 0.80 มาก 
9 ฉันเปิดอ่านชุดกิจกรรม ตามค าแนะน าไดส้ะดวกไม่วกวนสับสน 4.46 0.54 มาก 

10 
กิจกรรมการเรียนในชุดกิจกรรมมกีารให้ก าลังใจแก่ฉัน ท าให้ชอบและ
มีก าลังใจ 

    4.42    0.64       มาก 

 
  ต า ร า งที่  4.3 ผลการวั ดความพึ งพอใจของนั กเรี ยนช้ั นประถมศึ กษาปี ที่  3  ที่ มี ต่ อการใ ช้ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม เรี ย น รู้ 
                   เพื่ อพั ฒ นาทั กษะการอ่ าน โดย ใช้ค่ านิ ยมพื้ น ฐาน  12 ประการกลุ่ ม สาระการเรี ยน รู้ ภ าษาไทย  
                   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ 
 

X  
 

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

11 
ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
น าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน ท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ท าให้
ฉันชอบและพอใจ 

4.42 0.64 มาก 

12 รูปแบบในการน าเสนอของชุดกิจกรรม ฉันอยากปฏิบัติตาม และชอบ 4.46 0.54 มาก 
13 การน าเสนอตัวอย่างต่าง ๆ  อย่างน่าสนใจ 4.37 0.59 มาก 

14 
รูปเลม่และตัวอักษรเหมาะสม  สวยงาม  ฉันชอบ 
และพอใจ 

4.42 0.54 มาก 

15 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อและก ากวม  ฉันไม่เบื่อและน่าสนใจ 4.56 0.67 มาก 

16 
ด้านผลที่นักเรียนได้รับ 
ฉันได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านและน าไปปฏิบัติตามได้สะดวก 

 
4.38 

 
0.60 

 
มาก 

17 
ค าถามระหว่างเรียนท าให้ฉันเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและ
น่าสนใจ 

4.42 0.61 มาก 

18 กิจกรรมท้ายบทน่าสนใจ  และฉันอยากท ากิจกรรมท้ายบท  4.17 0.58 มาก 
19 ฉันสนับสนุนและอยากจะใช้แบบฝึกทักษะ ในเรื่องอื่น ๆ  4.31 0.64 มาก 

20 
ชุดกิจกรรมมีประโยชน์  มีคณุค่าและเหมาะ 
กับฉัน 

4.37 0.56 มาก 

สรุปผล 4.25 0.62 มาก 
 
ตารางที่ 3   สรุปได้ว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมเรยีนรู้เพื่อพฒันาทักษะการอ่านโดยใช้
ค่านิยมพื้นฐาน12 ประการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.25, S.D.=0.62) 
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การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาค้นคว้าและทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน  12 
ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลที่เกิดขึ้น น ามาอภิปราย  ได้ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 86.09/87.12 แสดงให้เห็นว่า ขณะที่นักเรียนท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
โดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12  ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถท าชุดกิจกรรมได้
ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 86.09   และนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบประเมินผลหลังใช้แบบฝึกทักษะได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
87.12  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  พบว่า สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีการเสนอเนื้อหาตามความสนใจของนักเรียน  ประกอบกับการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้
ค่านิยมพื้นฐาน 12  ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นได้ผ่านการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ และน าไปทดลองกับนักเรียน 1 คน และ 10 คน  ตลอดจนทดลองภาคสนาม   แล้วน ามาปรับปรุง
พัฒนาให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น มีการเสนอเนื้อหาตามความสนใจ ของนักเรียน  และ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้ก าหนดเนื้อหาเป็นตอนๆ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหาชัดเจน มีภาพประกอบสวยงาม  ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้[3]สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักศึกษาหลายท่าน ซึ่งต่างก็ได้ศึกษาชุด
กิจกรรมการสอนและหาประสทิธิภาพของชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 [7][8][10] 2. ผลสัมฤทธ์ิหลัง
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12  ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้เนื่องจากในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น มีการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบทดสอบ การค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่ายและผ่านการ
ตรวจสอบหาคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ อีกทั้งก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น กลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ซึ่งมีความสอดคล้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาแล้ว ผลการศึกษาทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นักการศึกษาหลายท่าน
ซึ่งต่างได้ศึกษาและพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน.  [10] [12] [12]  3.นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3โดยภาพอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมดังกล่าวมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย มีภาพประกอบที่
น่าสนใจ อีกทั้งเมื่อนักเรียนท าแต่ละกิจกรรมเสร็จแล้วยังสามารถตรวจค าตอบได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับการศึกษาของนักการศึกษาที่
ได้สร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและ การเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ต่างก็มีผลการศึกษาสอดคล้องกันคือพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
[14][5][10]และ[5] 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตัว บ่งช้ีให้เห็นว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ด้านต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้  ความเข้าใจ  ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียน

มัธยมศึกษา  โรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัด นราธิวาส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  จากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 12 คน ผลการวิจัย พบว่า สื่อออนไลน์ที่นักเรียนทุกคนใช้  คือ เฟสบุ๊ค 
(Facebook)  รองลงมาคือ ไลน์ (Line) และอินสตราแกรม (Instagram) ตามล าดับ   นักเรียนส่วนใหญ่  มีความรู้ ความเข้าใจ  
และสามารถน าหลักกาลามสูตรมาปรับใช้ในการใช้สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย ข้อที่ (1) มา อนุสฺสวเนน Ma anussavena : 
อย่าเพิ่งเช่ือโดยฟังตามกันมา ข้อที่ (2) มา ปรมฺปราย Ma  paramparaya : อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา 
ข้อที่ (3) มา อิติกิราย Ma  itikiraya : อย่าเพิ่งเช่ือเพราะข่าวเล่าลือ ข้อที่ (5) มา ตกฺกเหตุ Ma takkahetu : อย่าเพิ่งเชื่อโดย
คิดเดาเอาเอง และข้อที่ (6) มา นยเหตุ Ma nayahetu : อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา  เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือก
บริโภคสื่อออนไลน์   และพบน้อยที่สุดคือการน าหลักกาลามสูตร ข้อที่ (4) มา ปิฏกสมฺปทาเนน Ma Pitakasampadanena : 
อย่าเพิ่งเช่ือโดยอ้างคัมภีร์หรือต ารา ข้อที่ (7) มา อาการปริวิตกฺเกน  Ma akaraparivitakkena : อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตาม
อาการที่ปรากฏ ข้อที่ (8) มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยาMa ditthinijjhanakkhantiya : อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็น
ของตน ข้อที่ (9) มา ภพฺพรูปตา Ma bhabbarupataya : อย่าเพิ่งเช่ือว่าผู้พูดควรเช่ือได้  ข้อที่ (10) มา สมโณ โน ครูติ Ma 
samano no garu ti : อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา  
 
ค าส าคัญ: หลักกาลามสูตร, สื่อออนไลน์,  โรงเรียนนราสิกขาลัย 

 
ABSTRACT 

This qualitative research study aimed to explore knowledge and understanding in accordance 
with Kalamasutra principles for Online media usres  of secondary school students at Narasikhalai school, 
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Narathiwas province.  Results of the study revealed that Facebook is  the the most students use, 
followed by Line and Instragram, respectively.  Most of them had knowledge and understanding were 
able to adopt Kalamasutra principles Which are the comprised of 1) do not believe through word-of-
mouth; Item 2) do not believe regarding it was an old matter told from generation to generation; Item 3) 
do not believe due to a rumour; Item 5) do not believe due to estimation.  All of these were used as a 
basis of the decision making to use Online media.  The following were found least: Item 4) do not believe 
as cited in handbooks: Item 7) do not believe due to appeared condition; Item 8): do not believe due to 
consistence with self-opinion; Item 9) do not believe since the speaker is reliable; and Item 10) do not 
believe since the speaker is your teacher. 
 
Keywords:  Kalamasutra principles, Online media, Narasikhalai School   
 

บทน า 

ปัจจุบันนี้การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราในสั งคมได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมออนไลน์  (Social Media) ซึ่งผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตก็มีอัตตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line),  อินสตาแกรม  
(Instagram), มายสเปซ (My Space) เป็นต้น  การสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่าย
ออนไลน์  โดยเช่ือมโยงกันทั่วโลกในแบบไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีแหล่งที่มาอย่างหลากหลาย ซึ่งมีข้อเท็จจริงบ้าง 
ปราศจากข้อเท็จจริงบ้าง ข้อมูลเหล่านี้อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงเดิมที่เกิดขึ้น และมีผลท าให้เกิด
ความเชื่อด้วยการถูกชักจูงจากสื่อ  อย่างไม่รู้ตัว สื่อออนไลน์เป็นทางช่องหนึ่ง  ที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
เยาวชน  หากขาดการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ โอกาสที่จะตกเป็นเครื่องมือของสื่อน้ันจึงมีมาก1 (ณัฐพล บัวอุไร,2554) 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นองค์กรหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อซึ่งบทบาท ดังกล่าวปรากฏในปฏิญญา Grunwaldค.ศ.1982 โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การส่งเสริมความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ของพลเมือง  ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และสนับสนุนโครงการต่างๆ ท่ีเป็น
การแนะน าเกี่ยวกับการรู้ เท่ าทันสื่อและสารสนเทศซึ่ งเป็นส่วนส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 2 
(UNESCO,2008) โดยในช่วงทศวรรษ 1990 การรู้เท่าทันสื่อเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เปน็การขับเคลื่อนการศึกษาการรู้เท่าทัน
สื่อ (media literacy education) ที่เกิดข้อค าถามและความคิดเห็นต่างๆจ านวนมากเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อว่าเกี่ยวข้องกับ
อะไรบ้าง แต่การศึกษาเกี่ยวกับสื่อในขณะนั้น ยังคงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างจ ากัด ส าหรับเหตุการณ์ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการรู้เท่าทัน สื่อน้ันเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ.1992 มีการจัดประชุมผู้น าจ านวน 30 คน ท่ีเป็นสมาชิก
ของสถาบัน Aspen Media Literacy Leadership เป็นการประชุมที่มีก าหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยใช้สถานที่ภายใน
สถาบันคือ Wye Conference Center ซึ่งการประชุมในครั้งน้ันช่วยให้ผู้น าในสาขาวิชาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แบ่งปัน
ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ก าหนดนิยามของการรู้เท่าทันสื่อ ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์และประสาน
แผนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ3 (Center for Media Literacy, 2011) 

สอดคล้องกับในทางพุทธศาสนามีหลักค าสอนประการหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการรู้เท่าทัน
ตนเองและรู้เท่าทันสื่อได้ นั่นคือ “หลักกาลามสูตร 10 ประการ” ที่พระพุทธเจ้า ทรงไขข้อข้องใจให้กับพวกกา
ลามะชาวเกสปุตตนิคมเมื่อครั้งในอดีตกาล  อีกทั้งเป็นการเตือนสติให้กับพุทธศาสนิกชน  เพ่ือไม่ให้เชื่อสิ่งใด
อย่างงมงายโดยปราศจากการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบมี 10 ประการ ได้แก่ อย่าได้เชื่อถือความถ้วย
ค าที่ได้ฟังมา  อย่างได้เชื่ถือความถ้อยค าสืบๆ กันมา  อย่าได้เชื่อถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้  อย่าได้เชื่อถือ
โดยอ้างต ารา  อย่าได้เชื่อถือโดยเดาเอาเอง  อย่ได้เชื่อถือโดยคาดคะเน  อย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตาม
อาการ  อย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฎฐิของตัว  อย่าได้เชื่อถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้  อย่า
เชื่อถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา4 (องฺ. ติกฺ. 20/66/256) 
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พุทธพจน์ค ากล่าวที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้คนมีปัญญาโดยการสอนให้พิจารณาเหตุผล  ไม่เชื่องมงาย
หรือมิได้บีบบังคับให้พุทธศาสนิกชนเชื่อแบบศรัทธา  และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมาทดสอบหลักพุทธ
ธรรมด้วยตนเอง  โดยเริ่มต้นที่ความสงสัยเพราะความสงสัยเหล่านั้น  น าไปสู่การค้นหาหลักการส าหรับการ
ยึดถือว่าสิ่งใดถูกต้องสมควรให้ความเชื่อถือได้  หรือสิ่งใดไม่ถูกต้องและไม่ควรให้ความเชื่อถือ  พระพุทธเจ้า
ไม่ได้พิสูจน์หลักความเชื่อทั้ง 10 ข้อ  อย่างสิ้นเชิงเพียงแต่พระองค์แนะน ามิให้  เชื่อถือหลักความเชื่อใดทันที  
หากเชื่อถือก็ต้องใช้หลักการที่มีความน่าเชื่อถือมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

สื่อที่ใช้ผ่านช่องทางออนไลน์จึงมีอิทธิพลต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้  ผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความรอบคอบในการไตร่ตรองพิจารณาข้อมูลต่างๆ ในการใช้สื่อออนไลน์  และการไตร่ตรองพิจารณาตามหลักค าสอนกาลาม
สูตรทางศาสนา  ที่มีความสอดคล้องในการรู้เท่าทันสื่อยุคโลกาภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ในการ
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่   เพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างรู้เท่าทันสื่อ
และได้รับประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นมากกว่าโทษที่จะได้รับ   

ซึ่งโรงเรียนเป็นอีกสถานท่ีหนึ่งที่เด็กส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด  โดยเฉพาะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ถือว่าเป็นโรงเรียนระดับจังหวัดที่ ค่อนข้างมีนักเรียนจากหลาย
อ าเภอมาศึกษา และโรงเรียนมีความก้าวหน้าของระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษา  ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์  ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนนราสิกขา
ลัย จังหวัดนราธิวาส   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์  ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนนราสิกขา
ลัย จังหวัดนราธิวาส   
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
   1. ผลการศึกษา  ผู้บริหาร  และครูผู้สอน สามารถน าไปส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามหลักกาลามสูตรในการเรียน
การสอนของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส 

2. โรงเรียนน าผลการศึกษาปรับเนื้อหาในเนื้อหาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักกาลามสูตรของนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส   

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  

3. ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ของโรงเรียนนราสิกขาลัย 

จังหวัดนราธิวาส  โดยเลือกช้ันละ 2 คน  รวมเป็น 12 คน (เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ผ่านค าแนะน าของคุณครูประจ าช้ัน  ซึ่ง
เลือกนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของแต่ละชั้น)  โดยกระบวนการการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
5อุษา บิ้กกิ้นส์  (2555) ได้ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่าเป็นความสามารถในการตีความหมาย ค าพูด 

สัญลักษณ์  ที่มีอยู่มากมายจาก โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร และ สื่อโฆษณาต่างๆ รวมไป ถึง
ความสามารถในการตัดสินใจเลือก การตั้งค าถาม การไม่หวั่นไหวต่อสื่อรอบตัว    

6จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2559)  ทักษะการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้  
1 ทักษะในการเข้าถึง (Access Skill) ทักษะนี้จะช่วย ให้บุคคลสามารถรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและมี

ประโยชน์ และ สามารถท าความเข้าใจความหมายของเนื้อหาสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
  2 ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill) ทักษะนี้จะช่วย ให้บุคคลสามารถตรวจสอบการออกแบบทั้ง

รูปแบบของเนื้อหาสาร โครงสร้างของเนื้อหาสาร และล าดับเหตุการณ์ของเนื้อหาสาร  รวมถึงสามารถใช้แนวคิดต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองในการท าความเข้าใจบริบทของเนื้อหาสารที่น าเสนอ 

 3 ทักษะการประเมินเนื้อหาสาร (EvaluateSkill) ทักษะ นี้จะช่วยให้บุคคลสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสารไป
ยังประสบการณ์ ส่วนบุคคลและท าการตัดสินเกี่ยวกับความถูกต้อง คุณภาพและความเกี่ยวข้องของเนื้อหาสาร  
   4 ทักษะการสร้างสรรค์ (Create Skill) ทักษะนี้จะช่วย ให้บุคคลสามารถเขียนความคิดของพวกเขา โดย
ใช้ข้อความเสียง และ/หรือภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสารของพวกเขา  
   5 ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill) ทักษะนี้จะ ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผล มหาศาลในการท างานร่วมกับผู้อื่น แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อข้างต้นสอดคล้อง กับที่
คณะกรรมาธิการยุโรป (Center for Media Literacy, 2011). กล่าวถึงโครงสร้างของการรู้เท่าทันสื่อว่าประกอบด้วย 2 มิติ 
คือ (1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) เป็นระดับพื้นฐานซึ่งเป็นชุดของปัจจัยที่เป็นไปตาม
บริบท (2) ความสามารถส่วนบุคคล ( IndividualCompetences ) หมายถึง ความสามารถเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ
การฝึก ปฏิบัติทางทักษะ 

 

แนวคิดหลักกาลามสูตร 
7พระคัมภีรญาณ  อภิปุญโญ  (2550) กล่าวว่า  พระพุทธเจ้าได้เทศนาวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าควรจะ

เชื่ออย่างไรหรือควรจะพิจารณาอย่างไรก่อนที่จะเช่ือ โดยทรงเทศนาสั่งสอนชาวกาลามะในเกสปุตตนิคมหรือหมู่บ้านเกสปุต 
(อ่านว่า เก-สะ-ปุต) แคว้นโกศล ในประเทศอินเดียในสมัยโบราณ เนื่องจากที่หมู่บ้านนี้มีนักบวชเจ้าลัทธิต่างๆ เดินทางมา
เทศนาค าสอนของตนๆ มากมาย และต่างก็ระบุว่าค าสอนของตนถูกต้องและของผู้อื่นเป็นเท็จทั้งสิ้น เมื่อได้ฟังมากๆ และฟัง
จากหลายๆ อาจารย์ก็ท าให้ชาวกาลามะสับสน เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาชาวกาลามะจึงขอร้องให้พระพุทธเจ้าเทศนาโปรด
ว่าจะเช่ือใครและควรจะเชื่ออย่างไร พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาโปรดชาวกาลามะถึงข้อห้ามหรือข้อพึงระมัดระวัง 10 ประการ
ประกอบด้วย 

 1 . มา อนุสฺเวน ( มา อะนุสสะเวนะ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา) 
( Be not led by report- both verbal report and written report. )  จากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญ
กับเรื่องราว 

2. มา ปรมฺปราย ( มา ปะรัมปะรายะ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา) 
( Be not led by tradition. ) 

3. มา อิติกิรายะ ( มา อิติกิรายะ ) (อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ) 
( Be not led by hearsay or rumour. ) 

4. มา ปิฎกสมฺปทาเนน ( มา ปิตะกะสัมปะทาเนนะ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือต ารา)  
( Be not led by the authority of texts. ) 

5. มา ตกฺกเหตุ ( มา ตักกะเห-ตุ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง) 
( Be not led by mere logic. ) 
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6. มา นยเหตุ ( มา นะยะเห-ตุ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา) 
( Be not led by inference and philosophy. ) 

 7. มา อาการปริวิตกฺเกน ( มา อาการะปะริวิตักเกนะ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ)  ( Be not 
led by considering appearances and common sense. ) 

 8. มา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา ( มา ทิดถินิดชานักขันติยา ) (อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน ) ( Be 
not led by the agreement with a considered and approved theory. ) 

9. มา ภพฺพรูปตาย (มา พับพะรูปะตายะ) (อย่าเพิ่งเช่ือว่าผู้พูดควรเช่ือได้)( Be not led by seeming possibility 
and because of creditability. ) 

10. มา สมโณ โน ครูติ (มา สัมมะโนโนคะรูติ) (เอย่าเพิ่งเช่ือว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรารา)  ( Be not led by the 
idea, ‘This is our teacher’. ) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
8พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร ( 2559 น. 272-279)  ศึกษา  กาลามสูตร : หลักพิจารณษก่อนเชื่อในพุทธปรัญาเถร

วาท  ผลการศึกษา พบว่าการพิจารณาก็คือการไตร่ตรองโดยอาจใช้เหตุผล หรือใช้การดูจากสิ่งที่  อ้างอิง เช่นต าารา หรือตัว
บุคคล หรือดูจากค าล่ าลือ หรือดูจากการที่มันตรงกับความเห็นที่เรามีอยู่ก่อนแล้ว เป็นต้น มาตัดสินใจ ซึ่งสิ่งที่ใช้พิจารณานั้นก็
อยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเช่ือท้ัง 10 น้ีทั้งสิ้น ดังนั้น การที่บอกว่า “ให้พิจารณาก่อนจึงค่อยเชื่อ” นั้นจึงไม่ถูกต้อง  

สิ่งที่ถูกต้องก็คือ  เมื่อเราได้เรียนรู้หลักค าสอนใดมา  ก่อนอื่นก็ให้น ามาพิจารณา ก่อนว่ามีโทษหรือมีประโยชน์ ถ้า
เห็นว่ามีโทษก็ให้ละทิ้งเสีย  (ซึ่งนี้ยังเป็นแค่การพิจารณา)  แต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์  ไม่มีโทษก็ให้น ามาทดลองปฏิบัติดูก่อน  
ถ้าลองปฏิบัติเต็มมาตรฐานแล้ว  ความทุกข์ไม่ดับลง  ก็ให้ละทิ้งเสียตแต่ถ้าทดลองปฏิบัติดูแล้ววบังเกิดผล  เป็นความดับลง
หรือลดลงของความทุกข์จริ  จึงค่อยปล่อยใจเชื่อหรือปฏิบัติให้ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 

สรุปได้ว่า หลักกาลามสูตรจะสอนว่า “อย่าเชื่อใคร แม้แต่ตัวเอง แต่ให้เชื่อความจริงที่เกิดขึ้นจาก การปฏิบัติจนเห็น
ผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น” ซึ่งการไตร่ตรองยังไม่สามารถท าให้เรารู้ว่าค าสอนใดเป็นค า สอนที่ถูกต้องได้ เพราะยังไม่ได้มีการ
ลงมือปฏิบัติจริง ๆ จะต้องมีการปฏิบัติจนเห็นผลจริงก่อน เราจึงจะรู้ได้ว่าค าสอนใดเป็นค าสอนที่ถูกต้อง  (คือดับทุกข์ได้)  และ
ค าสอนใดเป็นค าสอนที่ไม่ถูกต้อง (คือดับทุกข์ไม่ได้) ตามหลักกาลามสูตร 

9พระธนิต  อธิจิตโต พระพงษ์ศักดิ์  สนุตมโน  และสุวิมล  สังวร (2559  น. 41-51)  ศึกษาเรื่องการวินิจฉัยสั่งการใน
หลักกามสูตร  ผลการศึกษาพบว่า  แนวคิดตามทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการในกาลามสูตร เป็นแนวคิดเชิงปฏิเสธ งดเว้นหรือห้าม 
หมายความว่า อย่าเพิ่งด่วนเช่ือ ด่วนสรุป รวมถึงด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ ซึ่งเมื่อเกิด ค าถามว่า ถ้าห้ามว่าอย่าเพิ่งเช่ือหรือ
ตัดสินใจง่ายๆแล้วจะให้ท าอย่างไร ค าตอบบางพุทธศาสนา คือ เรียนรู้และเข้าใจการวินิจฉัยสั่ งการอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งในทาง พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางในการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการด้วยหลัก “กา
ลามสูตร” ที่ ต้องใช้ทั้ง "ปรโตโฆสะ"และ "โยนิโสมนสิการ" เพื่อให้การวินิจฉัยสั่งการเป็นไปอย่างถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) สามารถ
ปฏิบัติได้และให้ผลประโยชน์อย่างสูงสดุ ส่วนกระบวนการวินิจฉัยสังการนั้น  มีขั้นตอนตามความเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ กัน 
ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ที่ว่าจะต้องมีการก าหนด ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น ก าหนดทางเลือกท่ีเห็นว่าดีที่สุดในการแก้ปัญหา ซึ่ง
จะต้องน าเอาหลัก ทฤษฎีทางตะวันตกมาใช้ในหลักของการวิเคราะห์“5Ws1H” เป็นการหาข้อมูลของเหตุที่มาซึ่งจะ ก่อให้เกิด
ผลที่ตามมาทีหลัง บทบาทที่ส าคัญของผู้น าหรือผู้บริหารในการจัดการหรือบริหารงานที่ต้องใช้หลักในการคิด วิเคราะห์ซึ่งจะ
น าพาให้เกิดความอยู่รอดและการประสบความส าเร็จ ของกลุ่ม หน่วยงาน หรือ องค์การ การตัดสินใจที่ดีนั้นจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดตาม ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินใจจึงควร หาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดีให้การตัดสินใจ ตลอดจน
ตระหนักถึงสาเหตุที่ท าให้ เกิดการตัดสินใจผิดพลาดอีกดว้ย โดยสามารถใช้หลักธรรมที่มีมาในพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพิจารณาแล้วการตัดสินใจก็จะเกิดผลดีมากท่ีสดุและเกิดความผดิพลาดน้อยที่สดุ ซึ่งจะ น าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสดุของ
การบริหารงานองค์การ 

10จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2559) ศึกษาเรื่อง “สร้างการรู้เท่าทันสื่อ คือ การพัฒนาคุณภาพสื่อและผู้บริโภคสื่อใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน” พบว่า การด าเนินชีวิตในทุกวันนี้ สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การท างาน การบริโภค และการพักผ่อน ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมที่ถูกครอบง าโดยสือ่ 
ซึ่งสื่อก็มีทั้งสื่อที่ดีสื่อสร้างสรรค์ และสื่อที่ไม่เหมาะสม เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคม แม้ประโยชน์ของสื่อจะมีอย่างอเนกอนันต์ 
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ในทางกลับกันได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายของสื่อที่มีต่อผู้บริโภคสื่อ โดยเฉพาะกับผู้บริโภคสื่อที่ยังไม่มี
วิจารณญาณที่ดีพอ ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในผู้บริโภคสื่อทุกเพศ ทุกวัยและเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น เพราะสื่อมีพัฒนาการความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสร้างการรู้เท่าทันสื่อมิได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาคุณภาพผู้บริโภคสื่อ
เท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพสื่อในสังคมไทยให้เป็นไปตามความต้องการของคนในสังคม 

 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส  โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แบบสัมภาษณ์   
ส าหรับเครื่องมือและวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์  แบบ

กึ่งโครงสร้าง มีการก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน รูปแบบของค าถามเป็นค าถามปลายเปิด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

     ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วพรรณนาความ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและน าเสนอ
ข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนนรา
สิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส  โดยใช้กระบวนการวิจัยในเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

 

การรู้เทา่ทนัสือ่ออนไลน์ 

หลักกาลามสูตร 
ค าสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง

หลักเกณฑ์ความเชื่อ 10  ประการ 
 

ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการ
ใช้สื่ อออนไลน์   ของนั ก เรียน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส   
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก  พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนนราสิกขาลัย ที่นับถือศาสนาพุทธ   ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  จ านวน 7 คน  และเป็นเพศชาย  จ านวน 5 คน  อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 14 – 16 ปี  รองลงมา อายุอยู่ในช่วง 
17 – 19 ปี  สื่อออนไลน์ ท่ีนักเรียนทุกคนใช้  คือ เฟสบุ๊ค (Facebook)  รองลงมาคือ ไลน์ (Line) จ านวน 9 คน อินสตราแก
รม (Instagram) จ านวน  7 คน  และน้อยท่ีสุด คือ ทวิตเตอร์ (Twitter) จ านวน 5 คน ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์ 

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้ และความเข้าใจในหลักกาลามสูตร ท้ัง 10 ข้อ เนื่องจากโรงเรียนนราสิกขาลัยมีช่ัวโมง
กิจกรรมพระพุทธศาสนา ส าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธสาสนา  แก่นักเรียนภายในโรงเรียน  ท าให้นักเรียนมีพื้น
ฐานความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักกาลามสูตร  

จากการสัมภาษณ์ ท าให้ผู้วิจัย  พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์   เพราะส่วนใหญ่แล้ว
นักเรียนจะใช้เวลาว่างในการบริโภค สื่อออนไลน์  ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ   ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่ใช้สื่อออนไลน์แล้วนั้น  จะใช้
เวลา  ประมาณ 3 – 4 ช่ัวโมงต่อวัน  ท้ังนี้ไม่รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  ที่ใช้เวลา  มากกว่า  5 ช่ัวโมงต่อวันในการบริโภคสื่อ
ออนไลน์  โดยในวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์  จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการใช้สื่อออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุย สนทนา  
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  รวมถึงสืบค้นข้อมูลข่าวสาร บางหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องท าให้บริโภคสื่อออนไลน์
ประเภทอ่ืนๆที่สนใจอย่างต่อเนื่อง  อาทิ สื่อโฆษณา ฟิดข่าวบนเฟสบุ๊ค ซื้อสิ้นค้า  และอื่นๆ  เป็นต้น  

ประเด็นต่อมาคือ ความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักกาลามสูตรในการใช้สื่อออนไลน์  พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง   และให้ความคิดเห็นตรงกันว่า หลักกาลามสูตร คือ หลักค าสอนที่ต้องมีการพิสูจน์  พินิจพิจารณา  หรือการคิด  การ
ไตร่ตรอง  ก่อนที่จะเช่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  แต่ในเชิงปฏิบัตินั้น จะพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้น าหลักค าสอน
ดงักล่าวไปปฏิบัติมากกว่า อาจด้วยวัย อายุ  และวุฒิภาวะ  ที่มากกว่า  ท าให้ก่อนการเช่ือสื่อออนไลน์ หรือตัดสินใจเชื่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งนั้น  จะต้องหาข้อมูลข่าวสารจากหลายๆแหล่งที่มา  เพื่อมาสนับสนุนความเช่ือว่าเป็นจริงหรือเท็จ  แต่ทั้งนี้ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น  พบว่า  ส่วนใหญ่จะเชื่อสื่อออนไลน์และเลือกที่จะพิสูจน์ในล าดับถัดไป  เช่น การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามผ่านการโฆษณา นักเรียนส่วนใหญ่จะหลงเช่ือโดยปราศจาการพิสูจน์ หรือไตร่ตรอง ว่าการสื่อโฆษณานั้น
เป็นโฆษณาชวนเช่ือหรือไม่  และเมื่อถูกใจในสินค้า หรือบริการ นั้นๆ  จะซื้อสิ้นค้า หรือบริการต่างๆ นั้นทันทีหลังได้รับชม
โฆษณา เป็นต้น   เมื่อพิจารณาตามหลักกาลามสูตรเป็นรายข้อ  จะพบว่า 

ข้อที่ 1 . มา อนุสฺเวน ( มา อะนุสสะเวนะ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา) 
( Be not led by report- both verbal report and written report. )   จากการสัมภาษณ์  พบว่า  หลักกาลาม

สูตร ในข้อนี้  นักเรียนทุกคนสามารถน าไปปรับใช้กับการบริโภคสื่อออนไลน์ ด้วยการพิสูจน์ ก่อนที่จะเชื่อถือ  โดยนักเรียนบาง
คนให้การเปรียบเทียบ  สื่อออนไลน์ในลักษณะนี้กับการติฉินนินทาผู้อื่น หรือการฟังเรื่องเล่าจากผู้อื่ น  ประกอบกับ หลักกา
ลามสูตร 3. มา อิติกิรายะ ( มา อิติกิรายะ ) (อย่าเพิ่งเช่ือเพราะข่าวเล่าลือ) ( Be not led by hearsay or rumour. ) 5. มา 
ตกฺกเหตุ ( มา ตักกะเห-ตุ ) (อย่าเพิ่งเช่ือโดยคิดเดาเอาเอง)( Be not led by mere logic. )  และ 6. มา นยเหตุ ( มา นะยะ
เห-ตุ ) (อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา)( Be not led by inference and philosophy. )    ซึ่งตามหลักกาลามสูตร  
ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมากข้างต้นนี้  นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นที่  ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและพบบ่อยที่สุดส าหรับการใช้สื่อ
ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เป็นในลักษณะชวนเชื่อ และสื่อที่ส่อไปในแนวชักชวนให้เห็นพ้องตาม  นักเรียนจะพิจารณา  
ก่อนการตัดสินใจเชื่อ และหากสื่อน้ันเป็นสื่อที่น่าสนใจ  นักเรียนหลายคนเลือกที่จะปรึกษาหารือ เพ่ือนๆ  หรือครอบครัว หรือ
คนใกล้ชิด  เพื่อร่วมกันพิจารณาสื่อนั้นๆ ก่อนการตัดสินใจ  และจากการสัมภาษณ์พบว่า  บ่อยครั้งที่สื่อจะเป็นประเด็กที่
ถกเถียงกันเพื่อหาข้อสรุป 

ประเด็นต่อมาคือ หลักกาลามสูตร  ในข้อที่ 2. มา ปรมฺปราย ( มา ปะรัมปะรายะ ) (อย่าเพิ่งเช่ือโดยถือว่าเป็นของ
เก่าเล่าสืบๆ กันมา) นักเรียนให้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  โดยบางส่วนมองว่า  หากเป็นเรื่องเก่า  หรือเรื่องที่เกี่ยวพันกับอดีต  
อาทิ  สื่อท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  หรือ  สื่อท่ีเป็นเรื่องเล่าเรื่องผี เรื่องไสยศาสตร์  นักเรียนกลุ่มนี้เลือกที่จะเช่ือโดยมิต้อง
พิสูจน์ใดๆ  เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ ได้  เสมอเรื่องเล่าที่ได้ฟังจากพ่อ – แม่  หรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งใน
ประเด็นนี้ท าให้สามารถพิสูจน์หลักกาลามสูตร  ข้อที่ 9. คือ มา ภพฺพรูปตาย (มา พับพะรูปะตายะ) (อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควร
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เชื่อได้)( Be not led by seeming possibility and because of creditability. )  ว่านักเรียนเลือกเชื่อผู้สร้างสื่อโดยมิต้อง
ท าการพิสูตร 

จากการสัมภาษณ์ นักเรียน ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า หลักกาลามสูตรในข้อท่ี 4. มา ปิฎกสมฺปทาเนน ( มา ปิตะกะสัมปะ
ทาเนนะ ) (อย่าเพิ่งเช่ือโดยอ้างคัมภีร์หรือต ารา) ( Be not led by the authority of texts. )( Be not led by tradition. ) 
และหลักกาลามสูตรในข้อที่ 10. มา สมโณ โน ครูติ (มา สัมมะโนโนคะรูติ) (อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรารา) ( Be not 
led by the idea, ‘This is our teacher’. ) ซึ่งพบว่า นักเรียนทุกคนเลือกที่จะเช่ือโดยปราศจาศการพิสูตร  อีกทั้งยังให้
ความคิดเห็นที่ว่า คัมภีร์หรือต ารานั้น  เป็นสิ่งที่เขาได้พิสูจน์กันมาแล้ว  จึงสามารถบันทึกเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้  มิ
จ าเป็นต้องพิสูจน์  ซึ่งขัดต่อหลักกาลามสูตรในข้อที่ 8. มา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา ( มา ทิดถินิดชานักขันติยา ) (อย่าเพิ่งเช่ือ
เพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน ) ( Be not led by the agreement with a considered and approved theory. )
ที่สอนให้ว่าอย่าเช่ือเพราะตรงกับความคิดเห็นของเรา และในหลักกาลามสูตรข้อสุดท้าย คือ ข้อท่ี 7. มา อาการปริวิตกฺเกน  
( มา อาการะปะริวิตักเกนะ ) (อย่าเพิ่งเช่ือโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ)  ( Be not led by considering appearances 
and common sense. )  นักเรียนไม่สามารถน าหลักกาลามสูตรในข้อนี้ไปใช้กับการใช้สื่อออนไลน์ได้  โดยให้ความคิดเห็นที่
น่าสนใจว่า  สื่อออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ยากเพราะเราไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งในบางครั้งเราก็ไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่าจริงหรือเท็จ แต่สิ่งที่ส าคัญคือการรู้เท่าทันสื่อและไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อออนไลน์ถือเป็นเป็นสิ่งท่ีควรท ามากท่ีสุด 

  

อภิปรายผล 

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนนราสิกขาลัย ท่ีนับถือศาสนาพุทธ   ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  จ านวน 7 คน  และเป็นเพศชาย  จ านวน 5 คน  อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 14 – 16 ปี  รองลงมา อายุอยู่ในช่วง 
17 – 19 ปี  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 11เยาวภา บัวเวช และ มาริษา สุจิตวนิช(2558) อ้างถึงใน comScore Media 
Metrix Worldwide (2011)  ที่ระบุว่าในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอายุ 15-24 ปีทั่วโลกมีการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น  จากการ
สัมภาษณ์ยังพบว่า สื่อออนไลน์ นักเรียนทุกคนใช้  คือ เฟสบุ๊ค (Facebook)  รองลงมาคือ ไลน์ (Line) จ านวน 9 คน อินสตรา
แกรม (Instagram) จ านวน  7 คน  และน้อยที่สุด คือ ทวิตเตอร์ (Twitter) จ านวน 5 คน ตามล าดับ 

นักเรียนส่วนใหญ่  มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถน าหลักกาลามสูตรมาปรับใช้ในการใช้สื่อออนไลน์ 
ประกอบด้วย ข้อท่ี (1) มา อนุสฺสวเนน : อย่าเพิ่งเช่ือโดยฟังตามกันมา ข้อที่ (2) มา ปรมฺปราย : อย่าเพิ่งเช่ือโดยถือว่าเป็นของ
เก่าเล่าสืบๆ กันมา ข้อที่ (3) มา อิติกิราย : อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ ข้อที่ (5) มา ตกฺกเหตุ : อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง 
และข้อที่ (6) มา นยเหตุ : อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา  เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกบริโภคสื่อออนไลน์ โดยส่วน
ใหญ่จะมีการพินิจพิจารณา ไตร่ตรอง  คิดและวิเคราะห์  รวมถึงการหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆเพื่อมาสนับสนุนสื่อนั้นๆ ก่อนท่ีจะ
เชื่อ สอดคล้องกับ  แนวคิดของจินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2559)  ทักษะการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1 ทักษะในการเข้าถึง (Access Skill)   2 ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill)  3 ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น เนื้ อ ห า ส า ร 
(EvaluateSkill)  4 ทักษะการสร้างสรรค์ (Create Skill)   เป็นต้น   
  การบริโภคสื่อออนไลน์  และมีการพิจารณา  ไตร่ตรองทั้งด้วยตนเอง และน าสื่อออนไลน์เป็นประเด็นถกเถียงเพื่อหา
ข้อสรุป จากผู้อื่นนั้น  ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี  ที่ท าให้เห็นว่าผู้บริโภคสื่อออนไลน์มีความตะหนักในการหาข้อเท็จจริง และไม่เป็น
เครื่องมือให้กับสื่อออนไลน์  เพราะแน่นอนอยู่แล้วว่า สื่อออนไลน์มีหลายลักษณะ  เป็นสื่อที่ดี  สร้างสรรค์  และอาจเป็น
แนวทางที่ไม่ดี น าไปสู้การลอกเลี่ยนแบบ หรือน าไปในทิศทางลบ  สอดคล้องกับจินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2559)  ทักษะการ
เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ  ในประเด็นท่ี 5 ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill) ทักษะนี้จะ ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผล มหาศาลในการท างานร่วมกับผู้อื่น แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อข้างต้นสอดคล้อง กับ
ที่คณะกรรมาธิการยุโรป 12(Celot & Perez Tornero , 2009) กล่าวถึงโครงสร้างของการรู้เท่าทันสื่อว่าประกอบด้วย 2 มิติ 
คือ (1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) เป็นระดับพื้นฐานซึ่งเป็นชุดของปัจจัยที่เป็นไปตาม
บริบท (2) ความสามารถส่วนบุคคล ( IndividualCompetences ) หมายถึง ความสามารถเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ
การฝึก ปฏิบัติทางทักษะ  เป็นต้น  

แต่ที่เป็นกังกลที่สุดคือการน าหลักกาลามสูตรไปใช้น้อยหรือในบางข้อท่ีนักเรียนไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสื่อ
ออนไลน์ได้   อาทิ  ข้อที่ (4) มา ปิฏกสมฺปทาเนน : อย่าเพิ่งเช่ือโดยอ้างคัมภีร์หรือต ารา ข้อที่ (7) มา อาการปริวิตกฺเกน : อย่า
เพิ่งเช่ือโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ ข้อที่ (8) มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา : อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของ

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

358



ตน ข้อที่ (9) มา ภพฺพรูปตา : อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้  ข้อท่ี (10) มา สมโณ โน ครูติ : อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของ
เรา เป็นต้น 
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

Development of Thai Difficult Word Writing Skill For The Student From 
Prathomsuksa 4  
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ประชากรได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายใต้
ร่มเย็น ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (22) โรงเรียนบ้านทับใหม่ และโรงเรียนบ้านเขารักษ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) จ านวน 30 คน ได้มา
จากวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนค ายากวิชาภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1.แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.60/84.40 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเขียนค ายากวิชาภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนค ายากหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.01 
ค าส าคัญ: แบบฝึกเสริมทักษะ การเขียนค ายากวิชาภาษาไทย  

 
ABSTRACT 

 This article of this research were to developing and finding the efficiency of Thai Difficult word 
Writing skill for Prathomsuksa 4 students, Thairatwittaya 22 (Tayromyen) Scool, performance was 80/80. 
And to compare the learning achievement in Thai Difficult word Writing skill for Prathomsuksa 4 
students before and after class. By comparing to the 80 percent.The population were Prathomsuksa 4 
students academic network Tayromyen Include Thairatwittaya 22, Ban Thap Mai School and Ban Khao 
Rak School semester 2, 2016, the samples were Prathomsuksa 4 students were 30 students by 
purposive sampling, Thairatwittaya 22 (Tayromyen) Scool, semester 2, 2016. The research instruments 
were the awareness and skill in the Thai difficult word writing, and efficiency of awareness the Thai 
Difficult word writing for the Student from Prathomsuksa 4. Statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. The results of the research were as 
follows: 1.the average of efficiency awareness of Thai Difficult word writing for the Student from 
Prathomsuksa 4 was 83.60/84.40 and 2.the achievement of Thai Difficult word writing for the Student 
from Prathomsuksa 4 had higher learning achievement after writing at higher level than before learning 
at the significant level of .01. 
Keywords: Skills Training, Thai Difficult word writing  
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บทน า 

 การเขียนเป็นเครื่องมือถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ส าคัญมาก เพราะการเขียนเป็นหลักฐานที่ช่วยให้คนรุ่นหลัง
ทราบความเป็นมาของอดีตจนถึงปัจจุบัน การเขียนทุกประเภทต้องอาศัยหลักวิชาและศิลปะใช้ความคิด ความรู้ในด้านการ
เขียน และในด้านอื่น ๆ ประกอบกัน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน การเขียนจึงถือว่าเป็นทักษะที่ยากเพราะ
การที่จะบรรยายความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจตามเจตนาของผู้เขียนต้องฝึกเขียนอย่าง
สม่ าเสมอ จึงจะสามารถท าให้ผู้รับสารเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน นอกจากนี้  การเขียนยังมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน โดยส่วนใหญ่คนท่ีฟังมาก อ่านมาก และพูดดี ย่อมเขียนได้ดี ดังนั้นจึงควรมี
การส่งเสริมทักษะการเขียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป [1] 
 ปัจจุบันการใช้ภาษาไทยของนักเรียนมักจะไม่ถูกต้องและเป็นปัญหาส าคัญโดยเฉพาะด้านการเขียน นักเรียน
ประถมส่วนใหญ่ยังเขียนค าผิดพลาด สาเหตุเพราะเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนการเขียนค าอย่างถูกวิธีครูไม่จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ขาดสื่อการสอนที่เหมาะสม ครูมีภาระงานมากจึงไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน  เน้นการสอนเนื้อหาเป็นส าคัญ 
ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน เน้นแต่
ท่องจ า ไม่สนใจความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียน นักเรียนแต่ละคนได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล [2] 
 จากการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้การเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าต่ ากว่าเกณฑ์  เป็น
ปัญหาสมควรได้รับการพัฒนา  ทั้งนี้การเขียนค ายากให้ถูกต้อง ต้องอาศัยการฝึกอยู่บ่อย ๆ และฝึกซ้ า ๆ ผู้เรียนจึงจะจดจ า
และเข้าใจ การฝึกทักษะทางภาษาให้ได้ผลดีก็คือการฝึกทักษะด้วยแบบฝึก แบบฝึกเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การเรียนการสอน
มีคุณภาพสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ ดี [3] กล่าวว่าแบบฝึกจะท าให้เกิดความ
แม่นย าคล่องแคล่วในแต่ละทักษะสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคิดและเหตุผลใช้เป็น
แนวทางในการประเมินทักษะของผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับนักการศึกษา [4] กล่าวว่าสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาดีขึ้น
คือแบบฝึกเพราะนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมาฝึกท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
 จากปัญหาและการศึกษางานวิจัย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชา
ภาษาไทย ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความรู้และแก้ไขข้อบกพร่องการเขียนค ายากของนักเรียนซึ่งอาจ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนค ายากสูงข้ึน 

 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนค ายากวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
เรียนและหลังเรียน  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 มีประสิทธิภาพ 
80/80 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 1. การจัดการเรียนการสอนโดยการ พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 น ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย สูงขึ้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 โดยก าหนดเป็นแผนภาพกรอบ
แนวคิดดังนี ้
         ตัวแปรต้น                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
                                            

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. สถานท่ีด าเนินการวิจัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  
 2. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายใต้ร่มเย็น 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 จ านวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (22) จ านวน 30 
คน โรงเรียนบ้านทับใหม่ จ านวน 26 คน โรงเรียนบ้านเขารักษ์จ านวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน 
 3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
22 (ใต้ร่มเย็น) ต าบลบ้านเสด็จ  อ าเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  30 คน  ได้มาจาก
เลือกแบบเจาะจง 
 4. เนื้อหา 
 เนื้อหาวิชาที่น ามา พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้ชุดแบบฝึก 1 ชุด   มีแบบฝึก 5 แบบฝึก  

 การเรยีนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค า

ยาก วิชาภาษาไทย 5 แบบฝึก คือ 

แบบฝึก 1 การเขียนค าไมต่รงมาตราตัวสะกดแม่กน 

แบบฝึก 2 การเขียนค าไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด 
แบบฝึก 3 การเขียนค าไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กบ 
แบบฝึก 4 การเขียนค าควบกล้ า 
แบบฝึก 5 การเขียนค าท่ีใช้ไม้ทัณฑฆาต 

 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการ

เขียนค ายาก วิชาภาษาไทย 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนค ายากวิชา

ภาษาไทย 
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  แบบฝึก 1การเขียนค าไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กน  
  แบบฝึก 2 การเขียนค าไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด    
  แบบฝึก 3 การเขียนค าไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กบ   
  แบบฝึก 4 การเขียนค าควบกล้ า   
  แบบฝึก 5 การเขียนค าที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปน็การวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกกับกลุ่มเดียว  (One Group Pre-test 
Post-test Design) [5] การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนค ายากวิชา
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) 
จ านวน 30 คน ใช้เวลาในการด าเนินการ 10 ช่ัวโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรมตามล าดับ ดังนี้ 1)ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมโดยหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 2)สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
และ3)การหาคุณภาพของเครื่องมือแบบทดสอบโดยหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความตรงในเชิงโครงสร้าง (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่นทั้งฉบับ และมีการล าดับขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 1)
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนค ายากวิชาภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 25 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2)ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้บันทึกคะแนนการท าแบบฝึกเสริมทักษะไว้ทุกครั้ง 3)เมื่อด าเนินการสอนครบทุกแผนแล้วท า
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนค ายากหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกันกับก่อนเรียนเพื่อเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน และ4)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนค ายากวิชา
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ก่อนเรียนและหลังเรียนตามวิธีการทางสถิติโดยใช้ t-test และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 
ผลการวิจัย 

 ผู้วจิัยด าเนินการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
เริ่มจากการศึกษาปัญหา งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือครู หนังสือเรียน การวัดและการประเมินผล การวิเคราะห์
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และหลักการสร้างแบบฝึกที่ดี สรุปผลการทดลอง ดังนี้  

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/80 คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.93-8.93 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.60 ซึ่งผลคะแนนประสิทธิภาพกระบวนการ
เกินร้อยละ 80 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย 
 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เปรียบเทียบเกณฑ์ 80/80 
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค า

ยากวิชาภาษาไทย เรื่อง N 
คะแนน

เต็ม X  
ร้อยละ 

% 
แบบฝึกที่ 1 การเขียนค าไมต่รงมาตราตัวสะกดแม่กน 30 10 7.93 78.80 

แบบฝึกที่ 2 การเขียนค าไมต่รงมาตราตัวสะกดแม่กด 30 10 8.33 84 
แบบฝึกที่ 3 การเขียนค าไมต่รงมาตราตัวสะกดแม่กบ 30 10 8.40 85.20 

 แบบฝึกที่ 4 การเขียนค าควบกล้ า 30 10 8.23 81.60 
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แบบฝึกที่ 5 การเขียนค าท่ีใช้ไม้ทณัฑฆาต 30 10 8.93 88.80 
รวม 50 41.83  

ค่าเฉลี่ย 8.36 83.60 
ร้อยละ 83.60 83.60 

   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนค ายากของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองโดยการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ดังแสดงไว้ตามตารางที่ 2  

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและผลการทดสอบค่าทีระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
 ทางการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

การประเมิน N คะแนนเตม็ X  
ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ∑D ∑D2 t 

ก่อนเรียน 30 25 16.32 65.28 
175 1097 **4.09 หลังเรียน 30 25 21.10 84.40 

**มีนัยส าคัญที่ .01  
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) พบว่า 

1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.60/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ด าเนินการตามขั้นตอนใน
การสร้าง เริ่มจากการศึกษาปัญหา งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือครู หนังสือเรียน การวัดและการประเมินผล การ
วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และหลักการสร้างแบบฝึกท่ีดี [6] ได้เสนอถึงวิธีการท าแบบ
ฝึกเสริมทักษะดังต่อไปนี้ การให้ฝึกปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว และควรให้ฝึกทุก ๆด้านโดยฝึก
ท าจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ให้ระยะเวลาสั้น ๆ  ในการฝึกแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าการฝึกติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจาก
เด็กแต่ละคนอาจจะใช้วิธีการท าที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูต้องติดตามผลการฝึกอยู่เสมอ ควรให้งานตามความสามารถ ตาม
ความเหมาะสมเป็นกลุม่ ๆ ครูควรจัดให้เด็กเก่งศึกษาปัญหาทางคณิตศาสตร์ประเภทลับสมองเพื่อให้เขาได้พบสิ่งแปลกใหม่ 
เป็นการเร้าความสนใจ ไม่ควรปล่อยให้ท าแบบฝึกหัดมาก ๆ ทุกครั้งไป ครูต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้แบบฝึกหัด โดยให้
เด็กเห็นความส าคัญและให้ใช้เป็นสิ่งแสดงความก้าวหน้าของแต่ละคน ครูต้องแนะน าอย่างใกล้ชิดหากมีผิดพลาดครูควร
แก้ไขเสียก่อนที่จะติดเป็นนิสัยในการฝึกที่ชัดเจน ครูต้องดูแลและจัดการฝึกให้เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล และครูต้องสรรหากิจกรรมที่ใช้ฝึกให้มีความหลากหลายให้นักเรียนได้ฝึก และ [7] ได้กล่าวถึงหลักการให้
นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้ แบบฝึกเสริมทักษะและกิจกรรมควรเรียงจากง่ายไปยากหาค าตอบของแบบฝึกหัด
บางข้อเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบผลงาน และควรมีข้อแนะน าอธิบายส าหรับข้อที่ยาก ควรให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกหัดใน
ช่ัวโมงเรียน จะได้จ าแนกข้อยากและมีโอกาสซักถาม หลีกเลี่ยงการให้แบบฝึกหัด ท่ีซ้ าซากและกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ควร
สอดแทรก เกม ปริศนา และกิจกรรมทดลองที่น่าสนใจ ควรมีแบบฝึกหัดแบบปลายเปิดที่นักเรียนเลือกปัญหาด้วยตนเอง 
ควรอนุญาตให้นักเรียนท างานเป็นคู่หรือกลุ่มในบางโอกาส พยายามส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มและลดการลอกงานกัน 
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    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) พบว่าคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อทดสอบสมมติฐานค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ 4.09 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค า
ยากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้าง เริ่มจาก
การศึกษาปัญหา งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือครู หนังสือเรียน การวัดและการประเมินผล การวิเคราะห์เนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และหลักการสร้างแบบฝึกที่ดีสอดคล้องกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียนได้ง่าย มีขั้นตอนจากง่ายไปสู่ยาก ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตาม
ความสามารถของตนเอง อีกทั้งผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเ รียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบท้ายแบบฝึกในแต่ละแบบฝึกท าให้ผู้เรียน
สามารถทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได ้และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  [8] ได้ศึกษา แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง 
การอ่านการเขียนค ามาตราตัวสะกด (ไม่ตรงมาตรา) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.99/82.66 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านการ
เขียนค ามาตราตัวสะกด (ไม่ตรงมาตรา) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนซึ่งนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ [9] ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทย
โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86.47 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐาน
ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 พบว่านักเรียนมีทักษะการ
อ่านและเขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านการ
เขียนค ามาตราตัวสะกด(ไม่ตรงมาตรา)ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่านและเขียนค าพื้นฐานสูงข้ึน มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 86.47 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [10] ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายากวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายากมีประสิทธิภาพ 83.89/89.17 สูงกว่า 80/80 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกมีค่า 0.68 
 ผลการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค ายากวิชาภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะที่จะน ามาใช้ในการจัดรูปการเรียนรู้
ภาษาไทย เพราะผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนค ายากสูงขึ้น โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเทพชุมนุม ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และแม้
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณศาสนสถาน แต่ความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมทาง
ศาสนายังมีไม่มากเท่าที่ควร สาเหตุมาจาก 4 ปัจจัยส าคัญคือ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และตัวนักเรียนเอง คณะผู้วิจัยจึง
ท าการออกแบบการสื่อสาร โดยเน้นคุณธรรมในชีวิตประจ าวัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี ใน
การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนในการวิจัยนี้ใช้สื่อกิจกรรมจ านวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานค่านิยม 12 ประการ ฐานพุทธสุภาษิต 
และฐานถอดบทเรียน ผลที่ได้จากฐานกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมในชีวิตประจ าวันมากขึ้น
และมีความตั้งใจท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น 
ค าส าคัญ: คุณธรรม, นักเรียน, บ้านพรุ 
 

Abstract 
The objectives of the article were to examine and to enhance virtues of students of Wat Thep 

Chumnum School (Ban Pu Subdistrict, Hat Yai District, SongKhla Province). The investigators used action 
research and then found that even though most students were Buddhist and studied near religious 
sites, students lacked of interest in Buddhism and in participation in religious activities. Family, school, 
community, and themselves were the most influential factors that caused those issues. Aiming 
students who were 10-12 years old as the target group, the investigators designed mediums 
emphasizing virtues in daily life by using 3 activities to enhance students’ virtues, which are 12 Thai 
Values activity, Buddhism Proverb activity, and Summary of Knowledge Asset activity; the result 
showed that the students gained more understanding about virtues in daily life. They are willing to live 
morally and be participant in religious activities more. 
Keywords: Moral, Student, Banpru 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
เปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเน้นการพัฒนาวัตถุมากกว่าการพัฒนาทางจิตใจ ปัญหาวิกฤตด้านวัฒนธรรมและศีลธรรม ส่งผล
ให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่นไม่เห็นคุณค่าของตนเอง ติดยาเสพติด มี
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา โดยมี อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ เป็นที่ปรึกษา  
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เพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร การหนีเรียน การเล่นการพนัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
เด็กและเยาวชน ส่งผลให้เกิดการขาดคุณธรรม รวมทั้งอาจจะขาดการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมจากผู้ปกครอง
หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ให้ความเห็นว่า การปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
ต้องด าเนินการในลักษณะ คือ การ “ปลูก” และการ “ปลุก” ในส่วนของการ “ปลูก” นั้นใช้ส าหรับเด็กและเยาวชน ที่
เปรียบเป็นดั่งผ้าขาวและจะเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ซึ่งจะต้องได้รับการปลูกฝังความคิดและ
ทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเจริญงอกงามเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรมจริยธรรมที่จะเผยแพร่ใน
สังคมไทยต่อไป ส่วนการ “ปลุก” นั้น ใช้กับผู้ใหญ่ ที่บางครั้งได้หลงลืม หรือละเลยการน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการ
ประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดการระลึก นึกถึง ตระหนักถึงความส าคัญ และน าคุณธรรมจริยธรรมกลับมาใช้ในการด ารงตน และ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไป [1] 
 อ าพร ทองนุช ได้กล่าวว่า ปัจจุบันในสถานศึกษานอกจากจะจัดการเรียนให้ความรู้แก่นักเรียนดังกล่าวแล้ว ยังมี
หน้าที่บทบาทส าคัญคือประการหนึ่ง คือ การดูแลป้องกันและควบคุมแก้ไขพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในหมวด
งานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมนักเรียนเป็นงานท่ีช่วยให้นักเรียนได้ทราบและเข้าใจตนเองในด้านความสนใจ ความต้องการ
และความถนัด สร้างวินัยในการท างาน และสร้างบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิต ช่วยให้เกิดความตระหนักใน
การมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์สุจริต ช่วยพัฒนาในด้านสังคม อารมณ์ร่างกายและจิตใจ 
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและรู้จักท างานเป็นหมู่คณะมีคุณภาพดีขึ้น ปัญหาการฝ่าฝืนระเบียบของ
โรงเรียนท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียนเช่น การหนี
เรียน มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เช่ือฟังครูอาจารย์ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด หากนักเรียนท่ีก าลังเป็นวัยรุ่นมี
วินัย คุณธรรม และมีจริยธรรมสูงก็จะสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้ ในทางตรงกันข้าม
หากวัยรุ่นเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมต่ าก็จะไม่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ได้ เป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร ครู และอาจารย์ ตลอดทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า การด าเนินงาน
เพื่อป้องกันส่งเสริมและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์จะน าไปสู่การมีคุณธรรมที่ดีงาม ตลอดจนการช่วยเหลือแก้ไข 
พฤติกรรมที่ผิดระเบียบวินัยของนักเรียนเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนการสอน [2] 

ลอเรนซ์โคลเบิร์ก  (Lawrence Kohlberg) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม ตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต์แต่
โคลเบิร์กได้ปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลรวมและได้วิจัยอย่าง กว้างขวางในประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมต่างไป วิธีการวิจัย
จะสร้างสถานการณ์สมมติปัญหาทาง จริยธรรมที่ผู้ตอบยากที่จะตัดสนใจได้ว่า “ถูก” “ผิด” “ควรท า” “ไม่ควรท า” อย่าง
เด็ดขาดเพราะ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง การตอบจะขึ้นกับวัยของผู้ตอบเกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของผู้  
แสดงพฤติกรรมในเรื่องค่านิยม ความส านักในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ความยุติธรรมหรือหลักการที่ตนยึดถือ 
ซึ่งโคลเบิร์กให้ค าจ ากัดความของ “จริยธรรม” ว่า เป็นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความถูกผิด และเกดขึ้นจากขบวนการ
ทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา โดยโคลเบิร์ก เชื่อว่า พัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลมาจาก
พัฒนาการ ของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น โคลเบิร์ก ยังพบว่าส่วนมาก การพัฒนา
ทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขั้นสูงสูดในอายุ 10 ปีแต่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้น จากอายุ11-15 ปี การใช้เหตุผลเพื่อ 
การตัดสนใจที่จะเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผล เชิง
จริยธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้เหตุผลที่ลึกซึ่งยากแก่การเข้าใจยิ่งขึ้น  
ตามล าดับของวุฒิภาวะทางปัญญา [3] 

พีรพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ ได้ศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน กระสังพิทยาคม อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาการด าเนินการ 
ปัญหา สาเหตุ และการ แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ผลปรากฏว่า  
การสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ครู อาจารย์ในโรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรมโดยในขั้นการน าเข้าสู่ บทเรียนการสอนรายวิชา
ต่างๆ ได้พูดถึงเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด โรงเรียนปลูกฝังคุณธรรมทุกด้าน  
ในการสอนเนื้อหารายวิชาในทุกรายวิชา และทุกครั้งที่ท าการสอน ปัญหาที่พบส่วนมากจะเกิดจากตั วนักเรียนเอง คือ 
นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจ อีกทั้งยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร การสอดแทรก คุณธรรม
ด้านต่างๆ ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นท่ีสิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนขาดเทคนิควิธีการปลูกฝงัคุณธรรมด้านต่างๆ  
ซึ่งโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดท าโครงการอบรมสัมมนาเทคนิควิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแก่ครูอาจารย์ การ 
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ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง โรงเรียนได้จัดด าเนินการโดยการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการ
สอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีการอบรมหน้าเสาธงโดยครูเวรและครูที่ปรึกษา มีการอบรมประจ าสัปดาห์โดย
คณะกรรมการแกไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเชิญวิทยากร มาจากภายนอก เพื่อมาให้การอบรม มีการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญอื่นๆ การจัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมแต่โรงเรียนขาดงบประมาณในการด าเนินการ
นักเรียนบางส่วน ไม่มีการปฏิบัติตามเป้าหมาย เนื่องจากสื่อจากภายนอกมีอิทธิพล เช่นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ หนังสือพิมพ์ 
มีการลอกเลียนแบบในตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม โรงเรียนไดแก้ปัญหาโดยการใหค าแนะน าในการเลือกสื่อ การเชิญวิทยากร
มาใหการอบรมมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติมการบูรณาการกับวีถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน ได้มีการก าหนด
ระเบียบการอยูร่วมกัน อาจารย์ทุกคนกับนักเรียนร่วมมือกันจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีการจัด
กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอน จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายใน โรงเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม ปัญหาส าคัญที่พบคือการจัดกิจกรรมเขาคายพุทธธรรมไมสามารถจัดไดครบทุกช้ันเรียน นักเรียนบางส
วนขาดความสนใจและไมกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนแกปญหาโดยจัดใหมีปายค าเตือน ค าสุภาษิต เพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรมดานตางๆ ของความรวมมือจากส่วนราชการ ชุมชนและวัด เพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางการแก
ปัญหารวมกนั [4] 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเทพชุมนุม ต าบลบ้านพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเนื่องจากพบว่านักเรียนส่วนใหญ่แม้ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณศาสนสถาน แต่
ความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมทางศาสนายังมีไม่มากเท่าท่ีควร [5-7]  

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท าการออกแบบการสื่อสาร โดยเน้นคุณธรรมในชีวิตประจ าวัน น าเสนอผ่านการ
ท ากิจกรรมที่เอื้อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมในชีวิตประจ าวันและมีความตั้งใจที่จะด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 บทความวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
 (1) ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต าบลบ้านพรุและ
โรงเรียนวัดเทพชุมนุมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านพรุ[8] รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเทพชุมนุม[9] ตลอดจนท าการส ารวจโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียนในภาคสนาม อีกทั้ง
สร้างสัมพันธภาพกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก หากผู้วิจัยไม่สามารถบูรณา
การตนเองเข้ากับโรงเรียนและเด็กนักเรียนได้ ก็จะเป็นการยากท่ีจะก้าวไปสู่การท างานในขั้นตอนต่อไปซึ่งต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของโรงเรียนและนักเรียนเป็นส าคัญ 

(2) ระยะท าวิจัย (Research Phase) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา คุณธรรมของ
นักเรียน ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครู  ผู้ปกครอง 
และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวนรวม 21 คน   จาก การ
สังเกต เป็นการสั งเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่ วนร่วม (Non   
Participatory Observation) ซึ่งเป็นการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในก่อนการจัดกิจกรรมและหลังจากการจัด  
กิจกรรม โดยใช้การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชน ซึ่งการสังเกตจะได้ผลดีถ้าท าขณะผู้ถูกสังเกตไม่  
รู้ตัว โดยผู้สังเกตจะมีการจดบันทึกสิ่งที่สังเกตพบหรือเห็นลงในแบบสังเกต และการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบเป็น 
ทางการ (Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal Interview) โดยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) และการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายในโรงเรียนวัดเทพชุมชมและเยาวชน ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้
สัมภาษณ์จะใช้ค าถามลักษณะปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้กล่าวถึงข้อมูลที่ถูกถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง 
เต็มที่ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา การสอบถามและมีการบันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ โดยมีข้อมูลที่ได้ 
จากการสัมภาษณ์จะเป็นข้อมูลเชิงลึก 

  (3) ระยะจัดท าแผน  (Planning Phase) ในขั้นตอนนี้  ผู้ วิจั ยร่วมกับตั วแทนครูและนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่เอื้อให้นักเรียนมคีวามรู้ความ
เข้าใจเรื่องคุณธรรมในชีวิตประจ าวันและมีความตั้งใจที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม แผนการจัดกิจกรรมสามารถจ าแนก
ตามองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นดังตารางที่ 1 ข้างล่างนี้  
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ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรม จ าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

องค์ประกอบ แผนการจดักิจกรรม 

ผู้ส่งสาร ผู้วิจัย จ านวน 6 คน 

สาร เนื่องด้วยเยาวชนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ทางพุทธศาสนา รวมถึง
ความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงได้มกีารปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม และการเขา้
ไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนโดยเน้นคุณธรรมในชีวิตประจ าวันน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ 
คือการน าความรู้เรื่องหลักค่านิยม 12 ประการ หลักการอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ
พุทธศาสนสุภาษิตและความหมาย เพื่อที่จะเอื้อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมใน
ชีวิตประจ าวันและมีความตั้งใจที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 

สื่อ การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนใช้สื่อกิจกรรมเป็นหลักจ านวน 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานค่านิยม 12 
ประการ ฐานพุทธสุภาษิต และฐานถอดบทเรียน 

ผู้รับสาร นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน 

ผลที่คาดหวัง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมในชีวิตประจ าวันมากข้ึนและมีความตั้งใจที่จะด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น 

(4) ระยะน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ผู้วิจัยได้ท าการปรึกษากับทางบุคลากรของโรงเรียนวัดเทพ
ชุมนุมในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม โดยทางผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ โดยมีข้อสรุปว่าจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที ่27 มีนาคม 2561 ปรากฏมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 19 คน 

รายละเอียดฐานกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ 

 ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมฐานค่านิยม 12 ประการ โดยเริ่มจากการเปิดวิดีโอเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ พร้อมมีการ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ ท้ังในเรื่องของที่มา และองค์ประกอบต่างๆของค่านิยม 12 ประการ รวมทั้ง
การขยายความเกี่ยวค่านิยม 12 ประการเพิ่มเติม และทางผู้วิจัยได้มีการร่วมกันให้เยาวชนแข่งขันกันตอบค าถามเรื่อง
ค่านิยม 12 ประการ พร้อมทั้งบอกถึงการน าหลักค่านิยม 12ประการ มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

รายละเอียดฐานกิจกรรมพุทธสุภาษิต 
ฐานกิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ผู้วิจัยจะเริ่มจากการให้ความรู้ในเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต โดยจะเริ่มท าการ

แบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มเพื่อท าการเล่นเกมต่อจิ๊กซอร์ คือ เป็นการต่อประโยคพุทธศาสนสุภาษิต พร้อมทั้งบอก
ความหมาย รวมทั้งมีการท าป้ายพุทธศาสนสุภาษิต และน าไปติดยังจุดที่ส าคัญภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้
แก่เยาวชน และที่ส าคัญคือการน ามาปรับเอามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน  

รายละเอียดฐานกิจกรรมถอดบทเรียน 
ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมสรุป

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมในฐานต่างๆ และออกมาน าเสนอความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 
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ภาพที่ 1-6 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมให้แก่นักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย ในวันท่ี 27 มีนาคม 2561 

(5) ระยะติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase) ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตความสนใจ ท่าท ีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม การ
ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบ การติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม โดยการประเมินผลมุ่งสอบถามเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

ผลการศึกษาและพัฒนา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง
จ านวนรวม 21 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลักได้แก ่

1) ครอบครัว  
ปัจจัยครอบครัวเป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญและมีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ

เยาวชนเป็นอย่างมาก ซึ่งครอบครัวจะที่มีความสนิทสนมและใกล้ชิดเด็กและเยาวชน ดังนั้นครอบครัวจะต้องมีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยการท าเป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ควบคู่ไปด้วย เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จะท าให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนา
คุณธรรมในตัวของเด็กเองได้ง่ายยิ่งข้ึน 

 
2) โรงเรียน 

โรงเรียนถือเป็นสถานท่ีที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชน
จะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชนจะถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยจะน าเอาคุณธรรม และหลักธรรมต่าง ๆ เข้ามาสอดแทรกกับวิชาเรียนของเด็ก เพื่อให้
เด็กสามารถท่ีจะซึมซับและเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมต่าง ๆ 

3) ชุมชน 
ชุมชนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งชุมชนนั้นจะเป็นสภาพแวดล้อมที่

จะหล่อหลอมให้การตระหนักในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม โดยจะมีวัดซึ่งจะเป็นสถานท่ีที่จะคอยขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้าง
ความดี และเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่ชุมชน ช่วยในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนที่จะ
มีส่วนในการขัดเกลา น าพา ช้ีทิศทางช่วยสร้างคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน 

4) ตัวนักเรียนเอง 
นักเรียน ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญในการพัฒนา ซึ่งหากนักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ศึกษาที่จะท าให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากยิ่งข้ึนโดยเมื่อนักเรียนตั้งใจเพียรพยายาม
ในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์
ความรู้ และสามารถน าความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ผลที่ได้รับจากการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน 
 ผู้วิจัยติดตามและประเมินผลเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตความสนใจ ท่าทีและ
การตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม การทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบการติดตามพฤติกรรมภายหลังกิจกรรม 
โดยการประเมินผลมุ่งสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งด้านความรู้  ทัศนคติ และ
พฤติกรรมสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้ 

1) ด้านความรู้ 
จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องค่านิยม 12 ประการ ก่อนเริ่มกิจกรรม (Pre-test) และแบบทสอบ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม(Post-test)  โดยก าหนดเกณฑ์สอบผ่านคือ สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า7 ข้อจาก
จ านวนค าถามทั้งสิ้น 10 ข้อ ผลปรากฏว่ามีจ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 19 คน การประเมินก่อนเริ่มกิจกรรม 
มีจ านวนนักเรียนที่สอบผ่าน จ านวน 9 คน การประเมินผลหลังเสร็จกิจกรรม นักเรียนที่สอบผ่าน 19 คน (ครบทุกคน) 

2) ด้านทัศนคติ 
จากการสังเกตความสนใจ ท่าทีและการตอบสนองของเด็กในระหว่างจัดกิจกรรม พบว่า ก่อนเริ่มกิจกรรมเด็ก

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรม เห็นว่าเป็นเรื่องหนัก เข้าใจยาก เครียด ไม่สนุก น่าเบื่อ 
โดยเฉพาะเรื่องศาสนา เด็กเห็นว่าเป็นเรื่องของคนแก่ แต่ภายหลังท ากิจกรรม ทัศนคติของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป คือรู้สึก
ว่าเรื่องของศาสนาและคุณธรรมเป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว นักเรียนเห็นความส าคัญและตระหนักถึง
ความจ าเป็นของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมมากข้ึน 

3) ด้านพฤติกรรม 
        จากการติดตามพฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพบว่า พฤติกรรมด้านคณุธรรม จริยธรรมเมื่อ
เปรียบเทยีบจาก ก่อน-หลัง จากการท ากิจกรรมให้ความรู้และส่งเสรมิตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีการสอดแทรกความรู้
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทีด่ีขึ้น และเยาวชนมีการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้องทางพระพุทธศาสนาเพิ่มมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของครูต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี 
ประชากรคือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี มี 2 
ห้องเรียน จ านวน 59 คน และกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 1 
ห้องเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของครูต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแบบสัมภาษณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 0.43, SD = 0.45)  และครูส่วนใหญ่มี
ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเห็นด้วยปานกลาง (x̄ = 3.43, SD = 0.97) 
 ค าส าคัญ   ความรู้ความเข้าใจ ทศันคติ ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

Abstract 
 The objective of this article were 1.to study knowledge understanding and attitudes of 
teachers toward education quality assurance: case study of Graduate Diploma Program in Teaching 
 Profession students, academic year 2017, Tapee University.  2. to study attitudes toward educational 
quality assurance of graduate diploma program in teaching profession.The population were 59 students 
of graduate diploma program in teaching profession academic year 2017, Tapee University, 2 
classrooms. The samples were randomly sampled in 1 class of 30 students. The instruments used were 
questionnaires, knowledge and attitudes of teachers towards educational quality assurance,  and 
interviews with educational quality assurance. The statistics used in the analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and descriptive statistics. The results showed that most teachers 
had knowledge toward educational quality assurance at a moderate level (x̄ = 0.43, SD = 0.45), and 
most teachers had attitude toward educational quality assurance at moderate level (x̄ = 3.43, SD = 
0.97).  
Key words: knowledge and understanding, attitude, educational quality assurance 
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บทน า 
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศที่มีศักยภาพมีความพร้อมสูงเท่านั้นที่จะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นในสังคม ในประเทศ

และต่างประเทศได้ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่ทุกคนทั้งในประเทศและในโลกต้องเรียนรู้ ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก สิ่งส าคัญที่จะเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงและความท้ายทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของทรัพยากรบุคคล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้มี
คุณภาพสูงสุด  ท้ังในด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสั งคมได้  อย่างเป็นสุขสอดคล้องตาม  วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) [1] ในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสุข ในสังคม  

ภารกิจส าคัญของสถาบันการศึกษา คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่แต่ละหลักสูตร
ก าหนด ทั้งนี้การศึกษานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 [2] ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่าการศึกษาไว้ว่า หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้การศึกษายัง
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอันเป็นปัจจัยที่สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ [3] จากท่ีกล่าวมาจะเห็น
ได้ว่าการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาคนให้เป็นก าลังในการพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัย 

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษานับเป็นสิ่งส าคัญต่อสถาบันการศึกษา เป็นวิธีการบริหารที่ท าให้
สถาบันการศึกษาได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ และทุกฝ่ายให้ความเช่ือถือไว้วางใจ สร้างความมั่นคงให้
สถาบันการศึกษาด ารงอยู่ได้และยังส่งผลให้สามารถบริหารงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษานับเป็นองค์กรที่ส าคัญที่สุด
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสถาบันการศึกษาจะต้องให้ ความส าคัญในเรื่อง
คุณภาพการศึกษา จะเห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีความส าคัญในการผลักดันการศึกษาซึ่งผู้ที่มีความส าคัญให้
การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ บุคลากรทุกระดับ ทั้งคณะกรรมการ
ระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
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ชัดเจนและท าความเข้าใจร่วมกันทุกระดับ และครูผู้สอน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของ
ผู้เรียน และเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการประกันคุณภาพทุกกระบวนการ  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรทุกคนต่อการประกันคุณภาพ 
เพราะจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและยั่งยืน [4]  

ครูและบุคคลากรในสถานศึกษา มีบทบาทร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการท างานที่มีการวางแผนและเป้าหมาย
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและจุดมุ่งหมาย หลักการ หรือมาตรฐานการศึกษาที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ [5] ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [6] ครูเป็นบุคคลส าคัญที่ได้รับความคาดหวังอย่างสูงจาก
สังคมในฐานะผู้เตรียมเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ  ไม่ว่าจะเป็นสังคมยุคที่ความเจริญก้าวหน้าสูงหรือยุคไหนๆก็
จ าเป็นต้องมีครู ครูจะมีบทบาทและมีความส าคัญตลอดไป เพราะครูคือผู้ช้ีแนะแนวทาง เป็นแม่แบบของการมีความรู้คู่
คุณธรรม  นอกจากนั้นยังมีการกล่าวว่าครูอาชีพ คือ ครูที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีพื้นฐานในการศึกษาต่อ
และพื้นฐานในการประกอบอาชีพสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542  ซึ่งเชื่อว่าคนทุกคนพัฒนาได้ต้องจัดเรียนการสอนที่ถือผู้เรียนส าคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกคนพัฒนาเต็มศักยภาพจะเห็นได้ว่าครูมีความส าคัญอย่างมาก และมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนทุกกระบวนการครูจึง
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

นอกจากความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแล้วทัศนคติของผู้สอนต่อการประกันคุณภาพมีความส าคัญยิ่ง
เช่นเดียวกัน เพราะทัศนคติเป็นความเช่ือ ความรู้สึก และเครื่องหมายแสดงพฤติกรรม เป็นความคิดเห็นที่มีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ และพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอก ทั้งทางบวกหรือในทางลบ ทัศนคติยังเป็นความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะของความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ เห็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วยก็ได้บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันประเมินค่าว่า  เป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ 
รู้สึกพอใจ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันในลักษณะต่าง ๆ  ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางบวกมากกว่าบุคคลที่มีทัศนคติไม่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อุษา น้อยทิมและคณะ[7] 

 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 
การวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจและทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของครูซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี ้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูผู้เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัยตาปี มี 2 ห้องเรียน จ านวน 59 คน และกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ทั้งนี ้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะใกลเ้คียงและ มคีวามครอบคลุม
ลักษณะของประชากร ด าเนินการศึกษา ตั้งแต่ เดือนตลุาคม  2560 – เดือนมีนาคม 2561 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
ภายในเดือนมกราคม  2561 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของครูต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตอน 

ดังนี ้ 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

375



ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบความความรู้ความเข้าใจของครูต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
           ตอนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติของครูต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. แบบสัมภาษณ์ประสบการณเ์กีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุอายุงานท่ี 
ปฏิบัติหน้าท่ีสอน ระดับการศึกษาสูงสุด ปฏิบัติการสอนในระดับ สังกัด สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนสังกัด      

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ประสบการณ์ที่ได้รับ 
การพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประสบการณ์ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและสถาบันการศึกษามีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร รวมถึงขอสัมภาษณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รายละเอียดในเชิงคุณภาพ 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าความเช่ือมั่น เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความ

ถูกต้องของแบบสอบถามความรู้ โดยใช้ IOC คือ ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ข้อค าถามและได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84 และมีการตรวจสอบความเช่ือมั่น  น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างโดยน าแบบทดสอบความรู้และแบบสัมภาษณ์
ที่ได้รับการแก้ไขในขั้นต้นไปทดลองใช้กับกลุ่มครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัยตาปีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 29 คน น ามาปรับปรุงก่อนที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง   

 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยส่งแบบสอบถามให้กลุม่ตัวอย่าง

ที่ก าหนดจ านวน 30 ฉบับ และเกบ็แบบสอบถามคืนพร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลไดจ้ านวน 30 ฉบับ 
ต่อจากนั้นนัดสมัภาษณ์เป็นรายคนตามความเหมาะสม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. แบบสอบถามความรูค้วามเข้าใจและทัศนคติของครูต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาผู้วิจัยด าเนินการ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC (statistical package for the social science / personal computer) 
for WINDOW และวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดังนี ้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ค านวณโดยหาความถีแ่ละร้อยละของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
ตอนที ่2 แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจต่อการประกันคณุภาพการศึกษา ค านวณโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายระดับความรู้โดยคิดคะแนนรวมของความรู้ ความเข้าใจโดยรวมและรายข้อ 
โดยประเมินค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ค านวณได้ ดังนี ้ระดับความรูด้ีมาก คะแนน 0.00-1.50 คะแนน  ระดับความรู้ดี คะแนน 
0.21-0.40 คะแนน  ระดับความรูป้านกลาง คะแนน 0.41-0.60 คะแนน  ระดับความรู้พอใช้ คะแนน 0.61-0.80 คะแนน 
และระดับความรู้น้อย คะแนน 0.81-1.00 คะแนน  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติของครูต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ค านวณโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลความหมายระดับทัศนคติโดยคิดคะแนนรวมของทัศนคติโดยรวมและรายข้อ 

2. แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประสบการณ์ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาและมี
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การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา รวมถึงข้อสัมภาษณ์อื่นๆเพิ่มเติม เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้รายละเอียดในเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู โดยการจัดหมวดหมู่ตามประเด็นค าถาม ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ
น าเสนอโดยบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของครูทีม่ีต่อการประกันคณุภาพการศึกษา:กรณีศึกษานักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยตาปี ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา  
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบ 
ครู จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเพศชาย จ านวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 - 
40 ปี และน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 8 คน และ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และ 10.00 ตามล าดับ และน้อยสุดมีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ส่วนใหญ่มีอายุงานที่ปฏิบัติหน้าที่สอนต่ ากว่า 3 ปีและระหว่าง 3 - 
5 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมามีอายุงานที่ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่าง 6 - 8 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 และน้อยสุดมีอายุงานที่ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่าง 12 - 14 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาปฏิบัติการสอนในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และน้อยสุดปฏิบัติการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามล าดับและส่วนใหญ่สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนสังกัดภาครัฐบาล จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.30 และสังกัดภาคเอกชน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 

 
ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของครู จ านวน 30 
ครู จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และส่วนน้อยสุดมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตารางที่ 1  

 
 

 ตารางที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของครู จ านวน 30 คน  

ระดับความรู้ ร้อยละ คะแนนที่ได้ จ านวนคน ร้อยละ 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป มากกว่า 23 1 3.33 

ด ี ร้อยละ 70-79 21-23 3 10.00 
ปานกลาง ร้อยละ 60-69 18-20 11 36.67 

พอใช้ ร้อยละ 50-59 15-17 9 30.00 
ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ร้อยละ 50  น้อยกว่า 15 6 20.00 

รวม 30 100.00 

 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

377



 ในภาพรวมครู ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
ตาปี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 0.43) โดยมีข้อค าถามข้อใด
กล่าวถูกต้องที่สุดถึงหลักการส าคัญของรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 0.90) อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาข้อค าถามข้อมูลใดเป็นหัวใจส าคัญของการท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR.) เพื่ออะไร  (x̄ = 0.83) อยู่ในระดับดีมาก และข้อค าถามข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR.) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̄ = 0.07) อยู่ในระดับน้อย ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของครูกรณีศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี (n = 30)  

 รายการ                จ านวน/คน       จ านวน/ข้อ   
คะแนนเฉลี่ย แปลผลคะแนน 

ความรู้ X  SD 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ            30                  30                      
การประกันคณุภาพการศึกษา 
ของครู 

0.43 0.45 ปานกลาง ปานกลาง 

 
โดยมีสัดส่วนของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบค าถามได้ถูกต้องในแต่ละข้อมีตั้งแต่ ร้อยละ10.00 จนถึง ร้อยละ 

93.30 โดยมีค าถาม จ านวน 19 ข้อ (ร้อยละ 63.33) จากท้ังหมด 30 ข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ได้ถูกต้องตั้งแต่ ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจได้ถูกต้องน้อย
กว่า ร้อยละ 50 จ านวน 11 ข้อ (ร้อยละ 36.67) จากทั้งหมด 30 ข้อ และค าถาม ข้อ 23 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กลุ่มตัวอย่างตอบได้ถูกต้องมากที่สุด (ร้อยละ 93.30) รองลงมา ข้อ 10 ขั้นตอน
การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษามีความส าคัญอย่างไร และข้อ 30 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใด (ร้อยละ 83.30) และข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือข้อ 8 ข้อใดกล่าว
ถูกต้องที่สุดถึงหลักการส าคัญของรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ร้อยละ 
90.00) 

 
ส่วนท่ี 3 ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของของครู 
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเห็นด้วยปานกลาง (x̄ = 3.43) และเมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง มีระดับทัศนคติ
เห็นด้วยสูงสุด (x̄ = 4.27) รองลงมาคือข้อการประกันคุณภาพการศึกษาท าให้สถานศึกษาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
และการติดตามผลการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องช่วยให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุ
เป้าหมาย (x̄ = 4.10) , (x̄ = 4.07) ซึ่งมีระดับทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเห็นด้วยมากทั้งสามล าดับ 
และข้อที่มีระดับทัศนคติเห็นด้วยต่ าสุดคือ การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้ครูมุ่งเน้นการจัดการเอกสาร/ร่องรอย
หลักฐานมากกว่าการปฏิบัติจริงต่อนักศึกษา (x̄ = 2.37) มีระดับทัศนคติไม่เห็นด้วยมาก 

ส่วนท่ี 4 ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.70 กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนน้อย จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.30  และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน 
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21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของครู (n = 30) 
จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา:กรณีศึกษานักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี ข้อมูลประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เชิงลึก พบว่า 

        1. กลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนน้อย เคยได้รับการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเข้ารับการอบรม เรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 8 ช่ัวโมง เรื่องการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SAR.) จ านวน 6  ช่ัวโมง เรื่อง งานประกันคุณภาพตรม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  16  ช่ัวโมง  เรื่อง การจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ จ านวน 2 ช่ัวโมง   เรื่อง 
การเขียนเสนอโครงการ จ านวน 2 ช่ัวโมง และเรื่อง การอบรมแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจ านวน 6  ช่ัวโมง 

 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนน้อยเคยได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ทั้งหมด
ได้รับมอบหมายในการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท าหน้าที่จัดท า SSR. และท า SAR. ของแผนกบ้างบางภาค
เรียนท าหน้าที่ผู้ช่วยในการรวบรวมเอกสาร ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนกแฟช่ัน
และสิ่งทอและท าหน้าทีส่รุปโครงการยกผลสัมฤทธ์ิ ONET ม.3 ม.6 

 
การอภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1 ความรู้  ความเข้าใจต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของครูที่ เป็นนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี อยู่ในระดับ ด ี

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄ = 0.43, S.D. = 0.45) มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และส่วนน้อยสุดมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก จ านวน 1 คน   คิดเป็นร้อยละ 
3.33 ซึ่งอธิบายได้ว่า ครูส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ส่วนใหญ่มีอายุงานที่ปฏิบัติหน้าที่สอนต่ ากว่า 3 ปีและระหว่าง 
3-5 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและไม่เคยได้รับการมอบหมายหน้าท่ีในการรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา และสิ่งส าคัญในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการประเมินคุณภาพภายนอกเนื่องจากยังไม่ถึงรอบ
และในปี พ.ศ. 2560 มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและให้มีการระงับการประเมินภายนอกให้ทุกสถาบันการศึกษาร่วมกับต้น
สังกัดในการจัดการประเมินคุณภาพภายในทุกปีและจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่สถาบันการศึกษาจะมีผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
ยังไม่อยู่ในวิถีการท างานปกติแต่ยังเป็นการท างานตามรอบเฉพาะกิจ ตามเทศกาลส่งผลให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีส้อดคล้องกับการศึกษาของนักการศึกษาหลายท่าน[8] [9] [10]  ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาต่างก็มีผลการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเป็นผลจากการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหรือรับมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงและยังกล่าวไว้ว่าความรู้ว่าคือข้อมูลความรู้ 
ข้อเท็จจริง การรับรู้สิ่งต่างๆ หรือสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาถูกรับรู้ และสะสมกลายเป็นความจ าเป็นท่ีอยู่กับ
ตัวเรา ท าให้เรารู้หรือไม่รู้ หรือสามารถตอบในสิ่งต่างๆได้ว่าเรามีความรู้ หรือไม่มีความรู้ ความรู้เกิดจากความจ า การรับรู้
สิ่งต่างๆจนกลายเป็นความจ า 
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สมมติฐานที ่2 ทัศนะคติต่อการประกันคณุภาพการศึกษาของครูที่เป็นนักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยตาปี อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
ทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง (x̄ = 3.43, S.D. = 0.97) ระดับทัศนคติเห็นด้วยสูงสุด คือข้อการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (x̄ = 4.27) รองลงมาคือข้อการประกันคุณภาพการศึกษาท าให้สถานศึกษา
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และการติดตามผลการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องช่วยให้การด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมาย (x̄ = 4.10) , (x̄ = 4.07) ซึ่งมีระดับทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับเห็นด้วยมากทั้งสามล าดับ และข้อที่มีระดับทัศนคติต่ าสดุคือ การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้ครูมุ่งเน้นการจัดการ
เอกสาร/ร่องรอยหลักฐานมากกว่าการปฏิบัติจริงต่อนักศึกษา (x̄ = 2.37) มีระดับทัศนคติไม่เห็นด้วยมาก ผลการศึกษาไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งอธิบายได้ว่าในการบริหารการศึกษาถ้ายังมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบและไม่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมดูได้จากทัศนคติของครูเห็นด้วยมากในข้อการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ช่วยส่งเสริมการเช่ือมโยงการ
ท างานและท างานเป็นทีมสอดคล้องกับการศึกษาของนักการศึกษาที่ไดแ้สดงให้เห็นว่าแม้การประกันคุณภาพการศึกษาจะมี
มานานแล้วแต่การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นการท างานเฉพาะกิจ เฉพาะกาล บางสถานศึกษาก าหนดให้
มีผู้รับผิดชอบเฉพาะรายหรือเพียงกลุ่มบุคคล ท าให้เกิดทัศนคติไม่ค่อยเห็นด้วยกับการประกันคุณภาพ [11]  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 ผลการวิจัยพบว่าครูที่เป็นนักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 

2560 มหาวิทยาลัยตาปี มีความรู้ ความเข้าใจการประกันคณุภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง มหาวทิยาลัยควรมีการ
ปรับการจดัการเรียนการสอนสร้างความเชื่อมโยงการประกันคณุภาพการศึกษากับรายวิชาอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นครู  

1.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควรมีแผนพัฒนาครูในด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
เนื่องจากครูจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ประสบการณ์การด าเนนิการประกันคณุภาพการศึกษา 

ของครู เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างพ้ืนที่ให้โขนในภาคใต้ของประเทศไทย  
Roles of Educational Institutions in Constructing “Khon” Performance Space  

in Southern Thailand 

 

ก ำพล เลื่อนเกื้อ1*  พรไทย  ศิริสำธติกิจ2  และอนินทร์  พุฒิโชติ3 

Kampon Luankua1* , Pornthai Sirisatidkit2 andAnin Puttichot3 

บทคัดย่อ 

กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบทบำทสถำบันกำรศึกษำกับกำรสร้ำงพื้นที่ให้โขนในภำคใต้ของประเทศ
ไทย โดยเลือกสถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนโขน อันประกอบด้วย วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ศึกษำและรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะจงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับโขน จ ำนวน 39 คน ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำ 1)โขนวิทยำลัย
นำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2518 มีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมวิชำกำร ตั้งแต่ระดับพื้นฐำน
วิชำชีพถึงวิชำชีพช้ันสูงด้ำนนำฏศิลป์โขน โดยจัดกำรสอน กำรแสดง วิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำร ตลอดจนส่งเสริม    
สืบสำน สร้ำงสรรค์ ทะนุบ ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชำติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
ของชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้ง ผลิตบุคลำกรเฉพำะสำขำนำฏศิลป์โขนเพื่อน ำไปต่อยอดในสถำนศึกษำ 2)โขนสงขลำนครินทร์ 
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2523 มีบทบำทส ำคัญใน กำรอนุรักษ์ ถ่ำยทอด เผยแพร่และสร้ำงบรรยำกำศด้ำนศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
กระบวนกำรจัดกำรแสดงโขน 3)โขนรำชภัฏสงขลำ ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2557 มีบทบำทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้
นักศึกษำเข้ำใจถึงประวัติควำมเป็นมำของโขน องค์ประกอบกำรแสดงโขนและสมำรถจัดกำรแสดงโขนได้ 

ค าส าคัญ : บทบำทสถำบันกำรศึกษำ,โขน 
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Roles of Educational Institutions in Constructing “Khon” Performance Space  
in Southern Thailand 

Abstract 

The objective of this research was to investigate roles of educational institutions in 
constructing “Khon” performance space in Southern Thailand. The selected educational institutions 
were Academy of Dramatic Arts, Nakhon Si Thammarat Nakhon Sri Thammarat, Prince of Songkla 
University, and Songkhla Rajabhat University. Research and related studies were investigated and 
collected. In addition, purposive interview was applied to 39 samples regarding Khon. The research 
results showed that (1) Khon at Academy of Dramatic Arts, Nakhon Si Thammarat Nakhon Sri 
Thammarat, formed in 1975 (2518 BE), has an essential role in teaching and academic promotion from 
basic vocational courses to high vocational courses of Khon. Plus, teaching, performances, research 
works, and educational services of Khon are served at this institution. Promoting, inheriting, creating, 
preserving, and spreading arts and culture as the identity of the country as well as arts and culture 
diversity in local communities are also concerned there. Interestingly, it has a role in producing specific 
personnel for Khon in order to be benefits to institutions. Second, (2) Khon at Prince of Songkla 
University, established in 1980 (2523 BE), plays an important role in arts and cultural conservation, 
succession, heritage, covering creation of atmosphere through Khon performances. Finally, (3) Khon at 
Songkhla Rajabhat University, founded in 2014 (2557 BE), plays a key role in teaching in order to enable 
students to both understand history and background of Khon and perform Khon. 
Keyword: roles of educational institutions, Khon 

 

บทน า 
โขนเป็นศิลปะกำรแสดงช้ันสูงอย่ำงหนึ่งของรำชส ำนักไทย เป็นเครื่องรำชูปโภคพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นที่นิยม

ของชนช้ันสูงในสมัยโบรำณโขนเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชและเจริญรุ่งเรือง
จนถึงขีดสุดในสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดศิลปะกำรแสดงโขน ทรงโปรดเกล้ำให้มีกำร
เปิดโรงเรียนพรำนหลวงเพื่อสอนศิลปะกำรแสดงโขนโดยเฉพำะ ต่อมำเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตโขนเริ่มเข้ำสู่ยุคเสื่อมโทรม 
ในสมัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงตระหนักถึงควำมส ำคัญของศิลปะชั้นสูงอย่ำงโขน 
ทรงโปรดเกล้ำให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่  และด้วยพระรำชเสำวนีย์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถซึ่ ง             
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงมีพระรำชปรำรภกับสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
ว่ำ ปัจจุบันมีคนไทยดูโขนน้อยมำก ได้สร้ำงควำมเป็นห่วงอย่ำงมำกแก่พระองค์ท่ำน เพรำะทรงตระหนักว่ำศิลปวัฒนธรรม
ไทยเป็นของล้ ำค่ำ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้ฟื้นฟูกำรแสดงโขนขึ้นมำถึงกับทรงมี พระรำชเสำวนีย์ด้วยว่ำ “เมื่อไม่มี
คนดูโขน ฉันจะดูเอง” [1] ดังค ำพระรำชเสำวนีย์นี้จึงท ำให้เกิดโขนพระรำชทำนขึ้น ท ำให้โขนมีกำรฟื้นฟูอย่ำงมำก ส่งผลให้
หน่วยงำนสถำบันต่ำงๆในภำคใต้ หันมำสนใจในโขนซึ่งเป็นศิลปะของชำติมำกข้ึน 

ในภำคใต้ โขน ถือว่ำเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมภำคใต้ เนื่องจำกศิลปะกำรแสดงหลักของสังคมภำคใต้ คือ 
หนังตลุง และ โนรำ สิ่งที่สำมำรถท ำให้สังคม นักเรียน นักศึกษำได้เข้ำถึงศิลปะช้ันสูงได้นั้นจึงจ ำเป็นต้องอำศัย
สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งสถำบันกำรศึกษำมีหน้ำที่หลักในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ทั้งสำยวิชำสำมัญและสำยวิชำชีพ 
สถำบันกำรศึกษำจึงมีบทบำทส ำคัญ ในกำรเป็นตัวเช่ือมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 
สถำบันกำรศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและถ่ำยทอดศิลปะกำรแสดงโขนในภำคใต้ ได้แก่ วิทยำลัยนำฏศิลป
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นครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ นอกจำกนี้เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมเผยแพร่กำรแสดงโขน ให้ควำมรู้ทำง
วิชำกำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ประชำชน และบุคคลที่สนใจศิลปะกำรแสดงช้ันสูงอย่ำงโขน  ซึ่งสถำบันกำรศึกษำสำมำรถ
เข้ำถึงเยำวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่ำย เป็นกำรปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่ำของโขนในฐำนะมรดกทำงวัฒนธรรมประจ ำ
ชำติที่ควรอนุรักษ์สืบไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้วิจัยเรื่องบทบำทสถำบันกำรศึกษำกับกำรสร้ำงพื้นที่ให้โขนในภำคใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำบทบำทของสถำบันกำรศึกษำกับกำรสร้ำงพื้นที่ให้โขนในภำคใต้ของประเทศไทย เพื่อท่ีจะน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนและ
กำรพัฒนำโขนในภำคใต้รูปแบบกำรสืบทอดโขนในสถำบันกำรศกึษำพื้นที่ภำคใต้ และเงื่อนไขกำรด ำรงอยู่ของโขนในภำคใต้
ต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กำรวิจัยเรื่อง บทบำทสถำบันกำรศึกษำกับกำรสร้ำงพื้นที่ให้โขนในภำคใต้ครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

(Qualitative Research) โดยผู้วิจัย ได้ก ำหนดขอบเขตพื้นที่วิจัยไว้ 3 สถำบันกำรศึกษำซึ่งมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโขน 
ได้แก่ วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์และ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ซึ่งท้ัง 3 สถำบันนี้
เป็นสถำบันในระดับอุดมศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโขนในภำคใต้ เพื่อที่จะน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนและกำรพัฒนำ
โขนในภำคใต้รูปแบบกำรสืบทอดโขนในสถำบันกำรศึกษำพ้ืนท่ีภำคใต้ และเงื่อนไขกำรด ำรงอยู่ของโขนในภำคใต้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องและมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในเรื่องของกำรแสดง

โขน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 3 คน หัวหน้ำภำควิชำ 3 คน อำจำรย์ประจ ำวิชำโขน 15 คน 
ผู้เชี่ยวชำญนำฏศิลป์ไทย นำฏศิลปิน ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 5 คน ผู้แสดง/ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีร่วมแสดงโขน 8 
คน และผู้ชมกำรแสดงโขน 5 คน รวมทั้งหมด 39 คน      

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและเก็บรวบรวม
ข้อมูลภำคสนำม โดยก ำหนดขั้นตอนดังนี ้

1.กำรเก็บข้อมูลโดยกำรสังเกตเนื่องจำกผู้วิจัยเป็นคนใน (insider) วงกำรโขน ท ำหน้ำที่สอนโขนสงขลำนครินทร์ 
(ตัวยักษ์) ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูล
โขนในภำคใต้ และมีควำมคุ้นเคยกับอำจำรย์ประจ ำวิชำโขน ครูโขนในสถำบันกำรศึกษำ และผู้เช่ียวชำญนำฏศิลป์โขน  
นำฏศิลปิน ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษำ จึงท ำให้เป็นที่ไว้วำงใจจำกกลุ่มคนดังกล่ำว ในกำร
เข้ำไปศึกษำข้อมูลในวงกำรโขนภำคใต้โดยผู้วิจัยมีกำรแนะน ำตัว เพื่ออธิบำยถึงวัตถุประสงค์กำรเข้ำมำในพื้นที่ และขอ
ควำมร่วมมือจำกแต่ละพื้นที่ในกำรศึกษำวิจัย จำกนั้นจึงหำโอกำสเข้ำพบปะพูดคุยกับครูผู้สอนโขน สังเกตรูปแบบกำร
ถ่ำยทอดกำรแสดงโขน และบทบำทสถำบันกำรศึกษำกับกำรสร้ำงพื้นที่ให้โขนในภำคใต้ 
 2. กำรเก็บข้อมูลรำยละเอียดแบบเจำะลึกโดยกำรสัมภำษณ์ ผู้ศึกษำได้เริ่มเก็บข้อมูลส่วนรำยละเอียดในแต่ละ
ประเด็น เช่น กำรเข้ำมำของโขน บทบำทของสถำบันกำรศึกษำ กิจกรรมของสถำบันกำรศึกษำ โดยเข้ำพบปะพูดคุยกับ
กลุ่มเป้ำหมำย ตำมเงื่อนไขสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
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 3. กำรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงของข้อมูล
และสรุปผล หำกพบว่ำขำดรำยละเอียดข้อมูลบำงส่วน ผู้วิจัยจะเข้ำไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขำดหรือไม่สมบูรณ์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมำกที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำรและข้อมูลปฐมภูมิจำกกำรจัดเก็บภำคสนำมมำ
วิเครำะห์ หำข้อสรุป ด้วยกำรน ำข้อมูลมำจัดให้เป็นหมวดหมู่แยกแยะตำมองค์ประกอบต่ำงๆ หำควำมหมำยและหำ
ควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงในแต่ละประเด็นที่ศึกษำตลอดควำมสัมพันธ์กับบริบทที่ศึกษำ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
แล้วน ำเสนอในรูปแบบของควำมเรียงเชิงบรรยำย  
 

ผลการศึกษา 
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภำคสนำม 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรถอดเทปและเขียนสรุปเป็นรำยกรณี ท ำให้ทรำบบทบำทของสถำบันกำรศึกษำได้ดังนี้ 
1. วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนโขน ได้ด ำเนินกำรขอ

จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 พฤษภำคม 2518 โดยนำยสุรินทร์ มำศดิตถ์ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้
มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ขอจัดตั้งวิทยำลยันำฎศิลปนครศรีธรรมรำช ที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระจำยกำรศึกษำศิลปะและวัฒนธรรมทำงนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้ครอบคลุมทั่ว
ภำคใต้ของประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชำชนและเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนนำฏศิลป์ ตลอดจนผลิตศิลปิน บุคลำกร
ทำงนำฏศิลป์โขน ให้มีปริมำณเพียงพอ เพื่อเป็นแหล่งศูนย์กลำงในกำรอนุรักษ์ สืบทอด และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม [2] วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชจัดกำรเรียนกำรสอน 3 ระดับ คือ  

1. ระดับนำฏศิลป์ช้ันต้น รับผู้เรียนส ำเร็จช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
2. ระดับนำฏศิลป์ช้ันกลำง รับผู้ส ำเร็จช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
3. ระดับปริญญำตรีหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (5 ปี)  
โขนวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชด ำเนินงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีบทบำท

หน้ำที่ให้กำรศึกษำและส่งเสริมวิชำกำรตั้งแต่ระดับวิชำชีพพื้นฐำนถึงวิชำชีพช้ันสูง ด้ำนนำฏศิลป์โขน ท ำกำรสอนแก่
นักเรียน และ นักศึกษำ จัดกำรแสดงโขนในสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งของภำครัฐและเอกชน ท ำกำรวิจัยให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สถำบันกำรศึกษำในภำคใต้ และผลิตบุคลำกรทำงด้ำนนำฏศิลป์โขน กิจกรรมโขนวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในแล้วมีกำรจัดกิจกรรมโขนสัมพันธ์ภำคใต้ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในกำร
น ำเสนอผลงำนให้สังคมและชุมชนได้เห็นและรบัรู้ถึงควำมงำมของวัฒนธรรมของชำติ [3] ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท ำให้ผู้ชุมชนเข้ำใจ
รู้เรื่องและเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงโขนก่อให้เกิดผู้ชมโขนเพิ่มขึ้น 

 
ภาพที่ 1 กำรจัดกิจกรรมโขนสมัพนัธ์ภำคใต้ วิทยำลัยนำฏศลิปนครศรีธรรมรำช 
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 และวิทยำลยันำฏศลิปพัทลุง 
 

2. โขนสงขลำนครินทร์ 
โขนสงขลำนครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ซึ่งเป็น

หน่วยงำนที่มีพันธกิจหลัก คือ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภำคใต้และของชำติ สร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน
ด้ ำนศิ ลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่ นภำคใต้และของชำติ  โขนสงขลำนครินทร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์                   
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2523 โดยศำสตรำจำรย์สมชำย พูลพิพัฒน์ ได้เสนอขอโครงกำรจัดตั้งโขนสงขลำนครินทร์ต่อท่ำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เพื่ออนุรักษ์ถ่ำยทอดและเผยแพร่โขนและสร้ำงบรรยำกำศทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
สุนทรียภำพผ่ ำนกระบวนกำรกำรแสดงโขน  ซึ่ งกลุ่ ม เป้ ำหมำยหลั ก  คื อ  นั กศึ กษำและบุ คลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ [4] โดยท ำกำรเรียนและฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนของนักศึกษำ ทุกวัน จันทร์ – วันพฤหัสบดี 
ช่วงเวลำ 19.00 – 21.00 น. และต่อมำได้ขยำยไปยังกลุ่มบุคคลภำยนอก เช่น กลุ่มเด็กเยำวชน สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆที่
อยู่ในพ้ืนท่ีอ ำเภอหำดใหญ่ และเพื่อเป็นกำรต่อยอดศิลปะกำรแสดงโขนจึงได้มีกำรเปิดคอร์สสอนโขนภำยใต้โครงกำรศิลปะ
และวัฒนธรรมส ำหรับเยำวชน อำยุ 7 – 15 ปี ในวันเสำร์ ช่วงเวลำ 13.00 – 16.00 น. และมีโครงกำรที่จัดต่อเนื่องมำ
ตลอดทุกปี คือ โครงกำรโขนสงขลำนครินทร์ประจ ำปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษำที่ผ่ำนกำรถ่ำยทอดโขนได้มี
เวทีแสดงผลงำนในสิ่งที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำ โขนสงขลำนครินทร์จัดกำรแสดงโขนมำแล้ว 11 ครั้ง และได้มีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรแสดงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เข้ำกับสังคมภำคใต้โดยกำรเชิญศิลปินพ้ืนบ้ำนแขนงโนรำเข้ำมำประยุกต์ใช้ และได้ดึง
กลุ่มโขนเยำวชนเข้ำร่วมแสดง ท ำให้โขนสงขลำนครินทร์เป็นที่ยอมรับของชุมชนหำดใหญ่ และจังหวัดสงขลำ ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไป 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมกำรแสดงโขนสงขลำนครินทร์ ประจ ำปี2560 

 
3. โขนรำชภัฏสงขลำ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

โขนรำชภัฏสงขลำ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ เกิดขึ้นจำกรำยวิชำเลือกเฉพำะด้ำน 
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏยรังสรรค์ ในพ.ศ.2557 โดยดร.จุติกำ โกศลเหมมณี เป็นอำจำรย์ที่ดูแล
รำยวิชำในขณะนั้น โขนรำชภัฏสงขลำมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจถึงประวัติควำมเป็นมำและองค์ประกอบกำรแสดง
ของโขน เรื่องรำวในวรรณคดี เรื่อง รำมเกียรติ์ และปฏิบัตินำฏยศัพท์โขนได้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ 1. ภำคทฤษฎีให้นักศึกษำเรียนรู้ประวัติควำมเป็นมำเรื่องรำวของรำมเกียรติ์ ประเภทและองค์ประกอบ 2. ภำคปฏิบัติ
ให้นักศึกษำลงปฏิบัติจริง ซึ่งทำงโขนรำชภัฏสงขลำไม่มีบุคลำกรด้ำนกำรแสดงโขนจึงใช้วิธีกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอก
มำร่วมแสดง เช่น ศำสตรำจำรย์สมชำย พูลพิพัฒน์ และครูโขนสงขลำนครินทร์ ผลที่เกิดขึ้นนั้นท ำให้นักศึกษำที่ลงเลือก 
วิชำโขนมีทักษะในกำรแสดงโขน สำมำรถรับกำรแสดงโขนได้โดยที่ไม่ต้องจ้ำงจำกที่อื่นแสดง นอกจำกนี้ยังได้จัดกิจกรรม
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สอนโขนให้แก่เยำวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลำ เพื่อจะได้เป็นกำรทบทวนองค์ควำมรู้ของนักศึกษำ โดยมีนักศึกษำโขนเป็น          
ผู้ถ่ำยทอดให้แก่กลุ่มเยำวชน และ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยพันธกิจของคณะ จึงได้มีกำรจัดเวทีเสวนำวิชำกำรพร้อมกับ    
กำรจัดกำรแสดงโขนสัมพันธ์ประจ ำปีของโขนรำชภัฏสงขลำเพื่อเป็นกำรแสดงศักยภำพ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักศึกษำด้วย [5]  

ภาพที่ 3 กิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนของนักศึกษำโขนรำชภัฏสงขลำ  
คณะศลิปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏัสงขลำ 

 

 

สรุปและอภิปลายผล 

สถำบันกำรศึกษำมีบทบำทในกำรสร้ำงพื้นที่ให้โขนในภำคใต้ของประเทศไทยที่ส ำคัญ คือ 1) กำรใช้ประโยชน์
จำกโขนสถำบันกำรศึกษำในภำคใต้ โดยบูรณำกำรกับพันธกิจของสถำบันกำรศึกษำในเรื่องของกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และในด้ำนกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำบัณฑิตวิชำศิลปกรรมศำสตร์ และศึกษำศำสตร์บัณฑิต 2.) กำร
พัฒนำโขนในสถำบันกำรศึกษำให้มีบทบำทในกำรพัฒนำโขน โดยประยุกต์โขนเข้ำกับศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนโดยเฉพะ
โนรำ 3.) กำรอนุรักษ์โขนในสถำบันกำรศึกษำมีบทบำทในกำรเผยแพร่โขนให้เป็นท่ีรู้จัก เข้ำใจ เข้ำถึงชำวบ้ำนได้ ซึ่งผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นท ำให้มีผู้แสดงโขน บุคลำกรทำงด้ำนนำฏศิลป์โขนเพิ่มขึ้น ตลอดจนผู้ชมกำรแสดงโขนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้โขนมี
กำรพัฒนำรูปแบบกำรแสดง เป็นท่ีนิยมของคนในชุมชนท ำให้โขนมีพื้นที่เพิ่มมำกข้ึนและสำมำรถด ำรงอยู่ในสังคมภำคใต้ได้
ต่อไป  
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ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
The loyalty of customers towards commercial banks in Surat Thani Province. 

 
นันทิดา อัมรักษ1์* นรารัตน์ เกื้อทอง2  

Nantida Ammarak1*, Nararat Kuehtong22  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์

ธานี (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อ
ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และมีการหาสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation) ในการทดสอบสมมติฐาน และเขียนอธิบายเชิงพรรณนา 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
กันอยู่ในระดับสูง แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีมี
ต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระดับต่ า ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระดับปานกลาง แต่ในด้านบุคลากร และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระดับสูง  
ค าส าคัญ: ความจงรักภักดี ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  

Abstract 
This research aimed to (1) study loyalty of customers towards commercial banks in Surat 

Thani Province (2) study the relationship between the Marketing Mix 7P's and the loyalty of customers 
towards commercial banks in Surat Thani Province. 385 series. The instrument used to collect data was 
questionnaire. The data were analyzed statistically by using frequency, percentage, and Pearson 
Correlation for hypothesis and descriptive explanation. 
The study found that 7 P's marketing mix was related to customer loyalty to commercial banks in 
Surat Thani. Statistically significant at 0.001. Overall, the relationship was high level, but not in the 
same direction. The relationship between customer loyalty to commercial banks in Surat Thani 
province was low level. Price and distribution channel were correlated with customer loyalty to 
commercial banks in Surat Thani province at a moderate level. But in terms of personnel ,and the 
Physical aspect had relationship between customer loyalty to commercial banks in Surat Thani 
province was high level. physical aspect had relationship between customer loyalty to commercial 
banks in Surat Thani province was high level. 
Key words : loyalty, the marketing mix 7P's,  
 

                                                           
1 อ.,สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธาน ี84000 
2 อ.,สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี 84000 
1 Lecturer, Department of marketing, Faculty of Management Science,Tapee University,Suratthani 84000 
2 Lecturer, General management, Faculty of Management Science,Tapee University,Suratthani 84000 
*corresponding author: Tel.: 077-204431 E-mail address: Nantida@tapee.ac.th 
 
 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

389



บทน า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน โดยในปี  2554 มีการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในอัตราร้อยละ 5.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553  โดยในปี 2553 เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบเอเชีย ท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ปี 2554 จังหวัดต้องประสบปัญหา
อุทกภัยในช่วงต้นปี การเกิดสึนามิในญี่ปุ่น ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป และการเกิดอุทกภัยอย่างหนักในพื้นที่ภาคกลาง
กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งล้วนส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวและอุสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัว ด้านอุปสงค์มีแนวโน้ม
ขยายตัว จากการลงทุนภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้นผู้ประกอบการในจังหวัดเร่งระดมทุนเพื่อฟ้ืนฟูกิจการให้กลับมาคงสภาพ
เดิมให้เร็วท่ีสุดหลังจากประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นแรงผลักให้ภาคการลงทุนในจังหวัดขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.5   

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการขยายตัว ร้อยละ 2.0 
โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 1.4 – 2.6 และเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ ปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.6 – 2.7 จากแรกขับเคลื่อนหลักด้านอุปสงค์ที่ขยายตัว ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการ
ลงทุนภาคเอกชนตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายหลักภัยพิบัติสึนามิ 
ประกอบกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ  5.2 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ดีเหมาะแก่การแข่งขันและลงทุน  โดยเฉพาะการแข่งขันทางธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยใน
ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีธนาคารพาณิชย์จ านวน 12 ธนาคาร 150 สาขา  จากข้อมูลธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวท าให้
ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากขึ้น จึงส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยในอดีต
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีกลยุทธ์การขายมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และคุณภาพการให้บริการ 
ธนาคารพยายามท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยการหาลูกค้ารายใหม่และพยายามขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้ารายใหม่ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จจึงเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะศึกษา “ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี” เพื่อจะน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด การให้บริการ และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งกลยุทธ์ในการสร้างความภักดีของลูกค้า 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

            ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความคิดเห็น ในส่วนประสมทาง
การตลาด 

1 ผลิตภัณฑ์ (Product)  
2 ราคา (Price)  
3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5 บุคลากร (People) 
6 การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence & 
Presentation) 
7 กระบวนการให้บริการ (Process) 
 

ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร
พาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 ด้านความพึงพอใจ  
2 ด้านคุณค่าที่รับรู้  
3 ด้านความเช่ือมั่น  
4 ด้านความผูกพันด้านอารมณ์  
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย และวิธีการด าเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารพาณิชย์
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวน 12 ธนาคาร 150 สาขา โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของ 
Khazanie Ramakant Zkhazanie Ramakant, 1996) จ านวน 385 คน 
  

เครื่องมือที่ใช้การรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้การรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามลูกค้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่ม ตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อ
ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นในด้านอื่นๆ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
จงรักภักดีของลูกค้าท่ีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี  โดยเก็บรวบรวมแล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการแจก
แจงความถี่ หาค่าร้อยละ และมีการหาสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ในการทดสอบ
สมมติฐาน และเขียนอธิบายเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาเรื่องความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริม  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ผู้ศึกษาได้ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน   
น าเสนอผลการศึกษา ดังนี ้

  1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.9) มีอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 39.8) ระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ 58.7) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 39.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
(ร้อยละ 48.5)  
  2. ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7P’s ของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดย
สามารถแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ผลจากการศึกษาในภาพรวมและรายข้อพบว่าลูกค้ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลจากการศึกษาในภาพรวม
และรายข้อพบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ผลจากการศึกษาในภาพรวมและรายข้อพบว่าลูกค่ามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

3. ความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยสามารถแยกเป็นรายด้านดังนี้ 
ด้านความพึงพอใจ ด้านคุณค่าที่รับรู้ ด้านความเชื่อมั่น และด้านความผูกพันด้านอารมณ์ ผลจากการศึกษาในภาพรวมและ
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  
  4. ทดสอบสมมติฐาน  ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
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ลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับต่ า  และด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระดับปานกลาง ในส่วนของด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับสูง 
 

ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s 

ความจงรักภักด ี

r P ระดับความสมัพันธ์ 

ด้านผลิตภณัฑ ์ .43 .00 ต่ า 

ด้านราคา .52 .00 ปานกลาง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .70 .00 ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด .75 .00 สูง 

ด้านบุคลากร .87 .00 สูง 

ด้านกระบวนการ .84 .00 สูง 

ด้านลักษณะทางกายภาพ .81 .00 สูง 

 
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 385 คน มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 - ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลพื้นฐานที่แตกต่างกันมีความ
จงรักภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทิพย์ 
ปรักมาศ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาบางบ่อ” ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ จ าแนกอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการให้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ 
แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกัน มีเพียงปัจจัยประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศ พบว่ามีความจงรักภักดีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน 

- ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของลูกค้าที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในแต่ละ
ด้าน  จากการศึกษาพบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านกระบวนการ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรพรรณ เจียมประเสริฐบุญ และ ปณิศา มีจินดา (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคาร
กรุงเทพ สาขาในห้องสรรพสินค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี” จากการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายได้พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  
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  - การทดสอบสมมติฐาน ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้า
ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 กล่าวคือ ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าที่มี
ต่อธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับต่ า และด้านราคา  ส่วนด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรพรรณ เจียมประเสริฐบุญ และปณิศา   มีจินดา (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่
มีต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้องสรรพสินค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าทัศนคติด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s ความพึงพอใจรวม คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ความเช่ือมั่น (Trust) ความผูกพันด้าน
อารมณ์ (Emotional Bonding) มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค ที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า 
มีความสัมพันธ์กัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
กลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวส าหรับผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราชมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดของธุรกิจสีเขียวของผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อ
ศึกษากลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวส าหรับผู้ประกอบการชุมชน อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกาท่ีมีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 7 ราย องค์กร
ธุรกิจจ านวน 7 รายและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว จ านวน 3 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่ม   

ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการชุมชนที่น าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้ คือ การจัดท ารูปแบบองค์กรธุรกิจสีเขียว  
โดยตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ทบทวนทุกกระบวนการผลิต/การบริการและการขนส่ง โดยควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการภายใต้
กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าธุรกิจสเีขียว คือการมีนโยบายให้ความส าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริโภคสินค้า และกลยุทธ์ของการตลาดสีเขียวคือการเสนอคุณค่าของสินค้าที่มีส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพิ่มทางเลือกและสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาด   ธุรกิจสีเขียว    ผู้ประกอบการชุมชน 
 

Abstract 
Marketing strategies according to the concept of Green Business for community entrepreneurs 

of Lansaka district, Nakhon Sri Thammarat province had the objectives to study the concept of Green 
Business of community entrepreneurs of Lansaka district, Nakhon Sri Thammarat province and to study 
the marketing strategies based on the concept of Green Business for community entrepreneurs of 
Lansaka district, Nakhon Sri Thammarat province. The used sample groups were 7 persons of 
community entrepreneurs of Lansaka district who adopted the concept of Green Business running in 
their businesses, 7 people of business organization and 3 experts who were related with the green 
businesses. The used tools were the in-depth interview and the group discussion.  

The result of the study found that community entrepreneurs who adopted the concept of 
Green Business was setting up the form of Green Business organization since the start up business, 
review every production processes/ services and transportations by controlling products and services 
under the law, standards and regulations. The success factors in doing Green Business was having the 
important policy of environmental preservation along with the goods consumption and the green 
marketing strategies were to present the product values with the product mix that was a part of the 
environmental conservation. Adding alternatives and responding changing consumers' ways of lives 
who want to participate in the environmental preservation.  

 

Keywords: Marketing Strategy, Green Business, Community Entrepreneur 
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บทน า 
  ภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ลว้นส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วได้กลายเป็นเรื่องที่คนท่ัวโลกให้ความส าคัญ 
กระแสการรณรงค์ลดโลกร้อน และการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการผลิตสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” (Green Product) ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ลดการ
ใช้ทรัพยากรที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คือ สินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นจาก
กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางคือการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตการ
เลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยยึดหลักการใช้พลังงานและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  มีมลพิษน้อย ไม่มี
การเจือปนสารเคมี และสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ [1],[2]   

การที่มนุษย์ด าเนินธุรกิจภายใต้พื้นฐานของการแสวงหาก าไรสูงสุดโดยมองข้ามความรับผิดชอบต่างๆทั้งต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่มาของการถูกต่อว่าและประณามว่าธุรกิจท าลายสิ่งแวดล้อม [3] จากการถูกแรงกดดันทางสังคม
มากมายและการที่ผู้คนเริ่มให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมท าให้ทุกคนเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการปกป้องและ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ภาคธุรกิจเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางของธุรกิจให้เน้นไปทางรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยทุกฝ่ายจะต้องให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม  ท าลาย
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและท าให้เกิดจิตใจที่ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม (Green Mind) ทั้งของทีมงานและผู้บริโภคสินค้าของ
ตน ธุรกิจสีเขียวจึงจะสามารถประสบความส าเร็จได้ [4] ผู้ประกอบการชุมชนถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการสร้างรายได้ชุมชน 
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างรายได้
ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มกีารขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจ านวนรายการของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้นและจ านวนกลุ่มผู้ผลิตที่เพิ่มจ านวนมากข้ึน รวมทั้งจ านวนตัวเลขการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
นอกจากนี้ส าหรับตลาดต่างประเทศมีความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ด้วยฝีมือคนไทยได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคในต่างประเทศ และโดยอาศัยปัจจัยจากการเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีศักยภาพ และความนิยมของชาวต่างชาติในสินค้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยซึ่งมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว [5] ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในประเทศที่มีศักยภาพ จึงเป็นอีก
ทางเลือกในการขยายอุปสงค์ของตลาดไปยังตลาดต่างประเทศและเกิดการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานสากล
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสภาพการแข่งขันทางการค้าในประเทศและการเปิดเสรี ภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น มีปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาการผลิต เงินทุน ปัญหาการใช้เทคโนโลยี การประกอบการ การตลาด 
โดยเฉพาะปัญหาการตลาดเป็นสิ่งส าคัญที่สดุ เนื่องจากผลิตได้ แต่ขายไม่ได้หรือไม่มีที่จ าหน่าย จึงเห็นได้ว่าต้องยึดหลักส่วน
ประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด [6]  

ความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการตลาดเป็นเพียงเครื่องมือของธุรกิจที่แสวงหาก าไรจากผู้บริโภคเท่านั้น ได้ถูกปรับเปลี่ยน
เป็นแนวคิดทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ เรียกว่าการตลาดสีเขียว (Green Marketing) โดยมีนโยบายที่ให้
ความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริโภคสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นกลยุทธ์หลักของ
การตลาดสีเขียวในการเสนอคุณค่าของสินค้าที่มีส่วนประสมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มทางเลือกและ
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [7] 

ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในตลาด การยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์/สีเขียว จะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ปัจจัยที่ไม่ประสบความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน [8] คือ เกิดจากปัญหาด้าน
มาตรฐานการจัดการและการตลาด โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยผู้ผลิตกลุ่มชุมชนขาด
โอกาสในการเรียนรู้ให้เท่าทันตลาดภายนอก , ผู้ผลิตกลุ่มชุมชนขาดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  

ผู้ศึกษาต้องการศึกษากลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวส าหรับผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะกลยุทธ์การตลาด เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท าให้ชุมชนและผู้ประกอบการ
ชุมชนสามารถแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้กลยุทธ์ส่วน
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ประสมทางการตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานให้มี
แนวทางพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ ด้าน
บุคลากรและด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อการจัดการการผลิตและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดขายส าหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ในการพัฒนาสู่ตลาดสากลที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในรูปแบบของการตลาดสีเขียว  
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาแนวคิดของธุรกิจสีเขียวของผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสเีขียวส าหรับผู้ประกอบการชุมชน อ าเภอลานสกา   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business) 
ธุรกิจสีเขียวในปัจจุบันมีความหมายกว้างอาจหมายความตั้งแต่  การด าเนินธุรกิจตลอดสายหรือส่วนหนึ่งของ

ธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิตหรือการด าเนินการอะไรที่ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดีขึ้นหรือสูงขึ้นรวมทั้งการใช้หรือลด
ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการปล่อยของเสียลดลงหรือการท าให้สิ่งแวดล้อมของธุรกิจดีขึ้นนั่นเอง[9] ธุรกิจสีเขียว หมายถึง 
บริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจที่มีความตั้งใจที่จะด าเนินธุรกิจของตนโดยไม่ปรารถนาที่จะท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบใดๆ ต่อ
สภาพแวดล้อมของโลก และต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นชุมชน และสังคมที่อยู่รอบข้างและยังอาจมีความหมายรวมไปถึง 
การไม่ต้องการสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจธุรกิจสีเขียว มักจะให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจใน 3 ด้าน
ส าคัญ ที่เรียกว่า Triple Bottom line ซึ่งได้แก ่People ผลลัพธ์ที่จะเกิดต่อมนุษยโลกท่ีเกี่ยวข้อง, Planet ผลกระทบที่จะ
เกิดต่อสิ่งแวดล้อมสภาวะอากาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลกมนุษย์และ Profit ซึ่งเป็นผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นจากการท าธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ[10]   
 
การตลาดสีเขียว (Green Marketing) 

กิจกรรมทางการตลาดเป็นกิจกรรมส าคัญในการด าเนินธุรกิจท่ีจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตและความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจ ดังนั้น “ธุรกิจสีเขียว”จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการตลาดแบบ“สีเขียว”ไปด้วยการตลาดสีเขียวนั้นน่าจะมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการที่นักการตลาดควรให้ความสนใจ ได้แก่ 

1. การน าเสนอให้ตลาดผู้บริโภคทั่วไปได้เห็นและเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรก าลังท าอยู่นี้จะ
ช่วยเหลือสภาพแวดล้อมของโลก ทั้งในเชิงกว้างและในระดับสังคม ชุมชนแวดล้อมได้อย่างไร 

2. น าเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
3. ใช้วิธีการที่เป็นสีเขียว เช่น การใช้วัสดุประกอบการตลาด อาทิ กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารการตลาดที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่สร้างมลภาวะและมองไปถึงว่าวัสดุเหล่านั้นหลังจากท าหน้าที่ทางการ
ตลาดสื่อความส าคัญไปยังผูบ้ริโภคแลว้ ผู้บริโภคจะมีวิธีในการก าจัดทิ้งอย่างไรจึงจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ เป็นไป
ได้หรือไม่ที่จะท าให้เกิดการน ากลับมาใช้ใหม่ หรือน ามาใช้ซ้ าได้[10]   
 
กลยุทธ์การตลาดสีเขียว 

การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 4 ด้าน[11] ได้แก่ 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  นอกจากค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว  ต้องค านึงถึง

ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยผู้ผลิตต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
ประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ ตราสินค้ารูปแบบและรูปลักษณะ ส ี
กลิ่น รส ลักษณะที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และลักษณะนวัตกรรมต่างๆ โดยการท าให้สินค้าและ
บริการแตกต่างไปจากผู้ผลิตและผู้ขายรายอื่นๆ รวมทั้งการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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2. กลยุทธ์ด้านราคา การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาจเน้นราคาสูงหรือต่ า ทั้งนี้ขึ้นกับราคา
นั้นเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพิจารณาสถานการณ์ทางการแข่งขันร่วมด้วย 

3. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดอยู่ในรูปของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยช้ี
ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ไมม่ีสารพิษคุณสมบตัิหลกัของผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคผลติภณัฑ์ 
และความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ โดยโครงสร้างข่าวสารการโฆษณาจะบอกถึงความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ 
คุณค่า ประโยชน์ต่อร่างกายตลอดจนความอร่อยของอาหาร 

4. กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละช่องทางจะมีความแตกต่างกันท่ีการขนส่ง 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงและทางอ้อม การกระทบทางตรงคือการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง หากใช้
ช่องทางที่ต้องผ่านมือหลายมือหรือสินค้าต้องเดินทางไกล การบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องใช้วัสดุที่แข็งแรง หากมีการขายปลีกมาก
จะต้องมีการบรรจุภัณฑเ์ป็นหลายขนาด ย่อมต้องใช้วัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ์มากซึ่งจะสร้างปัญหาเรื่องการท าลายวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์และการทิ้งขยะที่กระจัดกระจาย สร้างปัญหาความสกปรกและเป็นพิษต่อมนุษย์ ส่วนท่ีเป็นผลกระทบในทางอ้อมคือ 
การขนส่งจะต้องใช้ยานพาหนะในการขนส่ง โดยทั่วไปจะใช้รถยนต์ซึ่งจะมีการเผาผลาญพลังงานมากกว่าการขนส่งโดย
รถไฟและทางเรือ การเผาผลาญพลังงานท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะเป็นผลกระทบทางอ้อม ก็ควร
ที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
 
แนวคิดสินค้าสีเขียว (Green Product) 

ความหมายของผลิตภัณฑ์สีเขียว[12] ผลิตภัณฑ์สีเขียวเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์
อื่นในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี ้

1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภคโดยปราศจากความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ 
3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์จากวัสดุเดิมหรือกรรมวิธี

ย่อยสลายแล้วดัดแปลงมาใช้ใหม่ 
4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติผลิตแล้วต้องไม่เปลืองพลังงานเริ่มตั้งแต่การผลิตการใช้ไปถึงการสิ้น

สภาพ กระบวนการผลิตจะไม่ท าให้เสียสินค้าโดยไม่จ าเป็นหรือเมื่อผลิตออกมาเป็นสินค้าแล้วควรจะมีอายุการใช้งานนาน 
สามารถเพิ่มหรือเติมพลังงานเข้าไปใหม่ได้ 

5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภาชนะหีบห่อน้อยท่ีสุด การออกแบบกล่องหรือหีบห่อบรรจุต้องไม่ฟุ่มเฟือย 
6) กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการน าทรัพยากรมาใช้หรือทิ้งของเสีย

ลงสู่ธรรมชาติ 
7) ห้ามท ารุนกรรมสัตว์ เช่น สุนัข แมว หรือลิง โดยการน าสัตว์ไปทดลองเพื่อวิจัยผลการผลิตสินค้า 
8) ห้ามน าสัตว์สงวนพันธ์มาผลิตเป็นสินค้าหรือมีการท าลายชีวิตสัตว์เหล่านั้นทางอ้อมกล่าวโดยสรุปได้ว่า 

“ผลิตภัณฑ์สีเขียว”จะต้องประกอบด้วยหลักการ 4R คือ การลดของเสีย (Reduce)การใช้ซ้ า (Reuse) การน ามาปรับใช้
ใหม ่(Recycle) และการซ่อมบ ารุง (Repair) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคสีเขียว 

กรอบแนวคิดความโน้มเอียงด้านสิ่งแวดล้อม [13]โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ค่านิยมด้าน
สิ่งแวดล้อม และประสิทธิผลของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงความสามารถของบุคคลในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในเกณฑ์นี้แบ่งผู้บริโภคออกได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ 

1) ผู้บริโภคกลุ่มสีเขียวแท้ (Active Greens)คือ ผู้บริโภคที่มีค่านิยมและให้ความส าคัญต่อคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงมีระดับการรับรู้ดา้นประสิทธิผลของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูง จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความพร้อม ความเต็ม
ใจ ความสามารถในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมการบริโภคที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีเขียว 

2) ผู้บริโภคกลุ่มสีเขียวแฝง (Latent Greens)คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีค่านิยมในการให้ความส าคัญต่อคุณค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับสูง แต่มีระดับการรับรู้ด้านประสิทธิผลของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ หรือเป็นผู้ที่มีความเชื่อ
และทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่มองว่าการเสียสละของแต่ละคนไม่เพียงพอและไม่สามารถก่อให้เกิดผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ 
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3) ผู้บริโภคกลุ่มสีเขียวอ่อน (Potential Greens) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีค่านิยมในการให้ความส าคัญต่อคุณค่า
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ แต่มีระดับการรับรู้ด้านประสิทธิผลของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูง มีความเช่ือว่าการ
เสียสละหรือการกระท าของแต่ละคนสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมได้แต่ยังไม่พร้อมท่ีจะปฏิบัติจริง 

4) กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่สีเขียว เป็นกลุ่มที่ท้ังค่านิยมในการให้ความส าคัญต่อคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและระดับการ
รับรู้ด้านประสิทธิผลของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่างๆ ไม่เห็นความส าคัญต่อการบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและไม่เช่ือ
ว่าการกระท าของแต่ละคนจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

 
วิธีด าเนินการ 

1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ คือ ผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้
ในการด าเนินธุรกิจและนักวิชาการด้านธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 7 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการชุมชนผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ   2 ราย ผู้ประกอบการโอมสเตย์ 1 ราย 
ผู้ประกอบการชุมชนผักพื้นบ้าน 1 ราย ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น 2 ราย ผู้ประกอบการชุมชนที่ก่อตั้งตลาดชุมชนสี
เขียว 1 ราย องค์กรธุรกิจในข้ันตอนของการสนทนากลุ่มจ านวน 7 รายและผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว จ านวน 
3 รายประกอบด้วย  พัฒนาชุมชน 1 ราย  ก านัน 1 ราย  ผู้ใหญ่บ้าน1 ราย ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อขอ
ทราบข้อคิดเห็นจากรูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้นด าเนินการในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 
  2. เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ได้แก่ 

 1) แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนทีใ่ช้แนวคิดธุรกิจสีเขียวในการด าเนินธุรกิจในอ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 2) แนวประเด็นค าถามในการท าสนทนากลุ่มกับทีมงานในกลุ่ม  
 3) แบบสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชนที่ใช้แนวคิดธุรกิจสี

เขียวในการด าเนินธุรกิจ เพือ่ขอรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางการน าเอารูปแบบไปใช้งาน  
3 ขั้นตอนการด าเนินการมี 5 ขั้นตอนดังน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิโดยมีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

เช่น เอกสารและบทความ สื่อต่างๆ โดยน าข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ คือบทความหนังสือ สิ่งตีพิมพ์เป็นต้น ท่ีเกี่ยวข้อง กับ
แนวทางกลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยท าการ
เปรียบเทียบจ าแนกและจัดกลุ่มเนื้อหาที่ตีความว่าเหมือนกันหรือสอดคล้องกันไว้ด้วยกันจากนั้นน าข้อมูลย่อยต่างๆ มาสรุป
และแบ่งเป็นหมวดหมู่ขององค์ประกอบหรือเนื้อหาที่ส าคัญเพื่อสังเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ประกอบของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวและสร้างเป็นภาพรวมของการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวส าหรับผู้ประกอบการ
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดแนวทางโดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้นมีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวประเด็นค าถามในการท าสนทนากลุ่ม และน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อเรื่อง (Content Validity Index: CVI) เพื่อหาค่าความสอดคล้องของความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI เฉลี่ย จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ 0.82 ซึ่งมากกว่า 0.80 และได้
น าเอาเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการเก็บข้อมูลในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการถอดบทสัมภาษณ์ทีมงานในผู้ประกอบการ
ชุมชนที่มีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลวิเคราะหแ์ละเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
องค์ประกอบของธุรกิจสีเขียวจับประเด็นและสาระส าคัญที่แฝงอยู่ในแต่ละบทสัมภาษณ์เปลี่ยนประเด็นเหล่านั้นให้เป็น
แนวคิดย่อยเป็นการให้รหัสแบบเปิด(Open Coding)แล้วท าการเชื่อมโยงข้อมูลหรือแนวคิดย่อย โดยจัดแนวคิดที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่เป็นการให้รหัสตามแนวคิดที่สัมพันธ์กัน (Axial Coding)ของแต่ละบทสัมภาษณ์ 
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หลังจากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบและเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละชุดข้อมูลเข้าด้วยกันไว้เป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ของการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว และน าข้อมูลที่ได้จากการสรุปวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มารวมวิเคราะห์อีก
ครั้งหนึ่งการสังเคราะห์จากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวท าให้ได้รูปแบบจ าลองแนวทางการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสี
เขียวส าหรับผู้ประกอบการชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการชุมชนน าแบบจ าลองไปใช้เป็น
ประเด็นในการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับทีมงานองค์กรธุรกิจจ านวน7 รายเพื่อทราบความคิดเห็นหากจะน าไปใช้
งานในธุรกิจว่ามีความเข้าใจในรูปแบบจ าลองดังกล่าวตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ความยากง่ายของการ
น าแนวคิดและรูปแบบจ าลองนี้ไปใช้ในธุรกิจ  

ขั้นตอนท่ี 5 การให้ข้อแนะน าและข้อคิดเห็นรูปแบบจ าลองที่สังเคราะหจ์ากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว
และผู้ประกอบการชุมชนเพื่อยืนยันความเข้าใจและการน าเอาไปใช้จากกลุ่มที่ต่างกันทั้งเวลาและลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation)  
 

ผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
1 การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่ส าคัญ ท าให้ได้ภาพรวม

ของการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวจากข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งสิ้น 8 หมวดหมู่ คือ รูปแบบองค์กรธุรกิจสีเขียวคนใน
องค์กร กระบวนการผลิตการใช้พลังงานและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์และบริการ กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับการตลาด
การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายและผลที่ได้รับวางแผนกลยุทธการตลาดม ุงเนนสิ่งแวดลอม  

2 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการที่มีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้ในธุรกิจและท าการวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆของการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวได้แก่ ความหมายของธุรกิจสีเขียว  รูปแบบองค์กร
ธุรกิจสีเขียวการเริ่มต้นธุรกิจ คนในองค์กรกระบวนการผลิต/การบริการและการขนส่งของธุรกิจสีเขียวลักษณะผลิตภัณฑ์/
การบริการ กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับ การตลาด การมีส่วนร่วมของภาครัฐปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าธุรกิจสี
เขียว อุปสรรคในการท าธุรกิจสีเขียว และประโยชน์/ผลที่ได้รับ  
 3. การรวบรวมและท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์อีกครั้งหนึ่งได้เป็นภาพรวมของแนวคิดธุรกิจสีเขียว ดังนี้คือ  

1) การเริ่มต้นธุรกิจเป็นแนวคิดเริ่มต้นซึ่งมีที่มาที่หลากหลาย ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มของสังคม การได้รับ
การปลูกฝังจากอดีตหรืออาจเริ่มมาจากความช่ืนชอบและสนใจในการท าสิ่งต่างๆ เหล่านั้น  และต้องการแบ่งปันให้ผู้อื่น
ได้รับรู้  

2) โครงสร้างหลักของ องค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2.1) รูปแบบองค์กรธุรกิจสีเขียว คือการใช้แนวคิดสีเขียวทั้งระบบและองค์กร มีการด าเนินธุรกิจแบบองค์รวมที่มี

การพัฒนาอนุรักษ์ความถูกต้องจริยธรรมมีการวางแผนก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ด าเนินงานและติดตามก ากับ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ให้ความส าคัญกับคนภายในองค์กร มีการสื่อสารและการสร้างตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึง
ผู้บริโภคอยู่เสมอ  

2.2) คนในองค์กรซึ่งรวมทั้งผู้ประกอบการและทีมงานในธุรกิจสีเขียวท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวขององค์กร มีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน มีจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน นอกจากนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่
จะประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวยึดมั่นในหลักการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทีมงานหาโอกาสในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจสีเขียวอย่างสม่ าเสมอ  

3) การน าไปใช้ในองค์กร กลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวจะต้องมีการน าแนวคิดไปใช้ทั้งองค์กรในทุก
แผนกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานภายในองค์กร กระบวนการผลิต/การบริการและการขนส่งของธุรกิจสีเขียวที่ต้อง
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมกระบวนการตลอดทั้งห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์การท าการตลาดโดยต้องสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้เข้าถึง
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่น าแนวคิดสีเขียวมาใช้ในการออกแบบและมีเอกลักษณ์เฉพาะ  

4) ปัจจัยที่สนับสนุน ให้ธุรกิจประสบความส าเรจ็การด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว นอกจากมีโครงสร้าง
หลักในองค์กรและการน าแนวคิดไปใช้ในองค์กรแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสีเขียวประสบความส าเร็จมาก
ยิ่งข้ึน ดังต่อไปนี้ กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับท่ีสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ หากแต่ปัจจุบันกฎหมายมาตรฐาน
และข้อบังคับ ยังไม่มีมาตรฐานที่ครอบคลุมและครบถ้วนเพียงพอ การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรจะช่วยเสริมสร้างความ
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แข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจได้ ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในด้านข้อมูลความรู้ เงินทุนในการด าเนินธุรกิจกฎหมาย 
มาตรฐานและข้อบังคับท่ีถูกต้องชัดเจนและการสนับสนุนจากผู้บริโภค 
  5) ผลที่ได้รับการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว ย่อมก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือให้แก่ธุรกิจได้รับการยอมรับและช่ืนชมจากสังคมเกิดประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนเนื่องจากธุรกิจสีเขียวมีแนวคิดและหลักการในการเบียดเบียน ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด
และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม บริโภคสินค้าสี
เขียว ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น  
  6) อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจสีเขียว ได้แก่อุปสรรคภายในธุรกิจของตนเองคือพฤติกรรมความเคยชินของ
ทีมงานที่ขัดแย้งกับแนวคิดธุรกิจสีเขียวและเงินทุนเพราะธุรกิจสีเขียวอาจใช้ระยะเวลานานกว่าในการคืนทุนจึงต้องมีเงินทุน
ที่มากพอ ส่วนอุปสรรคภายนอก คือลักษณะพฤติกรรมและการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มักจะพิจารณาตัดสินใจด้าน
ราคาและตรายี่ห้อ (Brand) เป็นอันดับแรกรวมถึงคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจที่
ด าเนินการอยู่ท าการสื่อสารตลอดเวลาใชแนวคิดธุรกิจสีเขียวทั้งองคกรท าการสื่อสารตลอดเวลาใหความส าคัญกับคนใน
องคกร มีระยะเวลาในการคืนทุนนาน ผูบริหารเปนศูนยกลางการบริหาร สรางพฤติกรรมสีเขียวกับคนในองคกรม ุงมั่นและ
ตั้งใจมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจเปนแบบอยางที่ดีแกคนในองคกร รับรูและเขาใจองคกรรับผิดชอบในหนาที่หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ส
งผลตอสิ่งแวดลอมวางแผนการใชวัตถุดิบวางแผนเสนทางการขนสงน าแนวสีเขียวคิดไปใชทุกขั้นตอนวิจัยและพัฒนาอยาง
สม่ าเสมอทีมงานผูประกอบการการด าเนินงานภายในสาเหตุการเริ่มตนวางแผนก าหนดวัตถุประสงคด าเนินตามแผน
ตรวจสอบอิทธิพลจากปูมหลังธุรกิจเดิมความชอบของผูประกอบการสถานการณและแนวโนมของสังคม ส ารวจธุรกิจของ
ตนเองปจจัยแหงความส าเร็จในการท าธุรกิจสีเขียวลดตนทุนการผลิตและการตลาดเสริมสรางภาพลักษณตอบแทนและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเชื่อมั่นและไววางใจจากผูบริโภค ความภาคภูมิใจของคนในองคกรยังไมไดมาตรฐานกระแส
และแนวโนมสังคมเครือขายการสนับสนุนจากผูบริโภค กฎหมายมาตรฐานและขอบังคับแนวทางเริ่มตนใชแนวคิดสีเขียวใน
การออกแบบวิจัยและพัฒนาการเลือกวัตถุดิบ จัดการของเสียอยางเปนระบบมีเอกลักษณที่แตกตางมีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสมจัดกิจกรรมตลอดเวลา สรางความใกลชิดกับผูบริโภค สื่อสารและน าเสนอความเปนสีเขียวทุกรูปแบบใหขอมูลค
วามรู เงินสนับสนุนการชวยเหลือสรางมาตรฐาน และกฎหมายการไมใสใจ ของภาครัฐ คูแขง ศึกษาคูแขง เงินทุน รางวัล 
การด าเนินธุรกิจ ด าเนินธุรกิจภายใตแนวคิดตอบแทนสูสังคม ลักษณะผลิตภัณฑ/การบริการ การตลาด การมีสวนรวมของ
ภาครัฐ อุปสรรคการด าเนินธุรกิจโดยใชแนวคิดธุรกิจสีเขียว กระบวนการผลิต/การบริการและการขนสง รูปแบบองคกร 
การเริ่มตนธุรกิจกลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียว สังเคราะห์ได้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขึ้นใหม่เป็น “แบบจ าลอง แนวทางกลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียว ส าหรับผู้ประกอบการชุมชนให้
ข้อคิดเห็นในการจัดท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) และเมื่อได้ผลสรุปจากการท าสนทนากลุ่มน ามาด าเนินการวิเคราะห์
และปรับปรุงแล้วเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียวสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความเป็นไปได้
ในการน าไปใช้กับผู้ประกอบการชุมชนน ามาปรับปรุงเป็นแบบจ าลองแนวทางการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว  
 

สรุปแนวคิดของธุรกิจสีเขียวของผู้ประกอบการชุมชนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลยุทธ์
การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวส าหรับผู้ประกอบการชุมชน อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบ
ดังนี้  

1) การเริ่มต้นธุรกิจมีที่มาแตกต่างกันเช่น จากการมองเห็นถึงปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมการได้รับการปลูกฝัง
จากอาชีพเดิม หน่วยงานเดิมหรือเกิดจากความช่ืนชอบหรือสนใจท่ีแตกต่างกัน  

2) โครงสร้างหลักขององค์กร องค์กรที่ด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว ส่วนประกอบส าคัญที่จะช่วยพยุง
ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและสามารถสร้างผลก าไรกลับคืนมาได้แบ่งเป็น 3 ช้ัน ซึ่งช้ันแรกเป็นแกนหลักถือเป็นหัวใจของ
องค์กรมีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียว ก าหนดเป็นค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) ช้ันท่ีสองคือรูปแบบขององค์กรโดย
การจัดการและด าเนินการภายในองค์กรจะใช้รูปแบบขององค์กรสีเขียวและช้ันท่ีสามห่อหุ้มและท าให้ธุรกิจสีเขียว สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามทิศทางและรูปแบบที่วางไว้พร้อมทั้งส่งผ่านแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปยังส่วน
อื่นๆคือคนในองค์กรต้องมีความเป็นสีเขียวอย่างแท้จริง 

 3) การน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้ในองค์กร แบบจ าลองแนวทางกลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียว
ส าหรับผู้ประกอบการชุมชน การน าแนวคิดสีเขียวไปใช้ในทุกฝ่ายทุกแผนกทุกส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงาน
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ภายในองค์กร การตลาด กระบวนการผลิต การบริการ การขนส่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเปรียบเสมือนกิ่งก้าน
ของต้นไม้ที่แตกขยายกิ่งก้านสาขาใบเพื่อรับแสงและให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นแก่ทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ร่มไม้  

4) ปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ คือผู้บริโภคเพราะหากธุรกิจสีเขียวไม่มีผู้บริโภคที่ให้การส่งเสริม
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสีเขียว เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ การช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
การบอกต่อเป็นต้น ธุรกิจสีเขียวก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ นอกจากน้ัน ยังมีปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจประสบความส าเรจ็คือ
“กฎหมายมาตรฐานและข้อบังคับ” ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องมีความครอบคลุมทุก
ประเภทกิจการ มีความเป็นมาตรฐานสากลและมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสีเขียวอย่าง
ถูกต้องและ“การสร้างเครือข่าย”ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐกับธุรกิจสีเขียวหรือระหว่างธุรกิจสีเขียวด้วยกันเองเพื่อการช่วยเหลือ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะมีส่วนท าให้ธุรกิจสีเขียวประสบความส าเร็จได้  

ผลที่ได้รับ 
1 ผลจากการท าธุรกิจสีเขียวที่มีให้กับสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมองค์กรธุรกิจและคนในองค์กรย่อมมีความสุข 

ความภาคภูมิใจกับสิ่งท่ีก าลังท าอยู่ 
2 ผลที่ได้รับจากการด าเนินธุรกิจสีเขียวซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ

จดจ าหรือดึงดูดให้พันธมิตรต่างๆ ให้เข้ามาร่วมทุน 
 3 ผลที่ได้รับจากการด าเนินธุรกิจสีเขียวท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีผลก าไรมากขึ้นการที่ธุรกิจสีเขียวเน้น

คุณภาพมากกว่าปริมาณผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีคุณภาพผู้บริโภคย่อมเกิดความพึงพอใจเป็นการขยายผลไปยัง
ผู้บริโภคคนอื่นๆต่อไป  

4 อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจสีเขียว เช่นคนในองค์กรที่ยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมขัดแย้งกับ
แนวคิดการด าเนินธุรกิจสีเขียวหรือเงินทุนที่ไม่มากพอ นอกจากนั้นหากผู้บริโภคไม่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการจาก
องค์กรธุรกิจสีเขียว  ธุรกิจสีเขียวก็ไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีผลก าไรที่จะน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่อไป 

 
 

การสรุปผลการน าไปใช้ 
สรุปกลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวคือการด าเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อตอบแทนและมีความตระหนัก

ถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ไม่ใช่การมุ่งหวังผลประโยชน์และก าไรต่อ ธุรกิจเพียงอย่างเดียวโดยผู้ประกอบการและ
ทีมงานทุกคนในองค์กรต้องมีพฤติกรรมแนวความคิดและการด ารงชีวิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน
ภายใต้ความถูกต้องจริยธรรมและความดีงามในการด าเนินธุรกิจมีความตั้งใจจริง เพื่อความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจสีเขียว
อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจตนเองซึ่งทุกประ เภทธุรกิจสามารถน า
แนวความคิดนี้ไปปรับใช้ได้ นอกจากนั้นกระบวนการด าเนินงานในองค์ทุกแผนกและทุกฝ่าย เช่น การตลาดกระบวนการ
ผลิตการจัดการของเสียรวมถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นการด าเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ
ชุมชนการน าไปใช้  
 

ข้อเสนอแนะ 
1 ข้อแนะน าเชิงสังคม  
- ภาครัฐควรให้ความส าคัญ มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่มีการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด

ธุรกิจสีเขียวเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและแรงจูงใจในการด าเนินธุรกิจ 
- ให้ความรู้แก่คนทุกกลุ่มเพื่อให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว  
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคให้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
2 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
- น าแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับองค์กรโดยให้ความส าคัญกับแนวคิดของคนในองค์กรเพื่อการด าเนินธุรกิจภายใต้

แนวคิดธุรกิจสีเขียว  
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- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละองค์กรที่มีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใช้เพื่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน  

3 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป  
ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อขยายกลยุทธ์แต่ละด้านและการจัดการแต่ละด้านที่ส าเร็จและล้มเหลวเพื่อเป็น

กรณีศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการของผู้ประกอบการชุมชนรวมทั้งควรเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ
ผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มที่
ดีต่อไปเป็นล าดับ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีกรุณาช่วยเหลือแนะน าตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท า ท าให้บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและมีความสมบูรณ์มากที่สุด 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพาราไทยในตลาดโลก  
Determinants of Thailand's Rubber Raw Materials Export in the World Market 
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บทคัดย่อ 
ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทยโดยนับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยสอดคล้องกับความต้องการยางธรรมชาติใน
ตลาดโลกซึ่งยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการน าไปใช้ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ 
ส่วนใหญ่ประเทศไทยส่งออกยางแผ่นรมควัน และน้ ายางข้น ซึ่งตลาดหลักคือ ตลาดจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และ
สหรัฐอเมริกา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน 
และปริมาณการส่งออกน้ ายางข้นของไทยสู่ตลาดโลก โดยใช้ข้อมูลแบบพาแนล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี 2559 รวม
ระยะเวลา 6 ปี และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง Fixed effect regression model (FEM) ผลการวิเคราะห์
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน ได้แก่ ราคาส่งออกยางพาราและพื้นที่เพาะปลูก 
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบน้ ายางข้น คือ พ้ืนท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และอัตราแลกเปลี่ยน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ : ยางพารา การส่งออกยางพารา ยางแผ่นรมควัน น้ ายางข้น  
 

Abstract 
 Natural rubber is a major agricultural product of Thailand since 1991. Thailand is the 
number one natural rubber producer in the world. Generate income for the country from a large 
number of exports. This resulted in the expansion of rubber plantations in various regions. 
Thailand's demand for natural rubber in the world market. Rubber continues to increase. 
Especially for adoption in automotive industry. Mostly, Thailand exports smoked sheet rubber 
and concentrated latex. The main markets are China, Japan, India and USA. This study aims to 
examine factors affecting the quantity of exported ribbed smoked sheet and concentrated latex 
using six year panel data from 2011 to 2016. The study employed fixed effect regression model 
(FEM).It was found that factors affecting the quantity of exported ribbed smoked sheet were FOB 
and area of plantation and factors affecting the quantity of exported concentrated latex were 
area of plantation, product quantity and the exchange rate. 
Keywords: Rubber, export of rubber, ribbed smoked sheet, concentrated latex 
 

บทน า 
ยางธรรมชาติเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทยโดยนับตั้งแต่ปี 2534 ประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการ
ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยสอดคล้องกับความต้องการยางธรรมชาติในตลาดโลกซึ่งยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการน าไปใช้ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2559 ประเทศ
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ไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 19.61 ล้านไร่  สัดส่วนพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราส่วนใหญ่ อยู่ ในภาคใต้ร้อยละ 66           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 19 ภาคกลางและภาคตะวันออกร้อยละ 11 และภาคเหนือร้อยละ 4 สว่นใหญ่เป็น
การผลิตเพื่อการส่งออก โดยปริมาณการผลิตประมาณ 2.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งส่งออกร้อยละ 90 ของการผลิตทั้งหมด 
ที่เหลืออีกร้อยละ 10 ใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ประเทศผู้ผลิตในปัจจุบันส่วนใหญ่คือ
ประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งจะท าการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศอุตสาหกรรมมากกว่าผลิตใช้ในประเทศ  เพราะมี
ความสามารถไม่เพียงพอในการน ายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้เนื่องจากต้องอาศัยเทคโนโลยีการ
ผลิตขั้นสูง [2][3] 

 ยางพาราเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ข้ันปฐม ถือเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของการผลติในอุสาหกรรม 
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญในตลาดโลก เช่น ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส สเปน ส่วนใหญ่ไทยมีการส่งออก
น้ ายางข้น และยางแผ่นรมควัน ซึ่งตลาดหลักคือ ตลาดจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐอเมริกาที่เทคโนโลยีการผลิตยาง
รถยนต์(ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้วัตถุดิบยางพารา) ยังนิยมใช้ยางแผ่นรมควันของไทยที่เป็นที่ยอมรับว่ามีความยืดหยุ่นสูง 
คุณภาพดีและราคาเหมาะสม [2][3] 

ที่ผ่านมานั้น ปริมาณการส่งออกยางพารามีความผันผวน ถึงแม้ว่ายางพาราจะเป็นวัตถุดิบที่มีความส าคัญ
ต่อภาคอุตสาหกรรม แต่ปริมาณการส่งออกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่า
จะเป็นด้านศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่ง ด้านสภาพดินฟ้าอากาศ ด้านสังคม เช่น การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมของ
โลกท าให้มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ราคายางพารา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ เพราะฉะนั้นการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทยสู่
ตลาดโลก ทราบถึงปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ยางพาราแต่ละชนิดของไทยสู่ตลาดโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ    
ผู้ส่งออกยางพาราของไทย และเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ผลิตยางพาราที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการ      
วางแผนการผลิตยางพาราในประเทศไทยต่อไป [3] 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควันของไทยสู่ตลาดคู่ค้า  
2. เพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกน้ ายางข้นของไทยสู่ตลาดคู่ค้า 
 

ประโยชน์ได้รับจากการวิจัย 
      1. ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนในการผลิตและการตลาดวัตถุดิบยางแผ่น
รมควันและน้ ายางข้นส าหรับผู้ประกอบการ 
      2. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้ในการวางนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควันและน้ ายางข้นของไทยสู่ประเทศคู่ค้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกวัตถุดิบยางพาราสู่ตลาดคู่ค้า พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน

มาก เช่น การศึกษาของเกียรติศักดิ์ ผดุงเสรีวิทย์ (2553) [3] ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออก
ยางพาราของประเทศไทย พบว่า ดัชนีผลผลิตยางพาราเป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออก ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รมิสต์ฐากร ตันประวัติ (2553); ณัฐกฤช อัสนี (2555); Amoro, G., & Shen, Y. (2555); จุฑามาศ 
วาทยานนท์ (2557); และ อารัญ อุตรมาตย์ (2558) [9][5][19][4][15] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลาย
ท่าน พบว่า อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาในตลาดโลก ราคาในประเทศ และประชากร มีอิทธิพลต่อการ
ส่งออกอย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับ 0.05 [17] และประเทศไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันในยางธรรมชาติ
ประเภทยางแผ่นรมควันและน้ ายางธรรมชาติในประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ [8] 

อภิเทพ แซ่โค้ว (2558) [16] ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพการส่งออกกาแฟของไทยสู่ตลาดอาเซียน ผลจาก
การศึกษาพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มสินค้าที่มีอนาคตและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตใน
ส่วนของการส่งออกมากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของอาเซียน 
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สามารถน าข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานครั้งนี้ได้ อาทิเช่น แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออก และศักยภาพการส่งออก 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งออกยางพาราของไทยสู่ตลาดคู่ค้า 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่ได้จากน้ ายางที่กรีดจากต้นยางพารา “Hevae Brasilensis” ต้นยางพาราไม่ใช่พืช

พื้นเมืองของไทยแต่มาพร้อมกับอังกฤษที่เข้ามาในเอเชีย โดยน ายางพาราจากบราซิลมาทดลองปลูกในศรีลังกา 
จากนั้นเมื่อเห็นว่าได้ผลดีจึงน ามาปลูกในมลายาที่มีภูมิอากาศคล้ายกับศรีลังกา เพื่อที่จะป้อนให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม ต้นยางพาราได้เข้ามาปลูกในไทยนั้นเนื่องจาก พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 
เห็นว่ายางเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ จึงเริ่มน าเข้ามาปลูกในภาคใต้ของไทยเมื่อ พ.ศ.  2443 
ต่อมาได้ขยายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในปัจจุบัน อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราขั้นต้นท่ีน าเอาน้ ายางสดที่กรดีได้จากตน้ยางพารามาแปรรปูให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและสะดวกใน
การน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ 

ยางแผ่นรมควัน (Ribbed smoked sheet) คือ ยางแผ่นดิบที่น าไปรมควันในโรงรมยาง เพื่อให้แผ่น
ยางพาราแห้งสนิท สาเหตุประการหนึ่งที่ต้องรมควัน เพราะยางแผ่นที่ไม่รมควันจะส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อยางแผ่นดิบ 

1. ยางแผ่นรมควันช้ัน 1 พิเศษ (RSS 1X) ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากผลผลิตแผ่นยางที่
ได้ต้องสะอาด ไม่มีเชื้อรา และต าหนิ เท่านั้น ยังต้องได้รับการตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการผลิตด้วย 

2. ยางแผ่นรมควันช้ัน 1 (RSS 1) แผ่นยางไม่มีต าหนิ อาจพบเจอราแห้งบนห่อ หรือผิวก้อน ได้เล็กน้อย 
3. ยางแผ่นรมควันช้ัน 2 (RSS 2) พบเจอราแห้ง ราสนิม บนห่อผิวก้อนในก้อนยางได้เล็กน้อย แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของตัวอย่างที่ตรวจ อาจจะมีฟองอากาศและสิ่งสกปรกเล็ก ๆ บ้าง 
4. ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 (RSS 3) มากกว่าร้อยละ 80 ของยางแผ่นรมควันท่ีผลิตได้ในประเทศไทยจะอยู่ใน

เกรดนี้ ดังนั้นราคาอ้างอิงยางพารารมควันท่ีใช้กัน จะใช้ประเภท RSS3 เป็นหลัก ยางแผ่นรมควัน RSS3 จะมีต าหนิ
บ้าง เช่น ฟองอากาศ และสีด่างด าเล็กน้อย รวมถึงอาจพบราแห้ง ราสนิมบนห่อ/ผิวก้อนและในก้อนได้แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของตัวอย่างที่ตรวจเจอ 

5. ยางแผ่นรมควันช้ัน 4 (RSS 4) การขึ้นราเหมือนกับยางแผ่นรมควันช้ัน 2 และ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 
ของตัวอย่างที่ตรวจ ต าหนิที่มีได้ คือ ฟองอากาศ สิ่งสกปรก และสีด่างด าปานกลาง แก่รมได้เล็กน้อย 

6. ยางแผ่นรมควันช้ัน 5 (RSS 5) การขึ้นราเหมือนช้ัน 2 3 และ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของตัวอย่างที่
ตรวจ ต าหนิที่มีได้ คือ ฟองอากาศและสิ่งสกปรกใหญ่ขึ้น สีคล้ ามากขึ้น แก่รม และยางเหนียวปานกลาง ยางพอง 
และอ่อนรมได้เล็กน้อย  

น  ายางข้น (Concentrated latex) หมายถึง น้ ายางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการเพิ่มความเข้มข้น โดยน้ า
ยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการเพิ่มความเข้มข้นแล้วจะมีปริมาณเนื้อยางประมาณร้อยละ 55-65 ซึ่งสูงกว่าน้ ายาง
สดที่มีปริมาณเนื้อยางประมาณร้อยละ 25-30 ท าให้สามารถท าการขนส่งได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก 

ประเทศไทยมีการส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2557 โดยมีการส่งออกยางพารา
ประมาณ 3.8 ล้านตัน และในปี 2558 มีการส่งออกประมาณ 3.91 ล้านตัน จีนเป็นประเทศที่มีการน าเข้ายางพารา
จากประเทศไทยมากที่สุด โดยน าเข้าปี 2557 จ านวน 2.12 ล้านตัน และในปี 2558 ประมาณการ 2.10 ล้านตัน 
รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ความต้องการใช้ยางพาราในประเทศไทยปี 2557 มีการ
ใช้ยางพาราเพียง 541,003 ตัน และในปี 2558 มีการประมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทยเพียง 582,000 ตัน ซึ่ง
ถ้าค านวณแล้วพบว่า มีการใช้ยางพาราในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 13 จากผลผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมด  การใช้
ยางพาราในประเทศไทยจะใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งถ้าคิด
เป็นร้อยละของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ ปี 2558 จะพบว่า ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อร้อยละ 66 
ถุงมือยางร้อยละ 12.16 ยางยืดร้อยละ 14 ยางรัดของ ร้อยละ 2.83 และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 5 ส าหรับ
ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกร ปี 2557 มี ต้นทุนคิดเป็น 63.08 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปี 2558 
ประมาณการต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกรประมาณ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม [12] 
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ส าหรับปี 2559 ราคายางสามารถปรับตัวขึ้นได้บ้างจากปลายปี 2558 ตามการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ G3 (สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น) และระดับสต็อกยางโลกเริม่ลดลง จากการชะลอตัวของผลผลิต
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่คือจีนยังคงมีความเสี่ยง  จากปัญหาก าลังการผลิตส่วนเกิน 
(Overcapacity) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการหดตัวในภาค อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ในระยะต่อไปอุปสงค์
ยางจีนจะชะลอลง ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบที่อยู่ในช่วงขาลงยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งให้ราคายางฟื้นตัวได้
อย่างจ ากัด ดังน้ันแนวโน้มราคายางเฉลี่ยปี 2559 คาดว่าต่ ากว่าปี2558 โดยอยู่ในช่วง 40-45 บาทต่อกิโลกรัม [7] 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีการส่งออกน าการเติบโต (Export-led growth) เป็นทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่ค านึงถึง
นโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยส าคัญ โดยเฉพาะการขยายการส่งออกจะช่วยให้ประเทศสามารถขยาย
ขอบเขตของข้อจ ากัดการใช้ทรัพยากร และประสิทธิภาพของการผลิตของตนเอง และจะส่งผลต่อการขยายการผลิต
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกด้าน ส่งเสริมการส่งออกในหลายประเทศท่ัวโลก 

ทฤษฎีของ Hecksher-Ohlin (Baldwin, 1971) หรือทฤษฎีสัดส่วนปัจจัยการผลิต แต่ละประเทศจะ
ส่งออกสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดยเปรียบเทียบ ซึ่งท าให้ปัจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูกและน าเข้าสินค้า
เน้นไปท่ีปัจจัยการผลิตที่หายาก โดยเปรียบเทียบซึ่งปัจจัยการผลิตดังกล่าววจะมีราคาแพง 

ทฤษฎีของ Adam Smith (Smith, 1980) หรือทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบรูณ์ (Absolute advantage 
theory) การเกิดประโยชน์สูงสุดจากการค้าขายโดยต้องมีความได้เปรียบโดยสมบรูณ์ซึ่งหมายความว่าความ
ได้เปรียบโดยสมบรูณ์จะเกิดขึ้นเมื่อ ประเทศ หนึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับประเทศอื่น แต่ใช้ทรัพยากรหรือ
แรงงานในการผลิตที่น้อยกว่าประเทศอื่นก็จะเกิดความได้เปรียบโดยสมบรูณ์ 

ทฤษฎีของ David Ricardo (Ricardo, 1817) หรือทฤษฎีการได้เปรียบเทียบ (Comparative advantage 
theory) ได้อธิบายว่า ประเทศที่จะมีความได้เปรียบคือประเทศที่ผลิตสามารถผลิตสินค้าโดยมีต้นทุนที่ต่ ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตสินค้าชนิดอื่น หรือหมายถึง ประเทศที่ผลิตสินค้าส่งออก ต้องมีทรัพยากรและแรงงานในการ
ผลิตจ านวนโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลรายปีแบบ Panel data ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี 2559 โดยศึกษาประเทศคู่ค้า

ส าคัญ 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและอินเดียว โดยใช้แบบจ าลอง Fixed effect regression model 
(FEM) ซึ่งเหมาะส าหรับการควบคุมอิทธิพลเฉพาะตัวท่ีไม่แปรตามเวลานั้นเอาไว้ เป็นปัจจัยที่แตกต่างกันในระหว่าง
องค์กรและมีอิทธิพลคงที่ต่อปริมาณการส่งออก  

ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน (QRS) และปริมาณการ
ส่งออกน้ ายางข้น (QLT) โดยใช้แบบจ าลองดังนี ้
แบบจ าลองที ่1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควัน 
   LnQRSit = β0 + β1 FOBit + β2 INFit + β3 AREit + β4 PROit + β5 USEit + β6 EXR + β7 PDF + ɛit 

แบบจ าลองที ่2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกน้ ายางข้น 
   LnQLTit = β0 + β1 FOBit + β2 INFit + β3 AREit + β4 PROit + β5 USEit + β6 EXR + β7 PDF + ɛit 

 จากการศึกษาแบบจ าลอง ได้อธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง     
ตัวแปรและที่มาของข้อมูล ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและแหล่งที่มาของข้อมูล 
ตัวแปรอิสระ ความหมาย 

 
ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

FOB ราคาส่งออกยางพาราของไทย (FOB) β1   <  0 FOB (Bangkok) (2560) 
INF อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) β2  <  0 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) 
ARE พื้นทีเ่พาะปลูก (Area) β3  >  0 สมาคมยางพาราไทย (2560) 
PRO ผลผลิต (Product) β4  >  0 สถิติยางไทย (2560) 
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USE ปริมาณวัตถุดิบยางพาราใช้ในประเทศ  
(Quantity used in the country) 

β5  >  0 
 

สถิติยางไทย (2560) 

EXR อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate) β6  >  0 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) 
PDF ราคาน้ ามัน (Price of diesel) β7  < 0 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) 

ตัวแปรตาม ความหมายของตัวแปร  แหล่งที่มาของข้อมูล 

QRS ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผน่รมควัน 
(Quantity of exported ribbed sheet) 

 สถิติการส่งออกยางพาราไทย 
(2560) 

QLT ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบน้ ายางข้น 
(Quantity of exported concentrated 
latex) 

 สถิติการส่งออกยางพาราไทย 
(2560) 

ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพารา 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 ปริมาณการส่งออกวัตถุดบิยางพาราไทยในตลาดคู่ค้า 4 ประเทศ 
 

 จากภาพ 1 แสดงปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพาราโดยเฉลี่ยรวมของแต่ละประเทศใน 6 ปี จะเห็นได้ว่า 
ประเทศไทยส่งออกยางพาราแต่ละชนิดไปยังประเทศจีน มากเป็นดับ 1 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
อินเดีย ซึ่งแต่ละประเทศเป็นคู่ค้าหลักของไทยที่มีความต้องการวัตถุดิบยางพาราเพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราต่อไป 
 ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยท่ีมีความต้องการน าเข้ายางพาราจ านวนมาก จากแผนภูมิจะเห็น
ได้ว่าปริมาณที่ส่งออกยางแผ่นรมควันไปยังประเทศจีนเท่ากับ 45% ของปริมาณยางแผ่นรมควันทั้ง 4 ประเทศ และ
น้ ายางข้นเท่ากับ 93% ของปริมาณน้ ายางทั้ง 4 ประเทศ เนื่องจากปริมาณ ผลผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ จึงน าเข้ายางพาราจากไทย และจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก ท าให้มี
ความจ าเป็นในการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ในปริมาณที่สูงมากท่ีสุดในโลก 
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรม ท าการผลิตเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ ยางรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงมี
ความต้องการวัตถุดิบยางพาราโดยเฉพาะประเภทยางแผ่นรมควันจ านวนมากรองจากจีน เท่ากับ 28% และน าเข้า
วัตถุดิบน้ ายางข้นรองจากอินเดีย เท่ากับ 1% ของปริมาณน้ ายางข้นทั้ง 4 ประเทศ เพื่อผลิตใช้ในประเทศและการ
ส่งออก 
 สหรัฐอเมริกาน าเข้ายางแผ่นรมควันเป็นอันดับ 3 เท่ากับ 17% ของปริมาณยางแผ่นรมควันท้ัง 4 ประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเน้นการน าเข้าน้ ายางข้นเป็นจ านวนมากรองจากจีน เท่ากับ 5 % ของปริมาณน้ ายางข้นทั้ง 4 ประเทศ 
เนื่องจากน้ ายางข้นสามารถน าไปสร้างผลผลิตได้หลายประเภท ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นจ านวนมาก 
 อินเดียน าเข้ายางแผ่นรมควันจ านวนน้อย อยู่ในอันดับท้ายสุดของประเทศกรณีศึกษา เท่ากับ 10% ของ
ปริมาณยางแผ่นรมควัน และน าเข้าน้ ายางข้นจ านวนมากเป็นอันดับ 3 เท่ากับ 1% ของปริมาณน้ ายางข้น อินเดียมี

จีน
   

ญ่ีปุ น
   

อินเดีย
   

สหรั   
  

        ยางแผ่นรมควัน

จีน
   

ญ่ีปุ น
  

[]
[]

สหรั อเมริ
กา
  

      น  ายางข้น
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ความต้องการยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมล้อยาง และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ จะเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานยางใน
การน าเข้าเป็นส าคัญ 
 
 

ผลการวิจัย 
 ใช้โปรแกรม EViews ในการวิเคราะห์ข้อมูล Panel data แบบ Fixed effect regression model (FEM)  
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี ้
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควันและปริมาณน้ ายางข้นของไทย 

 
ตัวแปร 

Log – linear model 
QRS (Quantity of exported 

ribbed sheet) 

Log – linear model 
QLT (Quantity of exported 

concentrated latex) 
β 
(t) 

Robust 
S.E 

β 
(t) 

Robust 
S.E 

FOB  
(F.O.B price) 

-0.012383*** 
(-2.880364) 

0.004299 0.001666 
(0.360059) 

0.004626 

INF  
(Inflation) 

-0.069974 
(-0.915333) 

0.076447 -0.069727 
(-0.847548) 

0.082269 

ARE  
(Area) 

0.076447*** 
(0.152096) 

3.35E-08 
 

0.181879*** 
(3.457570) 

0.052603 

PRO  
(Product) 

0.207357 
(0.478020) 

0.433785 
 

1.504263*** 
(3.222345) 

0.466822 

USE  
(Use in the country) 

-3.301781 
(-0.761294) 

4.337066 2.437381 
(0.522216) 

4.667385 

EXR  
(Exchange rate) 

0.003994 
(0.178473) 

0.022377 0.086376*** 
(3.586936) 

0.024081 

PDF  
(Price of diesel) 

0.034405 
(0.720002) 

0.047784 0.008330 
(0.161989) 

0.051423 

R-squared 0.757351 0.944000 
F 26.53004 143.2848 

Prob > F 0.000000 0.000000 
Obs 96 96 

หมายเหตุ : * ระดับนัยส าคัญ 0.1  ** ระดับนัยส าคัญ 0.05  *** ระดับนัยส าคัญ 0.01 
  
 จากแบบจ าลองที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควันของไทย 
โดยท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Log – linear model โดยมีตัวแปรอิสระ 7 ตัว จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองนี้มี
ความเหมาะสม เนื่องจากค่า Prob>F มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม จาก
แบบจ าลอง ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.757 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 7 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามได้ 76% และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 14% โดยมีค่า F เท่ากับ 26.53 แสดงว่าสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ และสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ไม่
ส่งผลต่อปริมาณกาส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควันสู่ประเทศคู่ค้า ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ผลผลิต ปริมาณวัตถุดิบใช้ใน
ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ ามัน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน ได้แก่ 
ราคาส่งออกยางพาราของไทย และพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 หากปัจจัยเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ปริมาณส่งออกวัตถุดิบยางพาราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
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แบบจ าลองที ่2 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อปรมิาณการสง่ออกวัตถุดิบยางพาราของไทยสู่ตลาดคู่ค้า 
โดยท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Log – linear model  โดยมีตัวแปรอิสระ 7 ตัว จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองนี้มี
ความเหมาะสม เนื่องจากค่า Prob>F มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม จาก
แบบจ าลองจะเห็นได้ว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.944 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 7 สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ 94% และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 6% โดยมีค่า F เท่ากับ 143.28 
แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01  และสามารถ
อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อปริมาณกาส่งออกวัตถุดิบน้ ายางข้น ได้แก่ ราคาส่งออกยางพารา อัตราเงินเฟ้อ และ
ปริมาณวัตถุดิบใช้ในประเทศ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบน้ ายางข้น ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก
ยางพารา ผลผลิต และอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01  

 
การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายถึงเหตุผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพารา
ของไทยสู่ตลาดคู่ค้า ประกอบไปด้วย 
 ราคาส่งออกยางพาราของไทย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางแผ่นรมควันของไทยสู่
ตลาดคู่ค้าในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากถ้าราคาส่งออกสูงเกินไป ผู้ซื้อจะหันไปใช้ยางสังเคราะห์หรือยางประเภท
อื่นแทน ซึ่งจะท าให้ปริมาณส่งออกยางพาราไทยลดลง 
 พื นที่เพาะปลูกยางพารา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพาราของไทยสู่ตลาดคู่ค้า
มากที่สุดในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับแรงจูงใจจากราคา
ผลตอบแทนต่อไร่ที่มากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ท าให้เกษตรกรในภาคต่าง ๆ หันมาปลูกยางพารามากขึ้น จึงท าให้
ยางพารากลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย 
 ผลผลิตยางพารา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพาราของไทยสู่ตลาดคู่ค้าในทิศทาง
เดียวกัน ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของประเทศคู่ค้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 อัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบน้ ายางข้นของไทยสู่ตลาดคู่ค้าในทิศทาง
เดียวกัน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินบาทแข็งค่า ราคาส่งออกคงที่ แต่ค่าเงินของต่างประเทศลดลง ส่งผล
ให้มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกวัตถุดิบยางพาราของไทย ได้แก่  
1. พื้นทีเ่พาะปลูกยางพารา ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับแรงจูงใจ

จากราคาผลตอบแทนต่อไร่ที่มากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ท าให้เกษตรกรในภาคต่าง ๆ หันมาปลูกยางพารามาก
ขึ้น จึงท าให้ยางพารากลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย การที่มีพื้นที่เพาะปลูกยางพารามากท าให้มีผลผลิตมี
จ านวนมากเกินความต้องการใช้ส่งผลให้ราคายางในประเทศลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร 
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาธุรกิจยางพาราเพื่อแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้นั้น ควรจะมีการลดพื้นท่ีปลูก
ยางพาราเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า และการปลูกยางพารานั้นควรเน้นปลูกยางพันธุ์ดีให้ผลผลิต
สูง หรือรัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือให้เอกชนร่วมลงทุนหาตลาดยางเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประเทศมีการผลิต
และส่งออกได้อย่างสมดุล 

2. ผลผลิตยางพารา ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุด ผลผลิตที่มีคุณภาพ
จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้เป็นอย่างดี รัฐบาลควรให้การสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การผลิตยาง การให้ความรู้แก่เกษตรกรเพิ่มมากข้ึนควรเน้นปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง และจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพของยาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและผลผลิตยางพาราที่มีคุณภาพโดยเฉพาะยางที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นท่ียอมรับของตลาดโลกมากท่ีสุด 
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3. ราคาส่งออก หากราคาสูงเกินไป ผู้ซื้อจะหันไปใช้ยางสังเคราะห์หรือยางประเภทอื่นแทน ซึ่งจะท าให้
ปริมาณส่งออกยางพาราไทยลดลง ไทยไม่สามารถก าหนดราคาส่งออกยางพาราได้ ถึงแม้ว่าไทยจะเป็นประเทศ
ส่งออกยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากมีประเทศที่ผลิตยางหลายประเทศ ท าให้ปริมาณยางในตลาดโลกมี
จ านวนมาก ปัจจุบันราคายางส่งออกของไทยเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราในตลาดโลกเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย เนื่องจากต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์ที่แพงขึ้น ส่งผลให้ตลาดโลกหันมาใช้
ยางธรรมชาติมากขึ้นและท าให้ราคายางธรรมชาติแพงขึ้นตามไปด้วย 

4. อัตราแลกเปลี่ยน การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลท าให้รายได้จาการส่งออกในรูปเงินบาทลดลง แต่ยังเน้น
ในการเพิ่มปริมาณการส่งออกเพื่อทดแทนก าไรในรูปเงินบาทที่ลดลง เพื่อรักษาตลาดส่งออกยางพาราไว้ กรณี
ดังกล่าวควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยภาคเอกชนให้สามารถปรับตัวได้เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน โดยการให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับอุตสาหกรรม แทนการแข่งขันด้านราคา 
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ความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบ Employee Self Services (ESS) ของ
พนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต  ประชากรคือพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2  จ านวน 
120 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie และ Morgan ได้จ านวน 92 คน  จากนั้นด าเนินการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนด เครื่องมือในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม  การ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมาก ( x = 4.15) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นตั้งแต่ระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นสูงสุดในด้านการป้อนกลับ ( x = 4.29) 
รองลงมาคือ การประมวลผล ( x = 4.23)  ด้านผลลัพธ์ ( x = 4.06)  และด้านปัจจัยน าเข้า ( x = 4.02) ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามองค์กรก็ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบ ESS อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับความ
คิดเห็นให้อยู่ในระดับสูงต่อไป   
ค าส าคัญ: ระดับความคิดเห็น ระบบการบริการตนเองของพนักงาน  

Abstract 
This research aimed to investigate opinions of employees to use employee self services (ESS) 

system through the Internet. The population was 120 employees of Big C Supercenter Public Company 
Limited (Hat Yai Branch). The sample size determination used Krejcie and Morgan table was 92 
samples. Purposive sampling technique was used to get the sample size. The questionnaires were the 
tool to collect data. Analyze data by descriptive statistics; frequency, percent, mean and standard 
deviation. The results showed that the overall Employee’s opinions levels of using ESS system were at 
high levels  ( x = 4.15). When pondering each of the four dimensions, namely Input Process Output 
and Feedback; it was found that each of them contained its mean at a high level to the highest level. 
The highest level of Review in feedback ( x = 4.29) followed by the processing ( x = 4.23), the output 
( x = 4.06) and the input factor ( x = 4.02). However, the ESS system will need to be continually 
developed and improved to maintain a high level of opinion. 
Keywords:  Employee’s Opinion, Employee Self Services (ESS) system  

บทน า 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด าเนินธุรกิจในรูปของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์" ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปัจจุบันบิ๊กซีแบ่งเป็น บิ๊กซี จัมโบ้ 
จ านวน 3 สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า จ านวน 16 สาขา บิ๊กซี จ านวน 104 รวมเป็นสาขาเปิดให้บริการทั้งสิ้น 123 สาขา แยก
เป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 สาขา สาขาในต่างจังหวัด 73 สาขา  [1] ซึ่งบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)  สาขาหาดใหญ่ 2 เป็นหนึ่งในสาขาขาต่างจังหวัดที่ต้องสนองตอบต่อนโยบายของบริษัทในการเป็นผูด้ าเนิน
                                                           
1นิสิตปริญญาตรี หลกัสตูรการจดัการทรัพยากรมนษุย์ คณะมนุษยศษสตร์และสงัคมศาสตร์ ม.ทกัษิณ 

2 ผศ.ดร.หลกัสตูรการจดัการทรัพยากรมนษุย์ คณะมนษุยศษสตร์และสงัคมศาสตร์ ม.ทกัษิณ 
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ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ช้ันน าของไทย โดยบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2 จึงต้องมีการ
ปรับตัว มีการแข่งขัน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การด าเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผลสามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้  

ปัจจุบันในการด าเนินงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  สาขาหาดใหญ่ 2 บริษัทได้พัฒนา
ระบบ Employee Self Services (ESS) หรือ โปรแกรมการบริการตนเองของพนักงานมาใช้ในองค์กร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามมารถตอบสนองต่อภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น   โดยระบบ 
ESS เป็นโปรแกรมบริหารบุคคลด้วยตนเอง เช่น  การขอลาหยุดท างาน การขอท าล่วงเวลา การขอสวัสดิการ การ
ปรับเปลี่ยนประวัติข้อมูลส่วนตัว การขอ โประวัติการปรับเงินเดือนและต าแหน่ง ข้อมูลการอบรมและประวัติการอบรม 
สถิติเวลาท างาน ประวัติการรับเงินเดือนและจ่ายภาษี การขอก าลังพล เป็นต้น [2]   

ผลจากการน าระบบESS มาใช้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อย่างมากมาย เช่น ลดต้นทุนในส่วนของกระดาษ ลดเวลาในการจัดส่งเอกสาร ลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร ลดขั้นตอนใน
การงานที่ซ้ าซ้อน และสามารถให้บริการกับพนักงานตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุดให้บริการ  แต่จากการสัมภาษณ์พนักงาน
ผู้ใช้ระบบ พบว่า พนักงานบางคนปรับตัวไม่ทันตามเทคโนโลยี บางคนกล่าวว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่สามารถสนับสนุน
การท างานของ ESS ได้เต็มศักยภาพ  ดังนั้นการน าระบบ ESS มาใช้ในองค์กรจะสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนเพียงใด
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของพนักงานผู้ใช้งานระบบ ท้ังด้านความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จากระบบESS ทักษะและความช านาญในการใช้ระบบของพนักงาน ตลอดจนทัศนคติและความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบ ESS  ดังนั้นจึงควรค านึงถึงมิติเหล่านี้ของพนักงานผู้ใช้ร่วมด้วย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบ Employee Self Services (ESS) ของ
พนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ที่ได้จากวิจัยนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ 
ESS ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน  และเพื่อพัฒนาการท างานของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 
วิธีด าเนินการ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยพื้นฐาน [3] และมีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ระดับบุคคล (Individual 
Unit)  โดยประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  2  
จ านวน 120 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie และ Morgan ท าให้ได้ขนาดของตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้จ านวน 92 คน  จากนั้นด าเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในแผนก Dry Food 
แผนก Fresh Food แผนก Non Food และ แผนก Customer Service  ซึ่งเป็นแผนกงานที่มีการใช้บริการระบบอย่าง
สม่ าเสมอและมีจ านวนพนักงานเป็นจ านวนมาก  เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีก าหนด 
 เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะค าถามเป็นแบบชนิดเลอืกตอบจ านวน 5 ข้อ 2) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบ 
ESS ของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะของค าถามเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้
ระบบ ESS ของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ  3) แบบสอบถาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) ท าการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพบว่ามีค่า 0.6 ถึง 1.00 
จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน และหาค่าความเช่ือมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ( Coefficient) 0.844 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับดี [4] และเมื่อพิจารณาแบบสอบถามแต่ละด้านพบว่า ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ( Coefficient) อยู่ระหว่าง 0.808 
ถึง 0.886 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นในระดับดีเช่นกัน  
 การวิจัยในครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบ ESS ของ
พนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต  โดยใช้สถิติพรรณา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
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(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถาม
ปลายเปิด โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต ได้มีการน าเสนอผล
เป็น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง 
 
ตารางที่  1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
 

23 
 

25 
หญิง 69 75 

รวม 92 100 
อาย ุ

18-20 ปี 
 
2 

 
2.1 

 21-25 ปี 31 33.7 

 26-30 ปี 29 31.5 

31-35 ปี 19 20.7 

36-40 ปี 8 8.7 

41 ปีขึ้นไป 3 3.3 

รวม 92 100 
 
 
สถานภาพ 

  

โสด 68 73.91 

สมรส 22 23.91 

หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่ 2 2.18 

รวม 92 100 

ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 2 2.18 

มัธยมศึกษาตอนปลาย                                              20 21.74 

ปวช. 27 29.34 

อนุปริญญา/ ปวส.                                                               23 25 

ปริญญาตร ี 20 21.74 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

รวม 92 100 

รายได้ต่อเดือน   

ต่ ากว่า 10,000 บาท 12 13.04 

10,001-12,000 บาท                                               41 44.57 

12,001–14,000 บาท 29 31.52 

14,001–16,000 บาท                                               4 4.35 

16,001-18,000 บาท 3 3.26 

20,000 บาทขึ้นไป 3 3.26 

รวม 92 100 

แผนก / ฝ่าย   

Dry Food 13 14.13 

Fresh Food 37 40.22 

Non Food 16 17.39 

Customer Service 26 28.26 

รวม 92 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุอยู่ในช่วง 
21-25 ปีมากที่สุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 68 คน   
คิดเป็นร้อยละ 73.91 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปวช. มากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34 ในด้าน
รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-12,000 บาทมากที่สุด จ านวน 41 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 44.57 และกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานในแผนก Fresh Food มากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22  
 

2. ระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เนต็      

ตารางที่ 2  ระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต      

ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย (x̄ ) S.D. การแปลผล 
1.ปัจจัยน าเข้า    

1.1 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต มีความเหมาะสมของ
เมนูในการใช้งาน 

3.92 0.54  มาก 

1.2 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต มีความสวยงาม และ
มีความหน้าสนใจของหน้าโฮมเพจ 

3.91 0.57 มาก 

1.3 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต มีระบบฐานข้อมูล ซึ่ง
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 

4.16 0.54 มาก 

1.4 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต มีความครอบคลุม
ครบถ้วนต่อการใช้งาน 

4.19 0.63 มาก 

1.5 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน  Employee Self 
Services (ESS) เป็นอย่างดี 

3.96 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต ในภาพรวม
ทั้งหมด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก  ( x = 4.15) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในด้านการป้อนกลับ ( x = 4.29) มากที่สุด รองลงมาคือการประมวลผล ( x = 4.23)  ด้าน
ผลลัพธ์  ( x = 4.06)  และด้านปัจจัยน าเข้า ( x = 4.02) ตามล าดับ 
 
 3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆจากกลุ่มตัวอย่าง    

รวม 4.02 0.60  มาก 
2.การประมวลผล    

2.1 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ให้บริการโดยไม่เกิด
ข้อผิดพลาด 

4.01 0.70 มาก 

2.2 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต มีการเช่ือมต่อของ
ระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.34 0.62 มากที่สุด 

2.3 ระบบ  ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถค านวณ
เวลาของการท างานได้อย่างถูกต้อง และแม่นย า 

4.36 0.69 มากที่สุด 

2.4 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตมีการจัด 
หมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเหมาะสม 

4.36 0.67 มากที่สุด 

2.5 ระบบ ESS ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต มีการแสดงข้อมูล
อย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย 

4.09 0.56 มาก 

รวม 4.23 0.64 มากที่สุด 
3.ผลลัพธ์    

3.1 ผลลัพธ์ของระบบ ESS มีความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ 4.09 0.55 มาก 
3.2 ระบบ ESS มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

4.07 0.63 มาก 

3.3 ท่านสามารถก าหนดสิทธิความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.04 0.59 มาก 

3.4 การรายงานสถานภาพภาพของระบบ ESS ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีความทันต่อเหตุการณ์ 

4.09 0.67 มาก 

3.5 ระบบ ESS มีช่องทางในการติดต่อ และสอบถามปัญหา 
 

 
อย่างเพียงพอ 

4.02 0.57 มาก 

รวม 4.06 0.60 มาก 
4.การป้อนกลับ    

4.1 ระบบการท า ESS ง่ายต่อการน าไปใช้งาน 4.42 0.76 มากที่สุด 
4.2 ระบบการท า ESS ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความทันสมัย 4.50 0.70 มากที่สุด 
4.3 ระบบการท า ESS สามารถเรยีกดูข้อมูลได้หลายรูปแบบ 
4.4 ระบบการท า ESS สามารถตรวจสอบการท างานย้อนหลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ การใช้ระบบงาน        
Employee Self Services (ESS) แก่เพื่อนร่วมงานได ้

4.29 
4.17                  

 
        4.07 

0.72 
0.59 

 
0.59 

มากที่สุด 
มาก            

 
     มาก 

รวม 4.29 0.67 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.15   0.62 มาก 

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบการบริการตนเองของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต (ต่อ) 
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 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ESS ไว้ดังน้ี 
3.1 ด้านปัจจัยน าเข้า   
ปัญหาที่พบ คือด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าระบบ และเมื่อต้องกรอก

ข้อมูลในบางเรื่องยังมีความสลับซับซ้อนอยู่ และยังใช้งานยาก เช่นการเปลี่ยนรอบวันหยุด  นอกจากนี้ในส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการบางส่วนยังรู้สึกว่าตนเองยังไม่ช านาญต่อการใช้งานระบบ ESS แต่โดยส่วนใหญ่มีมุมมองต่อระบบ ESS  
ว่าสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย สามารถค้นหาข้อมูลชัดเจน  

ข้อเสนอแนะที่ควรจะแก้ไข คือแก้ปัญหาที่ระบบ ESS และแนะน าการใช้ที่ถูกวิธีให้กับพนักงาน 
3.2 ด้านการประมวลผล    
ปัญหาที่พบ คือช่วงสิ้นเดือนจะมีข้อผิดพลาดของระบบบ่อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการประมวลผลเรียกดูสลิป

เงินเดือน ซึ่งใช้เวลานาน บางครั้งถึงขั้นเรียกดูไม่ได้ แต่ในบางทัศนะมองในภาพรวมว่าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการยังคง
สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะที่ควรจะแก้ไข คือเนื่องจากช่วงสิ้นเดือนพนักงานใช้งานระบบเป็นจ านวนมาก ดังนั้นพนักงานที่
ต้องการใช้งานระบบสามารถเข้าไปด าเนินการได้เป็นระยะๆ เพื่อความรวดเร็วของระบบ หรือสามารถติดต่อหัวหน้าแผนก
ทรัพยากรมนุษย์เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว  

3.3 ด้านผลลัพธ์  
ปัญหาที่พบ คือกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ESS ว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานในด้าน

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
ข้อเสนอแนะที่ควรจะแก้ไข คือรักษามาตรฐานของระบบให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 

 3.4 ด้านการป้อนกลับ  
ปัญหาที่พบ คือระบบยังมีปัญหาในการให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้ใช้งานผ่านการเช่ือมโยงกับข้อมูลทาง

โทรศัพท์มือถือ   และในกรณีที่พนักงานรับทราบว่าลงข้อมูลในระบบผิดพลาดไป การแก้ไขข้อมูลใหม่ยังไม่สามารถท าได้
ทันท ี

ข้อเสนอแนะที่ควรจะแก้ไข คือสาขาท าหน้าท่ีแจ้งปัญหาไปยังส านักงานใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นในการใช้ระบบ Employee Self Services (ESS) ของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต 

พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด  โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในการใช้ระบบในด้านการป้อนกลับ 
รองลงมาคือ การประมวลผล ด้านผลลัพธ์ และด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนาการให้บริการ
ในรูปแบบ Self-service ภายในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการ 
Self-service ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการ 
Self-service อยู่ในระดับมากเช่นกัน [5] อย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งภาพรวมและรายด้านจะอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  แต่องค์กรก็ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบ ESS อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
ระดับความพึงพอใจให้อยู่ในระดับสูงต่อไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบ ESS ในด้านผลลัพธ์และด้านปัจจัยน าเข้าท่ี 
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่เพียงระดับมาก จ าเป็นต้องพัฒนาต่อเพื่อการใช้งานและเข้าถึงระบบได้ง่าย  พัฒนาให้กลุ่ม
ผู้ใช้บริการมีความช านาญในการใช้ระบบมากข้ึน   พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการเช่ือมต่ออย่าง
รวดเร็ว [6]  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
The Work Motivation of The Staff in Takham City Municipality,                              

Phunphin District, Surat Thani Province 
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บทคัดย่อ 

วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรเทศบาล เมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จ านวน 74 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลกรณีมีตัวแปร 2 กลุ่มและค่า f-test หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาพบว่า 1.บุคลากร
เทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
(  = 4.09, S.D. = 0.39) 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคลพบว่า เพศ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่างกัน มีระดับแรงจู งใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี 
นัยส าคัญ 0.05 และพบว่า อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี 
นัยส าคัญ 0.05   

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล  
 

Abstract 
 The objective of this study were  1. to study the work motivation level of the  municipality 
Takham city staffs, Phunphin district, Surat Thani province, and to compare the work motivation level 
of the municipality Takham city staffs, Phunphin district, Surat Thani province. The population  were 74 
municipality Takham city staffs, Phunphin district, Surat Thani province. The research instrument was a 
questionnaire. Descriptive statistics were analyzed percentage, mean and standard deviation. The 
analysis used inferential statistics using t-test to compare the difference between case data with two 
groups of variables ,and f-test or one-way ANOVA.  
 The results showed that 1. the work motivation of municipality Takham city staffs, Phunphin 
district, Surat Thani province was high level (  = 4.09, S.D.  = 0 .3 9 ) . 2. Comparison of opinions on 
working motivation level by personal characteristics showed that different gender, education and 
income were not difference on working motivation level at the 0.05 significant. And it was found that 
different age and job types had different working motivation level at the 0.05 significant.  
 
Key words: motivation, working and municipality staffs    
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บทน า 

เทศบาลเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการเมืองการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นรากฐานที่
ส าคัญในการปกครองประเทศ และเป็นองค์กรที่มีความส าคัญและใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก ในการบริหารงาน
องค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น องค์กรจะต้องมี ทิศทางมีวัตถุประสงค์และมีป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน ในการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ขององค์กรนั้น จ าเป็นจะต้องค านึงถึงคือศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในองค์กร บุคลากรขององค์กรจ าเป็นจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และต้องร่วมใจกัน ด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กร เพื่อสร้างการยอมรับภายในให้เกิดขึ้น และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนดไว้ [1]  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรจึงมีผลต่อความส าเร็จของงานและ องค์กรรวม อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสุขของผู้ท างานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กร ไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็เป็น
มูลเหตุที่ท าให้ผลงานและผลการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพของงานลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามหาก องค์กรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจ
และความพึงพอใจ ในการท างานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานคุณภาพงานก็จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ในปัจจุบัน
การท างานประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังคนในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเทียบกับ
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหางานล้นมือ จากการสังเกตสภาพแวดล้อมการท างาน
ในเบื้องต้น พบว่าบุคลากรในหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่มีภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัว มีลักษณะนิสัย
ที่ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์การขาดแรงจูงใจในการท า งาน การตอบสนองนโยบายของ
ผู้บริหารไม่ดีเท่าที่ควร และในทางกลับกันผู้บริหารเน้นที่ผลงานท่ีปฏิบัติ  ดังนั้นภายในองค์การมีลักษณะการบริหารจัดการ
ภายในไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดความสามัคคี ขาดการท างานที่เป็นทีม เป็นผลเสียต่อหน่วยงานในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างแท้จริงและทันต่อสภาวการณ์ 

นอกจากนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากหน่วยงานใดไดเ้ห็นความส าคญัของการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้
เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของตนและมีความเข้าใจ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งตระหนักอยู่
เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลาจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ [2] ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารงานด้านบุคคลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบุคลากรเทศบาลต าบลเมืองท่าข้าม อ าเภอเมืองพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี  
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           ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย และวิธีการด าเนินการ 
ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จ านวน 74 คน [3] เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เกี่ยวกับเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทต าแหน่ง 
ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้ามในด้านต่างๆ

ทั้งหมด 16 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความส าเร็จในการท างาน  2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ 4.ด้านความรับผิดชอบ 5.ด้านความก้าวหน้า 6.ด้านเงินเดือน 7.ด้านโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  

   ลักษณะส่วนบุคลากร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได ้
5. ประเภทต าแหน่ง 
 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) 
 1.1 ความส าเร็จในการท างาน        
 1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
 1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ
 1.4 ความรับผิดชอบ 
 1.5 ความก้าวหน้า 
 1.6 เงินเดือน 

2 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene factors) 
 2.1 โอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
2.2 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.3 สถานะของอาชัพ 
2.4 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
2.5 ความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน 
2.6 วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
2.7 นโยบายและการบรหิาร 
2.8 สภาพการท างาน 
2.9 ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
2.10 ความมั่งคงในงาน  
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8.ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 9.ด้านสถานะของอาชีพ 10.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 11.ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 12.ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา 13.ด้านนโยบายและการบริหาร 14.ด้านสภาพการท างาน 
15.ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 16.ด้านความมั่งคงในงาน 

ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้ามที่ให้
ความร่วมมือแก่ส านักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม  

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 8  
ขั้นตอนตามล าดับ ดังน้ี 

1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม แลก าหนดกรอบแนวความคดิในการวิจัย 
2 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย 
4 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 

 5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
ทางด้านที่จะท าการศึกษาวิจัย และทางด้านที่จะศึกษาโดยตรง พิจารณาแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นการทดสอบ
ความเที่ยงตรง ความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกต้องในส านวนภาษา เมื่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบตามแบบ
ประเมินแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น าแบบประเมินไปท าการค านวณหาค่าความเที่ยงตรงขอแบบสอบถามทั้งทางด้านความเหมาะสม
ของเนื้อหาได้ค่าอยู่ระหว่าง 2.00-3.00 และความถูกต้องในส านวนภาษาได้ค่าอยู่ระหว่าง 2.00-3.00 จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 
3.00 คะแนน ผลที่ได้หลังจากค านวณค่าความเหมาะสมของเนื้อหาและค่าความถูกต้องของส านวนภาษา ผู้วิจัยได้น าค่า
ดังกล่าวพร้อมแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 6 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้ผ่านการแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out)  กับกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้ามจ านวน 74 ชุด 
 7 ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถมฉบับร่างภายหลังการน าไปทดลองใช้ (Try-
Out) โดยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จะค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation:  SD.)  ปรากฏผลได้ค่าอยู่ระหว่าง 
0.479-0.830 ในส่วนของแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค านวณหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ปรากฏผลได้ค่า 0.85 

8 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผลจากการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ก่อนน าไปใช้จริง  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการค านวณหาข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจาก
แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean:x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S:D) การเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้าน เพศ และอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test ส าหรับสถานภาพด้านเพศ และใช้การวิเคราะห์วาม
แปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่มส าหรับตัวแปรอายุ กรณีพบค่าความ
แตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ Scheffe Analysis  

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานะภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอายุอยู่ในระหว่าง 41 - 50 

ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 การศึกษาจบระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 50.0 ต าแหน่งหน้าที่ส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 56.8  ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ความส าเร็จในการท างานอยู่ในระดับสูง รองลงมาได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือ , ความรับผิดชอบ, เงินเดือน, 
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ความก้าวหน้า และลักษณะของงานที่ปฏิบัติตามล าดับ  และด้านปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความ
เป็นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับสูงที่สุดรองลงมาได้แก่ สภาพการท างาน, ความมั่งคงในงาน, สถานะของอาชีพ, ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา, วิธีการปกครองบังคับบัญชา, นโยบายและการบริหาร, ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา, ความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน, และโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ตามล าดับ 
  2. บุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีมีความคิดเห็นต่อระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง (  = 4.09, S.D. = 0.39) 

  3. ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทต าแหน่ง พบว่า  
   3.1 บุคลากรของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานีที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
   3.2 บุคลากรของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานีที่มีที่มีอายุตา่งกันมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
   3.3 บุคลากรของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
   3.4 บุคลากรของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานีที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
   3.5 บุคลากรของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานีที่มีประเภทต าแหน่งต่างกัน 
มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกัน 
 

อภิปรายผล 
             วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มผีล
การศึกษา  ดังนี ้

1.ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ใน
ระดับสูง (  = 4.09, S.D. = 0.39) สอดคล้องกับการศึกษาของนักการศึกษา [4] ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานภาพรวมมีแรงจูงในในระดับมาก และ [5] ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล 
เขตพื้นท่ีอ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลจากการศึกษาพบว่าบุคลากรของเทศบาล มรีะดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับสูง 
           2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่า 
เพศ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี  นัยส าคัญ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนักการศึกษา [6]  ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานครูเทศบาล จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน และ [7] ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการและ
พนักงานสหกรณ์การเกษตรใน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกันและพบว่า อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ต่างกัน
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ 0.05 สอดคล้อง กับงานวิจัยของ [7] จุไรรัตน์ โชติรื่น
(2554) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลต าบลนาขาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ต าบลนาขาม อ าเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีประเภทต าแหน่งแตกต่างกัน 
โดยรวมแตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ประเภทต าแหน่งของบุคลากรบุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม  
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่แตกต่างกันส่งผลทางด้านจิตใจท าให้บุคลากรที่มีความสนใจ ในงาน และเอาใจใส่ใน
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รายละเอียดของงานแตกต่างกันจึงส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ [8]  ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในบริษัท ทรีเฟส เทรดดิ้ง จ ากัด พบว่า อายุที่ต่างกัน มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานภายในบริษัท ทรีเฟส เทรดดิ้ง จ ากัด แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าอายุของ
บุคลากรเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันมี ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันส่งผลท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน  
  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา และ รายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และพบว่า อายุ ประเภทต าแหน่งงาน 
ต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
  

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
1. เสนอให้ผู้บริหารเทศบาลด้านการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของบุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม พัฒนา

ทักษะในงานอยู่เสมอ และหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งที่ ชัดเจนและยุติธรรม เพื่อพิจารณาไตร่ตรองโอกาส
ที่ผู้ใต้บังคับบังชาได้เลื่อนต าแหน่งสูงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

2. เสนอให้ผู้บริหารเทศบาลจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ได้ท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาให้กว้างขึ้น นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และส่วนราชการอื่น ๆ  

4. ใช้รูปแบบอื่นในการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล เช่น 
การศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาวิธีการเพิ่ม แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล เป็นต้น 
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การพัฒนารูปแบบการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปี 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปีและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 
4 มหาวิทยาลัยตาปี จ านวน 51 คน ท่ีลงทะเบียนวิชา 000 1401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 2 กลุ่มและจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 25 คนและกลุ่มควบคุม 26 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองได้แก่ 1) รูปแบบ
การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี 2) แบบทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  3) แบบวัดเจตคติต่อรูปแบบการสอน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี ที่ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามีความสอดคล้องและความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, SD = 0.55)  2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มที่เรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 3.เจตคติต่อรูปแบบการสอนของนักศึกษาที่
เรียนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 3.67,  SD = 1.09)  
เปรียบเทียบกับเกณฑ์  3.50  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ค าส าคัญ   รูปแบบการสอน การพูดภาษาอังกฤษ  บทบาทสมมติ  
 

Abstract 
 The purposes of this study were to develop an instructional model of English speaking for 
Tapee University students, and to study the effects of the developed instructional model. The 
population were 51 fourth year students who enrolled Business English 2 subject in semester 1 
academic year 2017 randomly assigned to an experimental and control group of 25 and 26 persons. 
The research instruments were; 1) the instructional model of English speaking by Role-Play Method for 
the students of Tapee University, 2) the test of  English speaking skill, and 3)  the attitude inventory 
towards the instructional model. The statistics were mean, standard deviation, analysis of covariance 
(ANCOVA) , and t-test. The results showed that 1. the qualitative instructional model evaluation was 
found to be at the highest ( X = 4.60, SD=0.55) 2. the English speaking skill of the experimental group 
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learned through the developed instructional model was significantly higher than the English speaking 
skill of the control group at the .01 level. 3. the attitudes toward the instructional model of the 
experimental group was at high level ( X = 3.67, SD=1.09) which was higher than 3.50 criterion.  
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บทน า 

สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมีผลกระทบท่ัวถึงอย่างรวดเร็วบุคคลในสังคมต้องติดต่อพบปะเพื่อด าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นดังค ากล่าวของนักการศึกษา ศันสนะ[1]ว่าการติดต่อสื่อสารของผู้คนในโลกจ านวนมากกว่าพันล้านคนใน
เรื่องดังกล่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่คนต่างชาติต่างภาษานิยมใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศมากที่สุดจนมีการ
นิยามภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษานานาชาติ(International Language)หรือภาษาสากล(Global Language)ที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายและเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนมาก [2] ทั้งนีม้ีประเทศมากกว่า 50 ประเทศท่ัวโลกประกาศ
ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน
ภาษาหลักในการสื่อสาร และในปีพ.ศ. 2555 นายวรวัจน ์เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้
เป็นปีการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012)เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งต้องแข่งขันกับนานา
ประเทศจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นสื่อกลางที่ใช้กันท่ัวโลก  

จากความส าคัญดังกล่าวส่งผลให้ประเทศต่างๆต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตรง
กับที่ Joanna[3]กล่าวว่าทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษในตลาดแรงงานซึ่งมีการแข่งขันสูงผู้มีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษกลายเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบธุรกิจและการพูดภาษาอังกฤษได้ดีช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันผลการพัฒนาผู้เรียน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยกลับสวนทางผลการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต ่าผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถน าความรู้และทักษะ
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะเห็นได้ว่าในกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษความรู้และทักษะที่จ าเป็นได้แก่ ฟัง พูด อ่านและ
เขียนแต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วได้ นอกจากนั้นประเทศไทยยัง
ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศผู้เรยีนแทบไม่มีโอกาสได้พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน นอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนเท่านั้นดังค ากล่าวของนักการศึกษาคือเกศสุดา [4] และ 
Shumin[5]ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอนการพูดว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยากยิ่งส าหรับผู้เรียน ผู้เรียนมักพูด
ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีขาดความคล่องแคล่วในการใช้โครงสร้างภาษาและส านวนต่างๆ เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดจนขาดความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยตาปีซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการพูด
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาไดแ้ก่เจตคติ แรงจูงใจและวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ภูมิหลังทางสังคมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่ งมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อนและจากการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดท าให้ขาดความกล้าตรงกับการศึกษาของกฤษณา[6] ที่พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชกัฎเลยคือนักศึกษาโดยมากไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ และ
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จากการศึกษาความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจาก 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนพบว่ามีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจในการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาอังกฤษในทักษะอื่นๆ  [7] ซึ่งตรงกับ
ผลงานของ Kann[8]ที่ระบุว่าในการเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่นั้นจะเริ่มจากการท าความคุ้นเคยในการฟังและพูดเป็นขั้น
พื้นฐานซึ่งอาจไม่ส่งผลในด้านวิชาการในข้ันต้นแต่ส่งผลโดยตรงต่อความเคยชินท่ีจะฟังและพูดในชีวิตประจ าวันได้ 

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้นมีหลายวิธีที่สามารถ
น ามาใช้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการแสดงบทบาทสมมุติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้นเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกซึ่งมีข้อดี ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเอง เข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเข้าใจถึง
สภาพการณ์ที่เป็นจริงของการสื่อสารทางธุรกิจ รู้จักฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกได้
มากสอดคล้องต้องกันกับการศึกษาของเกศสุดา[4]ในการศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเป็นรูปแบบการสอนด้วย
กระบวนการทางสังคมและการสอนด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการน าบทบาทสมมติ
ต่างๆ มาใช้ในห้องเรียนและยังท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนานเป็นกันเองอีกด้วย ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยได้น าแนวคิดของรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ การบูรณาการ ตาม
แนวคิดการจัดรูปแบบของทิศนา[9] รวมถึงรูปแบบการสอนด้วยกระบวนการทางสังคมและการสอนด้วยข่าวสารข้อมูลตาม
แนวคิดของจอยส์และเวลล์มาผสมผสานและสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดรูปแบบการพัฒนารูปแบบการสอน
ในการวิจัยครั้งนี้ร่วมกับวิธีการแสดงบทบาทสมมุติมาใช้พัฒนาการเรียนรู้เนื่องจากมีต าราและผลงานวิจัยที่ยืนยันถึงการ
เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานในลักษณะเรียนปนเล่น ช่วยท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไม่เครียดท าให้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขและเป็นกิจกรรมเป็นจริงและเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนเน้นฝึกการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารโดยผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง นอกจากน้ีกิจกรรมบทบาทสมมติเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น [4] และ[1]  
 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมตุิส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาป ี
ผู้วิจัยไดด้ าเนิน การศึกษา ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมตุิส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาป ี
            2. เพื่อศึกษาผลการใช้รปูแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรบันักศึกษา 
                 มหาวิทยาลัยตาปี 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาท
สมมตุิส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปหีลังการทดลองสูงกว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่ม
ที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ

           2. เจตคติต่อรูปแบบการสอนของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาท 
สมมตุิส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปหีลังการทดลองอยู่ในระดบัมาก 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการวิจัย 
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1. ได้วิธีการและได้รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยตาปี  

2.ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา 
     ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
              1. ประชากร เป็นนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 000 1401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน จ านวน 2 กลุ่มและจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 25 คนและกลุม่ควบคุม 26 คน 
 2. เนื้อหาท่ีใช้น ามาจากเนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา 000 1401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   
 3. ใช้เวลาในการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 2 คาบ 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแปรต้นได้แก่รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมตุิ
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปี ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อรูปแบบการสอนทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัตาป ี

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอน 
 - สภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน 
 - สภาพปัญหาความสามารถทางการเรยีน 
 - ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

แนวคิด และทฤษฏกีารเรียนรู้พ้ืนฐาน 

- หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ 
- แนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีสอนทักษะ  
การพูดภาษาอังกฤษ 
- แนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการเรียนการสอนการแสดง
บทบาทสมมตุ ิ
 

พัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้บทบาทสมมุติส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลัยตาปี    
กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้น  

ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้น  
ขั้นที่ 2 ขั้นให้ความรู้ใหม่ 
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกประสบการณ์  
ขั้นที่ 4 ขั้นประมวลความรู้  
ขั้นที ่5 ขั้นประยุกต์ใช้ 

เนื้อหาวิชา 000 1401 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   

ผลที่ได้จากการเรียนตามรูปแบบ 
  -ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
  -เจตคติต่อรปูแบบการสอน 
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 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมตุิส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตาปผีู้วิจัยได้ศึกษาคน้คว้าและด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา โดย แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
ขั้นตอน 10 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ตาปแีละเอกสารประกอบรูปแบบ มีการด าเนินงานตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการเรียน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบและก าหนดองค์ประกอบกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ข้ันตอนที่ 4 จัดท าคู่
มีอการใช้รูปแบบการสอนและเอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการสอนและขั้นตอนท่ี 6 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนและเอกสารประกอบ 

ระยะที่ 2 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน มีการด าเนินงานตาม ข้ันตอน 4 ขั้นตอน ดังนี ้
         ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยการเลือกประชากรและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ คือ แบบสอบสัมภาษณ์ 
และ แบบสอบพูดตามสถานการณ์ และแบบวัดเจตคติต่อรูปแบบการสอน ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมดไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
28 คนเพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) และค่าอ านาจจ าแนก(r) ของเครื่องมือ ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้
รูปแบบการสอนเป็นแบบวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ประเภทวิจัย Non-equivalent Control 
Group Design เป็นแบบแผนที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเองทั้งสองกลุ่ม และ
ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนมีขั้นตอน ดังนื้ 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ ผล
การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ผลการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และผลการทดสอบวัด
เจตคติต่อรูปแบบ 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อรูปแบบการสอน 4.3 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองโดยทดสอบ
ค่าที(Independent t-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อ
รูปแบบการสอน  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตาปีได้รูปแบบการสอนที่มีผลการประเมินคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและการวิจัย พบว่ารูปแบบการสอนมีความสอดคล้องและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.60,  SD = 0.55) และมีผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยตาป ีมีดังนี ้
                     1.ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปีหลังการทดลองสูงกว่าทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มที่
ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ดังตารางที ่1  
ตารางที ่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองของผู้เรียน กลุม่ควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง 
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กลุ่มตัวอย่าง   จ านวน
นักศึกษา    

คะแนน 
    เต็ม     

คะแนน 
  เฉลี่ย     

ส่วนเบี่ยงเบน          
  มาตรฐาน 

  

  (คน)               (คน)           (คะแนน)                 ( X )            (SD)                         t        Sig. 
กลุ่มควบคุม                 26        20                     13.12                          2.64                

3.59 .001** 
กลุ่มทดลอง                  25                         20        15.22                          2.06               

หมายเหตุ ** p <.01  
 2. ผลการวดัเจตคติต่อรูปแบบการสอนทักษะการพดูภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมตุิส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยตาป ี ของผู้เรียนกลุม่ทดลองหลังการจดัการเรยีนการสอนตามรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัตาปี มีคะแนนเจตคติต่อรูปแบบการสอนโดยภาพรวมระดับเห็นด้วยมาก 
คะแนน  3.67  มีผลปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที ่ 2  ผลคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อรูปแบบการสอนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองภายหลังการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมตุิส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปีโดยภาพรวม 

 รายการ                จ านวน/คน       จ านวน/ข้อ   
คะแนนเฉลี่ย แปลผลคะแนน 

เจตคติ X  SD 
เจตคตติ่อรูปแบบการสอน            25                   30 
ของผู้เรียนกลุม่ทดลองภายหลัง 
การเรยีนรู้ตามรูปแบบการสอน 

3.67 1.09 เห็นด้วยมาก 

               3. เจตคติต่อรูปแบบการสอนของนักศึกษาท่ีเรียนตามรปูแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาท
สมมตุิส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปีหลังการทดลองโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เจตคติอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ( X = 
3.67, SD = 1.09) และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 3.50 แล้วพบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังตารางที่ 3 
ตารางที ่ 3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อรูปแบบการสอนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง หลังการทดลองกับเกณฑ์ 
3.50 

แหล่งข้อมลู จ านวน คะแนนเฉลี่ยเต็ม X  SD t p 
กลุ่มทดลอง 25 5 3.67 1.09 

22.41 .000** 
เกณฑ์... - 5     3.50 - 

หมายเหตุ **p < .01 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้  
1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอน ได้รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติ

ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปี ที่มีผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.60,  SD = 0.55) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีแนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐานที่ชัดเจน เหมาะสมสามารถส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยมีหลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมุติ และ ผ่านกระบวนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยศึกษาระบบการเรียนการสอนวิธีการและขั้นตอนการเรียนรู้ของ  Romiszowski [10] และ 
รูปแบบเชิงระบบ  (Systems Approach Model) ของ Schoderbek [11] ใช้ เป็นแนวทางในการก าหนด
กระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการพัฒนามีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกัน สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย
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และการพัฒนารูปแบบการสอดคล้องกับ อารีย์ [12] และอนุสิษฐ์ [13] ในการพัฒนารูปแบบการสอน และนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ผ่านการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การวางแผนการพัฒนา อย่างเป็นระบบ ตรงตามแนวคิดของนัก
การศึกษาหลายท่านได้เสนอไว้อย่างสอดคล้องตรงกันว่ารูปแบบท่ีดีจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ [14], [9]  

2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า 
2.1 ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษพบว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนโดยรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยตา
ปี มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลัง การทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษผู้เรียนกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการสอน โดยรูปแบบการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นเพราะว่าทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกวิธีโดยการ ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการฝึกฝน สอดคล้องกับแนวคิดของ Brown[15] ที่ระบุว่าเพื่อให้การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกิด
ประสิทธิผล ผู้สอนควร ยึดหลักและวิธีการสอนพูดที่เน้นการฝึกพูดซ้ าๆ ตามรูปภาษาต่างๆซึ่งสอดคล้องตรงกับ การศึกษา
ของอารีย์ [12], พรรณวร[16], Wang[17] และTareq[18] ซึ่งต่างก็ได้แสวงหาวิธีที่เหมาะสมมาพัฒนาการเรียนรู้ และ
ฝึกฝนการพูดอย่างถูกวิธีให้กับผู้เรียนและพบว่าสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หรือการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได้ดีขึ้นหรือดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ นอกจากนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความชัดเจน เหมาะสม และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ความส าเร็จดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า การน า แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาใช้เป็นพื้นฐานของรูปแบบฯ อย่างเหมาะสม ตามแผนการฝึกปฏิบ้ติการ
พูด  ซึ่งตรงกับค ากล่าวของMents[19] และทิศนา[9] ได้กล่าวไว้ตรงกันว่า การใช้บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมในลักษณะ
เรียนปนเล่น ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด มีความเป็นตัวของตัวเองมากท่ีสุด และ
มีโอกาสได้แสดงออกหลายบทบาทอีกด้วย ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของศันสนะ[1] และเกศสุดา[4]  

2.2 เจตคติต่อรูปแบบการสอนของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอน 
คะแนนเจตคติต่อรูปแบบการสอนของผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองโดย ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก( X = 3.67, S.D. = 1.09) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย กับเกณฑ์ 3.50 แล้วพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยอาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่ให้ความส าคัญในการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งตรงกับค ากล่าวของMents[19] ทิศนา[9] และณัฐธิดา
[20]  ได้กล่าวไว้ว่าการใช้บทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมการเรียนผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ลด
ความตึงเครียด มีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดและมีโอกาสได้แสดงออกหลายบทบาทอีกด้วย สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ ท าให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีโอกาสในการฝึกพูดหลายรูปแบบท่ีสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง พูดได้คล่องแคล่วมากข้ึนและยังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตลอดจนการเรียนรู้ด้านโครงสร้างและหน้าที่ของภาษา นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ 
            1. จากการศึกษาพบว่าทักษะในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาดียิ่งขึ้นแสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมบทบาท
สมมุติท าให้นักศึกษาสนุกในการเรียนกล้าออกเสียง ใช้ไวยากรณ์ได้ไม่ผิดในระหว่างการพูดสนทนา ใช้ค าศัพท์ได้ รู้ค าศัพท์
อย่างกว้างขวางและถูกต้อง พูดได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นควรใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุตินี้มาเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น 
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            2. ควรมีการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนนี้ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ด้านทักษะการฟัง การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาให้ทราบว่าการน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้แล้วจะช่วยส่งเสริมผู้เรียนในด้านอื่นๆ 
ได้อย่างไรบ้าง 
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การพัฒนาสื่อการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Development of Learning Media and Comparison of 
Achievement Before and After Computer Multimedia Lessons Science Program on 

"Home Appliances" Grade 3 Case Study In the Thetsaban 1 School (Taeng On 
Phadoem Witthaya) Amphoe Mueang Changwat Suratthani 

ชญานิศ  ไกรสิทธ์ิ1*, อุไรวรรณ  เอกประยูร2 
Chayanit  Krisit1*, Uraiwan Ekprayoon2 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาสื่อการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อหาความต้องการของผู้ใช้ และแบบประเมินความ
เที่ยงตรง (IOC) ส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและตรวจสอบด้านเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe Flash Professional CC 2015 

ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนา มีการประเมินประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 6.33 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 10.72 ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.39 คิดเป็นร้อยละ 43 จากการประเมินจึงสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นสามารถ
น าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนได้ 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดีย, วิทยาศาสตร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา 

Abstract 
Development of learning media and comparison of achievement before and after Computer 

Multimedia Lessons Science Program on "Home Appliances" purpose 1. To develop a computer 
multimedia lesson in the subject of "home appliances" 2. To compare learning achievement before 
and after the third grade in the case study of the Thetsaban 1 School (Taeng On Phadoem Witthaya) 
Data were collected from 80 sample students.The developed multimedia computer lessons can be 
used to teach in the classroom or teaching instead of teachers. To encourage students to be interested 
and fun. Not tired of learning The tools used to collect research data are interview forms for user 
requirements. (Preliminary interview), IOC, expert reviewers, content research and investigation tools 
Development tools include Adobe Photoshop CS6 and Adobe Flash Professional CC 2015. 

                                                 
1 คณะวิจัย สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยตาปี 
2 คณะวิจัย สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยตาปี 
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In the evaluation phase, multimedia computer lessons developed. The performance of 
computer multimedia lessons was evaluated by 5 experts. and The learning achievement before class 
was 6.33. The learning achievement after class was 10.72. The learning achievement was higher than 
before. The average increase was 4.39, or 43%. The evaluation concluded that. The developed 
multimedia computer lessons can be used to increase the efficiency of teaching and learning in 
science to enhance student achievement. 
 
Keywords: computer multimedia lessons, science, home appliances 
 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนและการสอนมากขึ้น ได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียน

และการสอน โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย มาใช้ในการสร้างบทเรียน เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บทเรียน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย” เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ท าให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียน ท าให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ท าให้เกิดการพัฒนาการที่กว้างไกล
ยิ่งข้ึน 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนท้ัง
ในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้
และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย  มีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมากในทางกลับกันเทคโนโลยีก็
มีส่วนส าคัญมากท่ีจะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธี
คิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรคค์ิดวิเคราะห ์วิจารณม์ีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 

จากหลักการและหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง 
ไฟฟ้าน่าฉงน เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ส าคัญ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูผู้สอนต้องปลูกฝังความคิดและความเข้าใจที่
ถูกต้องให้แก่นักเรียน โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” ได้
ก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการตลอดจนสื่อการสอนไว้ล่วงหน้า ท าให้นักเรียนสามารถค้นคว้าและประเมินผลการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  งานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                  
มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
           1.  วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ในปัจจุบันมีการเรียนการสอนแบบหน้าช้ันเรียนโดยการอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังจากนั้นท าการทดสอบโดยการ
วัดประสิทธิผลจากคะแนนที่ได้ซึ่งไม่มีการน าสื่อและเทคโนโลยีด้านความทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียในช้ันเรียนจึงท าให้นักเรียนในช้ันเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความสนุกในการเรียนการสอนในช้ันเรียน จึง
ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนลดน้อยลง 

2.  วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้เป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก เพราะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้นต้อง

ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ หากไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้ให้ชัดเจน บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียก็ไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้ 
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จากการตอบแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นของครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา) อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องการให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถใช้งานได้ดังนี้ 

1.  ต้องการให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
2.  สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการท าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

   3.  รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต้องมีความง่ายต่อการใช้งาน 
3.  ออกแบบระบบ 

 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อแสดงให้เห็นส่วนประกอบของข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” ดังรูปที่ 1 – 2  
               

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 หน้าแรกของสื่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รูปที่ 2 แสดงเนื้อหา 

4.  การสร้างและพัฒนาระบบ 
เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอบทเรียนที่น ามาใช้ในการสอนเสริมการสอนในช้ันเรียน หรือสอน

แทนครูผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและท าให้นักเรียนเกิดความสนุกไม่เบื่อหน่ายกับการ

 

 

 
 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
วิชา วิทยาศาสตร์ 

เร่ือง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา 

 
 
 

 
 
 

 

อุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เนื้อหา 
รูปภาพ 
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เรียน ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา ขึ้นเพื่อเน้นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และถูกวิธีให้นักเรียนได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

5.  การทดสอบและประเมินระบบ 
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบในส่วนที่พัฒนา (ส่วนของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา”)  โดยใช้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 

ผลการวิจัย 
 1...การประเมินผลระบบ 
 การวิจัยนี้ก าหนดช่วงเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือน ตลุาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561  
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 1.  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 คน  
 2.  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเครือ่งมือวิจัย ซึ่งเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 คน  
 3.  นักเรียน จ านวนประชากรทั้งหมด 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน โดยการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์,2551) สูตร
การค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 
             n =  N 
                      1+Ne 2 
             เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
     e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ 
                           N = 100    
            100 
                       1 + 100 (0.05)2 
    n =  80  คน 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  80  คน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (มนต์ชัย เทียนทอง,2548) 
       1.  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 
   +1 =  สอดคล้องหรือแน่ใจว่าค าถามข้อนั้นวัดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จริง 
     0 =  ไม่แน่ใจว่าค าถามข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงที่ระบุไว้จริง 
    -1 =   ไม่สอดคล้องหรือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้ 

   โดยใช้สูตร N
RIOC 

=  

  เมื่อ R  แทน    คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน    จ านวนผู้เชีย่วชาญ 

 เกณฑ์การพิจารณา 
 ถ้าค่า IOC ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดไดต้รงกับจุดมุ่งหมายการวิจัย ถ้าค่า IOC ได้
น้อยกวา่ 0.50 แสดงวา่ ข้อค าถามนั้นวัดได้ไมต่รงกับจุดมุ่งหมายการวิจัย 
  2.  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา 
วานิชย์บัญชา,2542) 
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  โดยใช้สูตร  
N

X
X


=   

   เมื่อ  X      แทน   คะแนนแต่ละตัว 
              N     แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  3.  การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ใช้บอกถึงการกระจายของข้อมูล
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,2542) 
 

โดยใช้สูตร                    
 

เมื่อ   X แทน  ข้อมูลแต่ละตัว  
   X แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลัง  

n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  4. การหาค่าสถิติการทดสอบค่า t มีชื่อเฉพาะว่า t-test for dependent Samples  ซึ่งมักพบในการ
วิจัยเชิงทดลองที่ต้องการเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนทดลองกับหลังทดลองหรือเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมที่ได้จากการจับคู่ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียน โดยก่อนฝึกมีการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre test) และหลังจากการใช้แบบฝึกหลังแล้วมีการทดสอบหลังเรียน (Post test) การวิเคราะห์ข้อมูล
สูตรที่ใช้ทดสอบ 

   t =     

1

)( 22

−

− 



n

DDn

D
 

 
   df  =  n -1 
   D   แทนค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
   n    แทนจ านวน คู่ 
 2.  ผลการพัฒนาระบบ 

ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านเรา” ท าให้มบีทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส าหรับใช้งานในการเรียนการสอน ดังตัวอย่าง รูปที่ 3 – 4  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงยินดีต้อนรับ 
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รูปที่ 4 แสดงเมนูต่าง ๆ 
 3.  ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 และผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องการใช้งานของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับการใช้งาน 
(IOC) เท่ากับ 0.92 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อค าถามในแบบสอบถามส าหรับการประเมินความพึงพอใจต่อการท างานของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถ
ใช้ส าหรับประเมินบทเรียนได้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการท างานของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เมื่อท าการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เสร็จจึงน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยผู้เช่ียวชาญและนักเรียนมีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมจากแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน ดัง
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดีย 
 

รายการประเมิน จ านวน 
ผลประเมินประสิทธภิาพ 

X S.D แปลผล 
ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบด้านเนื้อหา 

3 1.00 0.00 ดีมาก 

ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบด้านเครื่องมือวิจัย 

2 0.92 0.28 ดีมาก 

ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของนักเรียน 80 4.42 0.52 ดีมาก 
  
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการท าแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ ซึ่งคะแนนการท า
แบบทดสอบหลังเรียนจะสุงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย x  = 6.33 , S.D. = 1.28 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย x  = 10.72 , S.D. = 1.54 ค่าที่ใช้ในการพิจารณาใน 
t – distribution  = 4.39 ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง n x  S.D. t P 
ก่อนเรียน 80 6.33 1.28 

4.39 .00 
หลังเรียน 80 10.72 1.54 
 มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา” ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา) อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สามารถสรุปผลการวิจัยของสื่อบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมาตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 
  1.  สามารถเพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1  โรงเรียน  
  2.  สามารถเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการท าแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ 
ซึ่งคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนจะสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย x  = 6.33 , S.D. = 1.28 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย x  = 10.72 , S.D. = 1.54 ค่าที่ใช้
ในการพิจารณาใน t – distribution  = 4.39 สอดคล้องกับ อินทนนท์  อินทะกนก (พ.ศ.2555) เรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าคุณศัพท์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสวนแดงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่องค าคุณศัพท์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทาง ด้านไวยากรณ์ของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสวนแดงวิทยา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 28 คนใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์เรื่องค าคุณศัพท์ 
แบบทดสอบวัดความสามารถ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลที่ได้จาก
การวิจัย นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรื่องมากขึ้น มีผลการทดสอบหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึง
พอใจในการน าเอาบทเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน  

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  วิชา วิทยาศาสตร์  เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บ้านเรา ซึ่งส าเร็จได้ด้วยดี ใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปีและคณะครู
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ทุกท่านที่ให้ข้อมูลค าแนะน าตลอดจนช่วยทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 
มนต์ชัย  เทียนทอง.(2548). สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
       พระนครเหนือ. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
กัลยา วานิชย์บัญชา .(2542). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่ง     
       จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. 
ชูศรี  วงศ์รัตนะ. (2549). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความส าเร็จ.  กรุงเทพฯ :  บริษัทไทเนรมิตกิจ      
      อินเตอร์โปรเกรสซิฟจ ากัด. 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

441



 
 

       จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. 
ชูศรี  วงศ์รัตนะ. (2549). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความส าเร็จ.  กรุงเทพฯ :  บริษัทไทเนรมิตกิจ      
      อินเตอร์โปรเกรสซิฟจ ากัด. 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

442



การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อบทเรียนช่วยสอน 
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์  

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 โรงเรียนในต าบลลีเล็ด  
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

Development and Comparison of Learning Achievement 
English Teaching Materials on English Consonants in Animals. 

Grade 1 Elementary Schools in Leilet District 
Amphoe Phunpin Surat Thani Province 
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Chatchawal Suksaad1*, Angkana Petsawat2 And Uraiwan Ekprayoon3 

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 โรงเรียนในต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนช่วยสอนในวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์ ส าหรับนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนในต าบลลีเล็ด 
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อบทเรียนช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ผ่าน
สื่อบทเรียนช่วยสอน ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 
โรงเรียนในต าบลลีเล็ด ทั้งหมด 44 คน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิจัยและด้านเนื้อหารวม
จ านวน 6 คน โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อบทเรียนช่วยสอนได้แก่ โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe Captivate 8 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนช่วยสอนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 6.52  
คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนช่วยสอนของนักเรียน มีค่า 11.00 คะแนน ซึ่งพบว่า นักเรียนมีคะแนน
เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนช่วยสอน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้น 4.48  คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 
แสดงให้เห็นว่าหลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนช่วยสอน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาอังกฤษและ
ค าศัพท์มากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: สื่อบทเรียนช่วยสอน, การ์ตูนอนิเมชั่น,  พยัญชนะภาษาอังกฤษในหมวดสัตว ์

 
 

                                                 
1

 คณะวิจยั สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัตาปี 
2

 คณะวิจยั สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัตาปี 
3

 คณะวิจยั สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัตาป ี
1

 Faculty of Business Research Faculty of Science and Technology Tapae University 
2

 Faculty of Business Research Faculty of Science and Technology Tapae University 
3

 Faculty of Business Research Faculty of Science and Technology Tapae University 
 

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

443



Abstract 
Development and comparison of learning achievement English teaching materials on English 

consonants in animals. Grade 1 Elementary Schools in Leilet District  Amphoe Phunpin Surat Thani 
Province have purpose 1. To develop a computer multimedia lesson in the subject of English 
consonants in animals. 2. To compare learning achievement before and after the first grade in the 
case study of Schools in Leilet District Amphoe Phunpin Surat Thani Province Using the pre-test and 
post-tests through teaching. The data were collected from three school students from 44 
sample from the researcher using SPSS. The tools used in the development of 
instructional media were Adobe Photoshop CS6 and Adobe Captivate 8. The research 
found that Knowledge of English consonants and English vocabulary. The mean score 
before learning through instructional media was 6 .5 2 . The average score after learning 
through instructional media was 11.00. The results show that students have higher scores 
after learning with the help tools. The average score increased by 4.48. or 44% Show that 
after learning through the teaching media. Students have more knowledge about English 
consonants and vocabulary. 
Keywords teaching materials, animation cartoon, English consonants in category animals 

 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนและการสอนมากขึ้น ผู้สอนได้มีการพัฒนารูปแบบ

การเรียนและการสอน โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย มาใช้ในการสร้างบทเรียนช่วยสอน เ รียกกัน
โดยทั่วไปว่า “บทเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI” วลัยรัตน์ โตวิกกัย (2555) เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียน ท าให้การ
เรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ท าให้เกิดการพัฒนาการที่กว้างไกลยิ่งขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอบทเรียนที่น ามาใช้ในการสอนเสริมการสอน
ในช้ันเรียน หรือสอนแทนครูผู้สอน และนักเรียนสามารถน าไปใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วในช้ันเรียน ปัจจุบัน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นที่นิยมกันมากตัง้แต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถสนองตอบต่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ส่วน
ครูจะเป็นเพียงผู้ประสานงาน ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหา กระตุ้นให้นักเรียนท ากิจกรรมและสรุปบทเรียน และสามารถ
น ามาใช้ในการสอนเสริม 
  โดยอดีตที่ผ่านมาเทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนแต่เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะในการท างานประเภทใดก็ตาม
โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมด้านซอร์ฟแวร์หรือการพัฒนาคอมพิวเตอร์ก็ตาม สื่อคือ พาหะในการน าสารจากผู้ส่งสารไป
ยังผู้รับสารปลายทาง นิยามของสื่อเป็นเช่นนี้ หมายความว่า สื่อไม่ได้จ ากัดตัวเองแค่ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์บ้าน, กระดาษโน้ต, ป้ายต่างๆ, บัตรประจ าตัวพนักงาน, อินเทอร์เน็ต, จดหมาย, ไปรษณียบัตร 
ภาษาพูด กริยาท่าทางก็สามารถเป็นสื่อได้ ส่วนสื่อแอนิเมช่ันนั้นคือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลาย ๆ 
ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการค านวณสร้างภาพจะเรียกการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์แอนิเมช่ัน หากใช้เทคนิคการถ่ายภาพหรือวาดรูป หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของ
หุ่นจ าลองที่ค่อย ๆ ขยับ จะเรียกว่า ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด หรือ สตอปโมชัน (stop motion) การเรียน
การสอนแบบเดิมเป็นการเรียนแบบหน้าช้ันเรียนท าให้เด็ก ๆ เกิดความเบื่อหน่ายเพราะศึกษาแค่ในต าราเรียน ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหา คือ วิธีการสอนแบบเดิมอยู่ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งเด็กบางกลุ่มไม่ชอบอ่านหนังสือค าศัพท์ภาษาอังกฤษและไม่ชอบ
การนั่งฟังการอ่านค าศัพท์ จึงท าให้เกิดความสนใจน้อยลงและขาดการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
เนื่องการน าจากเทคโนโลยีมาใช้มีงบประมานค่อนข้างสูง 
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จากหลักการดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องค าศัพท์ในหมวดสัตว์  เพราะผู้เรียนยังเป็นเด็ก
ซึ่งมีความช่ืนชอบในเรื่องของสัตว์สิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยจึงน าพยัญชนะทั้งภาษาอังกฤษและค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เพื่อให้ผู้เรียนได้
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยก าหนดเนื้อหา
ค าศัพท์ที่อยู่ในหมวดสัตว์ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาองค์ความรู้และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อบทเรียนช่วย
สอน วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในต าบลลีเล็ด  อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ก าหนดช่วงเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือน ตลุาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 ประชากรและกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
 1) ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ด้านเนื้อหาเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะได้ดูความเหมาะสมของเนื้อหา และค าศัพท์ว่ามีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ในระดับดังกล่าวหรือไม่  

 2) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเครื่องมือวิจัย ซึ่งเป็นครูสอนวิชาคอมพวิเตอร์ 3 คน โดยการให้ผูเ้ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบด้านเนื้อหาเป็นครผูู้สอนวิชาคอมพิเตอร์ เพราะ ไดดู้การท างานของเครื่องมือสื่อบทเรียน วา่ต้องแก้ไขในส่วนใด
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานไดส้ะดวก 
 3) นักเรียนนักศึกษา จ านวนทั้งหมด 44 คน คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 โรงเรียนใน
ต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 งานวิจัย สื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนในต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
          ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลระบบงานเดิมด้วยการรวบรวมเอกสารการเรียนและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
คือครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 โรงเรียนในต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าวน 3 คน ผลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลของระบบงานเดิมพบว่า การเรียนการสอนประเภทสื่อบทเรียนช่วยสอน มีการน าเสนอที่ขาดความน่าสนใจ 
เข่น ไม่มีเสียงเพลงในการน าเสนอ และภาพเคลื่อนไหว ในการน าเสนอ มีเฉพาะการบรรยาย อธิบายค าศัพท์ เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความน่าสนใจในการเรียนการสอน 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
 จากการศึกษาระบบงานเดิม ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ ท าการศึกษาและรวบรวมมาวิเคราะห์หาความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบงานใหม่ซึ่งได้ท าการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามความต้องการเบื้องต้นให้กับครูผู้สอนและความต้องการของ
ครูผู้สอน คือ ต้องการสื่อการสอนที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการน าเสนอโดยการใส่เพลง และภาพเคลื่อนไหวพร้อมค า
บรรยายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและความสนุกสนานในการเรียน 
 3. การออกแบบระบบ 
 ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมAdobe Photoshop ในการออกแบบระบบเพื่อให้เห็นส่วนประกอบของข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อ
บทเรียนช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์ ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การออกแบบหน้าแรกของสื่อบทเรียนช่วยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การออกแบบหน้าเนื้อหาของสื่อบทเรียนช่วยสอน 
 
 

ผลการวิจัย 
 การประเมินผลระบบ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
           1.  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 
   +1 =  สอดคล้องหรือแน่ใจว่าค าถามข้อนั้นวัดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จริง 
     0 =  ไม่แน่ใจว่าค าถามข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงที่ระบุไว้จริง 
    -1 =   ไม่สอดคล้องหรือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้ 
 

 

 

 
 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

เร่ือง พยัญชนะภาษาอังกฤษในหมวดสัตว ์

รูปภาพ 

 

 

 
 

 
 

 

 
รูปภาพ 

 

A a 
Ant = มด 
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   โดยใช้สูตร N
RIOC 

=  

  เมื่อ R  แทน    คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน    จ านวนผู้เชีย่วชาญ 

 เกณฑ์การพิจารณา 
 ถ้าค่า IOC ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดไดต้รงกับจุดมุ่งหมายการวิจัย ถ้าคา่ 

IOC ได้น้อยกวา่ 0.50 แสดงวา่ ข้อค าถามนั้นวดัได้ไม่ตรงกับจดุมุ่งหมายการวิจยั 
 2.  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา 

วานิชย์บัญชา,2542) 

  โดยใช้สูตร  
N

X
X


=   

   เมื่อ  X      แทน   คะแนนแต่ละตัว 
              N     แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

3.  การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ใช้บอกถึงการกระจายของข้อมูล
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,2542) 
 

โดยใช้สูตร                    
 

เมื่อ   X แทน  ข้อมูลแต่ละตัว  
   X แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลัง  

n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

4. การหาค่าสถิติการทดสอบค่า t มีช่ือเฉพาะว่า t-test for dependent Samples  ซึ่งมักพบในการ
วิจัยเชิงทดลองที่ต้องการเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนทดลองกับหลังทดลองหรือเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ มทดลองและ
กลุ่มควบคุมที่ได้จากการจับคู่ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียน โดยก่อนฝึกมีการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre test) และหลังจากการใช้แบบฝึกหลังแล้วมีการทดสอบหลังเรียน (Post test) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 4.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ 
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  ผลการพัฒนาระบบ 
ผลการออกแบบพัฒนาสื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์ ให้มี

ความสวยงาม มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ดังตัวอย่าง รูปที ่4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
รูปที่ 4 หน้าแรกของสื่อบทเรียนช่วยสอน 

 
 
 
 

 โดยผู้วิจัยได้ออกแบบด้านเนื้อหาโดยการใสเ่สยีงเพลง ภาพเคลื่อนไหว พร้อมกับค าบรรยายเพื่อให้นักเรียนได้มี
ความสนใจการเรยีนมากยิ่งข้ึน ดังตัวอย่าง รูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 หน้าเนื้อหาของสื่อบทเรียนช่วยสอน 
 

 4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการท าแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ ซึ่งคะแนนการท า
แบบทดสอบหลังเรียนจะสุงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  = 11.00 , S.D. = 0.73 และก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย  = 6.52 , S.D. = 0.43 
ค่าท่ีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution  = 7.87 ดังตารางที่ 1  
 

กลุ่มตัวอย่าง n x  S.D. t P 
ก่อนเรียน 44 6.52 0.43 

7.87 .00 
หลังเรียน 44 11.00 0.73 

 

ตารางที่ 1  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 ผลการประเมิน 
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จากการด าเนินการวิจัยพบว่า 1) ผลการทดสอบระบบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของสื่อบทเรียนช่วยสอนที่เสร็จสิ้นแล้ว(IOC)  เท่ากับ 1.00  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ท างานของสื่อบทเรียนช่วยสอนสอดคล้องกับขอบเขตงานที่ออกแบบไว้ สามารถน าไปใช้งานได้  2) ผลการประเมินดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อค าถามในแบบทดสอบส าหรับการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ท างานของระบบ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินระบบ สามารถใช้ส าหรับประเมินระบบได้  และความ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อบทเรียนช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 4.88 
 เมื่อท าการพัฒนาสื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษในหมวดสตัว์ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนในต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จงัหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ จึงน าระบบไปประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้งานของสื่อบทเรียนช่วยสอนโดยผูเ้ชี่ยวชาญและนักเรียน มผีลการประเมินเฉลีย่โดยรวมจากแต่ละ
กลุ่มผู้ประเมิน ดังตารางที่ 2 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของสื่อบทเรียนช่วยสอน 
 

รายการประเมิน จ านวน 
ผลประเมินประสิทธภิาพ 

X S.D แปรผล 
ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบด้านเนื้อหา 

3 1.00 .00 ดีมาก 

ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบด้านเครื่องมือวิจัย 

3 1.00 .00 ดีมาก 

ค่าประเมินโดยรวมทุกด้านของนักเรียน 44 4.88 .16 ดีมาก 
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนในต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยของสื่อบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 
  1 สามารถเพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
3  โรงเรียนในต าบลลีเล็ด  
  2 สามารถเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการท าแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ 
ซึ่งคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนจะสุงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  = 11.00 , S.D. = 0.73 และก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย  = 6.52 
, S.D. = 0.43 ค่าที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution  = 7.87 สอดคล้องกับ อินทนนท์  อินทะกนก 
(พ.ศ.2555) เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง
ค าคุณศัพท์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนแดงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง
ค าคุณศัพท์ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทาง ด้านไวยากรณ์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสวนแดงวิทยา โดยมี
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 28 คนใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไวยากรณ์เรื่องค าคุณศัพท์ แบบทดสอบวัดความสามารถ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลที่ได้จากการวิจัย นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรื่องมากขึ้น มีผล

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

449

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/242734


 
 

การทดสอบหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจในการน าเอาบทเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน  
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การศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

A Study of Community Leaders’ Role in Resolving Conflicts 
of the Coal Power Plant in Thepha District, Songkhla Province 

อิสมาอีล  อัลอาดามีย์1* อับดุลอาซิ กะลูแป2 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) สภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน 2) บทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและ  3) แนวทางและ
วิธีการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุความขัดแย้งมีหลายปัจจัย อาทิ 
ปัจจัยด้านการเมือง เช่น การสร้างมวลชน ปัจจัยด้านผลประโยชน์ ปัจจัยด้านความคิด ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านค่านิยมและความเข้าใจศาสนา บทบาทของผู้น าชุมชนใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดังนี้  ผู้น าชุมชนควรมีบทบาทในการประสานงานกับส่วน
ราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง บทบาทในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลและแก้ปัญหาสมาชิก 
บทบาทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง บทบาทการให้ความรู้ และบทบาทการเป็นคนกลางในการ
ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง แนวทางและวิธีการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ควรเริ่มจากแนวทางสันติ
วิธี แบ่งได้ 2 แนวทางคือ การไกล่เกลี่ย และการด าเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งการไม่จัดการปัญหา การสานเสวนา และ
การใช้การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ ส่วนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และก่อให้เกิดความรู้สึก
ชนะทั้งคู(่Win-Win method) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการอิสลาม คือ การประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดี (อัซซุลฮูคัยร์)  

 
 

ค าส าคัญ :  บทบาทของผู้น าชุมชน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 

 Abstract 
This article  was aimed at (1) investigating problems and causes of conflicts of the Coal Power 

Plant, (2) studying community leaders’ roles in solving the conflicts of the Coal Power Plant , and (3) 
to discover approach and strategies for conflict solutions of the Coal Power Plant.  

The findings indicated that the causes of problem were included political factors, interest 
factors, different views, miscommunication due to deficient information, interpersonal relationship, 
value and understanding religion 
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 Meanwhile leaders should play roles in being liaisons with government sectors, concerning the 
conflict solution, assisting and supporting the community members, informing facts to the community, 
expressing both religious and general knowledge, and mediating between the two conflict sides.      

 To manage conflict solutions should be started from peaceful approach and strategies: 
problem self-solutions, dialogues, and peaceful protests. The peaceful approach could be divided into 
two strategies: mediation and prosecution. The most preferable and applicable to the community is 
Islamic mediation which is the win-win solution. reconciliation is better   َۡلحَ و َ َٱلصُّ ۡير  خ   (Was sulhu Khair).  

Key words:  Community leaders, Conflict resolution , Coal Power Plant.  

 

บทน า 

  การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้น ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีใครที่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ เมื่อมีการ
อาศัยรวมกันหลายๆ คน ก็ก่อให้เกิดสังคมโดยปริยาย แน่นอน เมื่อมนุษย์มีการด ารงอยู่เป็นกลุ่มชน มีความแตกต่าง
หลากหลายในด้านความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน าไปสู่การพัฒนาหรือความขัดแย้งได้ การ
ด ารงอยู่เป็นชุมชนจะมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในฐานะผู้น าทั้งที่เป็นผู้ น าที่เป็นทางการ คือ มีการแต่งตั้งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐหรือผู้น าที่ไม่เป็นทางการ คือ ผู้ที่ชุมชนศรัทธาและมอบหมายให้เป็นผู้น าในภารกิจใดภารกิจ
หนึ่ง บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือ ให้เกิดการท างานร่วมกันในชุมชน อีกทั้งเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนได้  ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางด้านครอบครัว การก่อ
อาชญากรรม การท าลายทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด การท ากิจกรรมทางศาสนา การท าโครงการหรือกิจกรรมของ
กลุ่มต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งหากความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างแผ่วงกว้างโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี แน่นอน
ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นก็จะไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุข และจะท าให้การคิดที่จะพัฒนาชุมชนนั้นก็เป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ด้วยเหตุผลนี้ ผู้น าชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการความขัดแย้งดังกล่าวโดยการไกล่เกลี่ยหรือด้วยวิธีการ
อื่นที่ตนเองถนัด ซึ่งข้ึนอยู่กับวิธีการและทักษะของแต่ละคน 

จุดเริ่มต้นของปัญหา เมื่อจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเขตพื้นที่ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (แผน PDP 2015) ของกระทรวงพลังงาน เน้นการสร้าง
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ เพิ่มสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด และตามแนวทางการจัดท าแผน (PDP 2015) พบว่า พื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะ
เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม
ในช่วงปี 2562-2567  อีกท้ังกลุ่มผู้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กลุ่มผู้คัดค้าน เห็นว่าแผนพัฒนาดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นแผนเรื่องก าลังการผลิตไฟฟ้า หรือแผนพัฒนาภาคใต้ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดจากส่วนกลาง ซึ่งไม่ได้ก าหนดเพียง
รายละเอียดของสิ่งที่จะต้องท า แต่ได้ลงรายละเอียดไปถึงขั้นท่ีตั้งของการด าเนินการสร้างโรงไฟฟ้า ค าถามจากชาวบ้านใน
ท้องที่ จึงเกิดขึ้นว่า ท าไมต้องเลือกที่นี่ ท าไมต้องเป็น เทพา แน่นอนว่าปัญหาที่ตามมาไม่ใช่แค่การตั้งค าถามว่าท าไมต้อง
เป็น เทพา ข้อห่วงใยอื่นๆ ของประชาชนที่เกิดขึ้นตามมายังดังขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านมลพิษที่จะเกิดตามมา 
ปัญหาการเคลื่อนย้ายอพยพครอบครัวออกจากรัศมี 1 กิโลเมตร ที่ติดกับสถานที่ก่อสร้าง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ชุมชนจะต้องเผชิญ ประเด็นที่ 3 คือ กลุ่มผู้สนับสนุน การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กลุ่มผู้สนับสนุน ยืนยันว่าโครงการ
ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก และขอฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าโครงการต่อไป อีกทั้งการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ได้มีการสนับสนุน ด้านการศึกษาทางด้านช่างฝีมือให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ท าให้
วัยรุ่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเชื่อว่า จะสร้างความมั่นคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแน่นอน   

ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งไม่มีระบบรับฟังความคิดเห็นและการท าประชาพิจารณ์ที่ดี  ท าให้
บรรยากาศความขัดแย้งในพื้นที่อยู่ในระดับร้อนระอุ มีการปักธงต่างสีแสดงสัญลักษณ์ทั้งหนุนและค้านโรงไฟฟ้าในหมู่บ้าน
เดียวกัน รวมทั้งมีการติดป้ายข้อความเพื่อแสดงความเห็นที่ต่างกัน 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการไปแล้ว แต่ก็มีกระแสออกมาว่า 
ชาวบ้านที่คัดค้านไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีดังกล่าวได้  สถานการณ์ในอ าเภอเทพาสะท้อนว่าภูมิทัศน์ของความ
ขัดแย้งที่มีต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนก าลังเปลีย่นแปลงไป จากเดิมที่มีตัวแสดงแค่ 2 ฝ่าย คือ รัฐ
หรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในฐานะเจ้าของโครงการกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ แต่ในปัจจุบันปัญหาซับซ้อนขึ้น กลายเป็น
ชาวบ้านทะเลาะกันเอง และก าลังเกิดปัญหาเช่นน้ีในทุกพื้นที่ท่ีมีโครงการพัฒนาเข้าไป 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งเกี่ยวกบัการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุ
ของความขัดแย้ง บทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งแนวทางและวิธีการจัดการความขัดแย้งที่
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การวิจัย สามารถทราบถึงสภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน บทบาทของผู้น าชุมชนใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และรับทราบแนวทางและวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชน ทั้งนี้เพื่อสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่และพื้นท่ีอื่นต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น

สมาชิกในชุมชนต าบลปากบาง และต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้แก่ ผู้น าฝ่ายปกครองจ านวน 3 คน ผู้น า
ศาสนาจ านวน 3 คน ผู้น าฝ่ายบริหารจ านวน 3 คน ผู้น าที่ไม่เป็นทางการ จ านวน 3 คน ตัวแทนประชาชนที่สนับสนุน
โครงการจ านวน 6 คน ตัวแทนประชาชนที่คัดค้านโครงการจ านวน 6 คน และตัวแทนประชาชนที่วางตัวเป็นกลางจ านวน 
6 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 (In-depth Interview) การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้เทคนิค
สามเส้า แล้วผู้ศึกษาน าข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นจะน ามาประมวลวิเคราะ ห์
เชื่อมโยงความสอดคล้องตามหลกัตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่บริบทของพื้นที่และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดและใกล้เคียงความเป็นจริง 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดจากสาเหตุหลาย
ปัจจัย อาทิ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านผลประโยชน์ ปัจจัยด้านความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ปัจจัยด้านการสื่อสารที่บกพร่อง 
ปัจจัยด้านข้อมูลการข่าวสาร ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านค่านิยมและความเข้าใจศาสนาที่ไม่ลึกซึ้ง 

บทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ ผู้น าชุมชนควรมี
บทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน 
บทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูล บทบาทหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง บทบาทการ
ให้ความรู้ เช่นความรู้ด้านศาสนา และความรู้ทางด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ และบทบาทการเป็นคนกลางใน
การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง 

แนวทางและวิธีการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ควรเริ่มจากแนวทางสันติวิธี แบ่ง
ได้ 2 แนวทางคือการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง และการด าเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งการไม่จัดการปัญหา (การนิ่งเฉย)  
การสานเสวนา และการใช้การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ ส่วนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และ
ก่อให้เกิดความรู้สึกชนะทั้งคู่ (Win-Win method) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการอิสลาม คือ การประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดี 
(อัซซุลฮูคัยร์) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยสภาพปัญหาและสาเหตคุวามขัดแยง้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดจากสาเหตหุลายปัจจัย 
อาทิ ปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งแกนน ากลุ่มอาศัยสถานการณ์ความขัดแย้งสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือตนเอง เช่น เรื่อง
ของมวลชนและฐานเสียงในการเลือกตั้งผู้น าคราวต่อไป ในส่วนปัจัยด้านผลประโยชน์ ทั้งกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มขัดแย้ง
เองได้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ และมีประชาชนบางคนที่ได้รับผลประโยชน์
จากเรื่องดังกล่าวด้วยการรับจ้างท างานจากทั้งสองกลุ่ม เช่น การลงพื้นที่ในการหาข้อมูล การเกณฑ์สมาชิกในชุมชนเข้ามา
รับฟังการน าเสนอของกลุ่มขัดแย้ง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่แย่ลงเป็นเหตุให้สมาชิกในชุมชนคิดที่จะให้ได้มา
ซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  ปัจจัยด้านการสื่อสาร ประชาชนได้รับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ไม่
ชัดเจนหรือไม่เป็นความจริง มีการปิดกั้นข้อมูลซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ภูมิ ใจ ชุมพร )2557  (  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ ใช้ในการบริหารความขัดแย้งของการไฟฟาฝ่ายผลิตแห่ ง 
ประเทศไทย:กรณีศึกษาโรงไฟฟาถ่านหินแม่เมาะและโรงไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนปากมูล ผลการศึกษาพบว่า กรณีของโรงไฟฟ้า
พลังน ้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ เกิดขึ้นตั้งแต่การถ่อสร้างเขื่อนจนกระทั่งสร้าง
แล้วเสร็จ และความ ขัดแย้งยังคงมีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สาเหตุเกิดจากการไฟฟ็าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ปกปิดข้อมูลผลกระทบที่แท้จริง 

การไม่วางตัวเป็นกลางของผู้น าชุมชน เพราะมีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ อีกท้ังยังเป็นสาเหตุของความไม่
เข้าใจศาสนา เพราะมนุษย์ทุกคน ถ้าหากว่าเขาเข้าใจศาสนาโดยมีความเกรงกลัวพระเจ้า กลัวเรื่องสวรรค์และนรก และ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องความเป็นพี่น้องในอิสลาม แน่นอนเขานอนเขาจะปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยหลายๆ ประเด็นที่ได้กล่าว
มาจะสอดคล้องกับแนวคิดของ สมโภชน์  นพคุณ (2536) ได้อธิบายความหมายของค าว่า ความขัดแย้ง คือ เกิดจากความ
เข้าใจท่ีไม่ตรงกัน เนื่องจากการสื่อสาร และกรองแก้ว  อยู่สุข (2537) ได้อธิบายความหมายของค าว่า ความขัดแย้ง คือ เกิด
จากข้อมูล ข้อเท็จจริง เป้าหมาย ค่านิยม ความเชื่อ คามคิดเห็น และความรู้ จากความเห็นของ Schmidt, 1974 (อ้างถึงใน 
อรุณ  รักธรรม, 2525) ได้แสดงว่าสาเหตุของความขัดแย้ง คือ 1. ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แต่ละคนได้รับเกิดความแตกต่าง
กัน 2. ความแตกต่างในเป้าหมาย 3. ค่านิยม 4. ความเช่ือ 5. ความคิดเห็นและความรู้แตกต่างกัน  6. การติดต่อ
ประสานงานที่ไม่ดี และ 7. ความต้องการผลประโยชน์ หากผลประโยชน์ที่คนหรือของกลุ่มต้องการเกิดไปขัดแย้งกับความ
ต้องการขององค์กรหรือกลุ่มไม่ได้รับการตอบสนองที่น่าพึงพอใจ  

ประเภทความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น พบว่า เป็นความขัดแย้งของบุคคล อาจเกิดจากการสื่อสารที่บกพร่อง การไม่
พอใจในการกระท า ความไม่รู้ไม่เข้าใจ การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงแล้วน าไปสู่ความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ใหม่มักมีการต่อต้านการสื่อสารที่บกพร่อง อาจท าให้บุคคลที่เราต้องการสื่อสารด้วยไม่เข้าใจในสิ่งที่
เราจะสื่อสาร ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม บุคคลในกลุ่มอาจไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานของกลุ่มและการ
ด าเนินงานของกลุ่มท าให้เกิดคามขัดแย้งขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรู้สึก อารมณ์ ความคิดและทัศนคติที่ไม่ตรงกัน  
ความขัดแย้งระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม เช่น ที่เห็นได้ชัดคือ กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้าน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ  เครือข่ายองค์กรชุมชน และกลุ่ม
เครือข่ายคนเทพาคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน กลุ่ม องค์กรอาสาสมัครเอกชน ( Non-governmental organizations, NGOs) 
กับกลุ่ม Environmental Health Impact Assessment (EHIA) คือ การประเมิน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลกระทบจากความขัดแย้งเชิงบวกนั้น จากการวิจัยพบว่าสมาชิกในชุมชนเริ่มให้ความส าคัญกับเหตุการที่เกิดขึ้น
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก่อเกิดความรู้เพิ่มเติม มีความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เกิดความสามัคคี
ภายในกลุ่ม มีการเลือกตัวแทนที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้น า โดยเฉพาะผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ ได้มีการระบาย
ข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มซึ่งเก็บกดไว้เป็นเวลานาน และท าให้เกิดความคิดที่จะหาแนวทางหรือวิธีในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ได้เครือข่ายการท างานร่วมกับคนหรือกลุ่มที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เช่น เครือข่าย NGOs และ เครือข่าย
คณาจารย์ และนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ท าให้พี่น้องในชุมชนเกิดความรักกันมากขึ้น เกิดความส านึกรักบ้าน
เกิด สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชน จากการที่เคยเป็นคนธรรมดา มีการศึกษาไม่ได้สูงมาก แต่กลับกลายเป็น
คนที่พูดเก่ง มีเหตุมีผล และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะในการท างานเป็นทีม เพราะได้ผ่านการฝึกฝนทักษะต่างๆ 
ผ่านกลุ่ม อีกทั้งยังเกิดความส านึกและรับรู้ถึงความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ สอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธุ์ 
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(2544: 276) ได้กล่าวถึงผลดีของความขัดแย้งไว้ว่า ความจริงแล้วความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเกิดขึ้น ก็จะ
น าไปสู่ความก้าวหน้า หรือเกิดความสร้างสรรค์ได้ เพราะจะเกดิแนวคิดที่สามขึ้นมา ซึ่งเหนือกว่าสองแนวคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ 
ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเสมือนเป็นการบังคับให้มนุษย์แสวงหาความคิดที่ใหม่ขึ้นเสมอ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์การ เพราะจะ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้มนุษย์ตรวจสอบความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 

ผลกระทบเชิงลบจากความขัดแย้งท าให้เกิดการแบ่งเป็นพรรคแบ่งพวก  ท าลายความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ชุมชน น าไปสู่ความตึงเครียดมากข้ึน มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของสมาชิกในชุมชนมากข้ึน ท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร
และเวลา ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจภายในครัวเรือน อีกทั้ง ยังท าให้เสียภาพลักษณ์ของผู้น าในชุมชน ผลกระทบต่อ
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน บั่นทอนการพัฒนาชุมชนและประเทศ ท าให้การพัฒนาชุมชนและประเทศล่าช้า 

ส าหรับประเด็นบทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พบว่า 
ประเด็น ภาวะผู้น าและคุณสมบัติของผู้น าชุมชน ที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้เสนอก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง ได้แก่ 
การเป็นผู้ที่มีจิตบริการ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือหรือบริการสมาชิกในชุมชน มีความเสียสละ ทั้งเวลาและทรัพย์สินเงินทอง เป็น
ที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้าน รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ของชุมชน แต่หลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน จากการวิจัย พบว่า การให้ความเคารพนับถือผู้น าของคนในพื้นที่ลดล้อยลง เพราะผู้น าบางคนมีผลประโยชน์แอบ
แฝง และมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าว ผู้น าพร้อมที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี  มีประสบการณ์และความสามารถ มีความ
เข้าใจลึกซึ้งทางด้านการเมืองและการปกครอง และมีความยุติธรรม ผู้น าควรมีบุคลิกภาพในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
สมาชิกนาชุมชน มีความรู้ความสามารถ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
ความซื่อสัตย์ และที่ส าคัญคือผู้น าต้องยึดหลักศาสนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เรื่องของบุคลิกภาพอัลลลฮฺ
ได้กล่าวช่ืนชมท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ความว่า : และแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่  ,(อัลก้อลัม 
68 : 4) และ ความว่า : โดยแน่นอน ในรอซูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงามส าหรับพวกเจ้าแล้ว ส าหรับผู้ที่หวัง จะพบ 
อัลลอฮฺและวันปรโลกและร าลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก (อัลอะหฺซาบ  33 : 21, ) ดังนั้นการมีบุคลิกภาพและการแบบอย่างที่ดี
ของผู้น านั้น จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้เพื่อความน่าเชื่อถือ และการให้ความเคารพของสมาชิกในชุมชน 

 ในส่วนของบทบาทในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ถึงแม้ว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างบางคนจะอยู่คนละกลุ่ม แต่
ความต้องการที่คล้ายกันหลายประเด็น นั่นคือ มีความต้องการให้ผู้น าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้น า
ศาสนา ผู้น าฝ่ายบริหารและผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ประสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักค าสอนอิสลามที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่า ความว่า : และพวกจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความ
ย าเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็นศัตรูกันและพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรุนแรง
ในการลงโทษ (อัลมาอิดะฮฺ ,5 : 2) ส าหรับบทบาทของผู้น าชุมชนที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้เสนอมีดังนี้  

1) บทบาทในการให้ความรู้ หรือส่งเสริมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมาชิกในชุมชนใน
ด้านความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านศาสนาและสามัญ เพราะด้วยพ้ืนฐานความรู้นั้น จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
อีกทั้งควรเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนด้านการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้ง
ความรู้ให้กับกลู่มเยาวชน ลูกหลานพี่น้องในหมู่บ้าน โดยเฉพาะความรู้ด้านช่างกลหรือช่างฝีมือ ความรู้ทางด้านภาษา และ
ความรู้อื่นๆ เพื่อเป็นการรองรับการบรรจุเข้าท างาน หรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต ถ้าหากว่าโรงไฟฟ้าถ่าน
หินดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กัน เช่นธุรกิจท่องเที่ยว และประเด็นส าคัญการเน้นความรู้ด้าน
ศาสนาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการไม่รู้เรื่องศาสนบัญญัติ ซึ่งในประเด็นความรู้
อิสลามได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มนุษย์มีความรู้ ดังปรากฏใน 5 โองการแรกที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ท่านนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งได้เริ่มด้วยอายะฮฺที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้ อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า 
ความว่า : 1. จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด 2. ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด 3. จงอ่านเถิด และ
พระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง 4. ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา 5. ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้  (อัลอะลัก 96 : 1-5) 
ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับศาสนา เช่นความรู้เกี่ยวกับการศรัทธา การปฏิบัติ
ศาสนกิจ จริยธรรมมุสลิม เป็นต้น ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “ผู้ใดท่ีอลัลอฮฺประสงค์ให้
เขาได้รับความดีงาม พระองค์จะทรงท าให้เขาเข้าใจศาสนา” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์) 
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2) บทบาทในการเป็นผู้ประสานงานที่ดีแทนสมาชิกในชุมชน เช่นการประสานงานกับส่วนราชการที่เป็นภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่  เช่น การประสานงานกับส่วนราชการที่เป็นภาคีการพัฒนาในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
สาธารณสุขต าบล (โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล) พัฒนากร ปลัดอ าเภอ ส่วนราชการอื่นๆ และกลุ่มองค์กรเครือข่ายทั้ง
ในชุมชนและนอกชุมชน เช่น เครือข่ายองค์กรชุมชน และกลุ่มเครือข่ายคนเทพาคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน กลุ่ม NGO หรือ
กลุ่ม EHIA เป็นต้น เพื่อสลายความขัดแย้ง อีกทั้งการประสานกับสมาคมเครือข่ายอิหม่ามอ าเภอเทพา คณะกรรมการกลาง
อิสลามประจ าจังหวัดสงขลา โต๊ะครู ผู้น าผู้ปกครอง หรือผู้น าฝ่ายบริหารจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ เพื่อ
เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง สอดคล้องกับแนวคิดของเครช ครัตช์ฟิลด์ และบัลลัคชี (Krech, Crutchfield 
and Ballachey อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการท างานเป็นกลุ่มไว้กว้างๆ เป็น 
2 ลักษณะ คือ 
  1. หน้าที่หลัก ได้แก่ หน้าที่ทางด้านการบริหารงาน วางแผนงาน วางนโยบายเป็นผู้ เช่ียวชาญ เป็นตัวแทน
ของกลุ่มต่อบุคคลภายนอก เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษเป็นผู้ประนีประนอมและตัดสิน และเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม 
       2. หน้าที่รอง ได้แก่ หน้าที่ทางด้านการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กลุ่ม เป็นตัวแทนรับผิดชอบ และเป็นสัญลักษณ์ของ
กลุ่ม เป็นนกัอุดมคติ เป็นบิดาของกลุ่ม เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และเป็นแพะรับบาปเมื่อมีการด าเนินงานผิดพลาดบทบาทหน้าท่ี
ของผู้น าในการท างานเป็นกลุ่ม 

3) บทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลและแก้ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาการว่างงานของเยาวชน แล้วไปมั่ว
สุมยาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาการลักขโมยในหมู่บ้าน ผู้น าควรเข้ามาแก้ไขโดยการใช้เวทีละหมาดวันศุกร์ก าชับให้ผู้ปกครอง
เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานให้ดี ส่วนเยาวชนที่ติดยาเสพติด หากผู้ปกครองต้องการให้ผู้น าช่วยพาไปบ าบัดยาเสพติด หรือให้
เข้าค่ายอบรม อีกทั้งผู้น าควรดูแลทุกข์สุขของสมาชิกในชุมชน จะได้เป็นการซื้อใจสมาชิก เพื่อจะง่ายต่อการเป็นที่ให้ความ
เคารพและเชื่อฟังผู้น า เพื่อให้ปัญหาความขัดแย้งเบาบางลงและสลายไปในที่สุด โดยอัลลอฮฺได้กล่าวในกุรอาน  ความว่า : 
และพวกจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความย าเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งท่ีเป็นบาป และเป็นศัตรูกันและพึง
กลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ (อัลมาอิดะฮฺ 5:2) 

4) บทบาทหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้น าชุมชนควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้กับคนในหมู่บ้านได้รับทราบทุกครั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องที่
ก าลังเกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รัทราบและไม่
เกิดข้อสงสัย หรือมองต่างมุมในประเด็นดังกล่าว 

5) บทบาทในการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน แต่เนื่องจากผู้น าชุมชนบางคนขาด
ความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจจากสมาชิกในชุมชน เนื่องจากการไม่วางตัวเป็นกลาง สมาชิกจึงได้เสนอให้คนกลางใน
การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นคนกลางท่ีมาจากภายนอกชุมชนซึ่งไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี 

แนวทางและวิธีการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พบว่า แนวทางและวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชน ต้องเริ่มจากแนวทางสันติวิธี การไม่จัดการปัญหา (การนิ่งเฉย) ซึ่งจากการวิจัย พบว่าสิ่งที่ประชากร
กลุ่มตัวอย่างหลายๆ คนนสะท้อนคือ ถ้ายกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน กลุ่มชาวบ้านที่มีความขัดแย้งกัน ก็จะกลับมา
ปรองดองเหมือนเดิม ต่อมาเป็นวิธีการการสานเสวนา เป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้ง
ภายในและระหว่างกลุ่มผูม้ีส่วนได้สว่นเสยีต่างๆในสังคม เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมกันหาทางออก
หรือแนวทางในการปรับโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงท่ีได้เกิดการยอมรับร่วมกันจากสังคมมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่
กับกระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาก าหนดถึงเนื้อหาท่ีควรจะเป็น รวมถึงภาพของอนาคตร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ต้องด าเนินควบคู่กันไปบนฐานคิดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าความขัดแย้งและความ
รุ่นแรงไม่อาจน ามาซึ่งเป้าหมายและทางออกท่ียั่งยืนได ้สุดท้ายคือแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้การชุมนุมประท้วงอย่างสนัติ 
ส่วนการใช้แนวทางสันติวิธีนั้น แบ่งได้ 2 แนวทางคือการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เป็นกระบวนการที่บุคคลที่สามเข้ามาช่วย
ก ากับกระบวนการและกระตุ้นให้คู่ขัดแย้งตัดสินใจหาข้อตกลงร่วมกัน การใช้การไกล่เกลี่ยเนื่องจากท้ังสองฝ่ายไม่สามารถ
เจรจากันได้เอง ก็ต้องอาศัยฝ่ายที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหรือท่ีเรียกว่าการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (ที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่) และ
การด าเนินการตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่นการฟ้องร้องคดี  ส่วนแนวทางที่เหมาะสมที่
สมาชิกในชุมชนได้เสนอ คือแนวทางที่ก่อให้เกิดความรู้สึกชนะทั้งคู่ (Win-Win method)  นั่นคือการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 
อีกทั้งการใช้แนวทางอิสลาม หรือส่งเสริมสมาชิกในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านศาสนา เพราะศาสนานั้นจ าท าให้
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ผู้คนมีการประณีประนอมและออมชอมกันมากขึ้น มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหา และความ
ขัดแย้งในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (2549) อิสลามเป็นค าสอนที่สร้าง

สันติภาพอันครอบคลุมและยั่งยืนให้กับมนุษยชาติ เพื่อการสร้างสันติสุขให้ปวงมนุษย์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแท้จริง 
และสอดคล้องกับสุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ (2556) การจัดการความขัดแย้งในชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยการใช้แนวทาง
สันติวิธี การไม่จัดการปัญหาและการใช้วิธีรุนแรง การใช้สันติวิธีนั้นแบ่งได้ 2 แนวทางคือการเจรจาและการด าเนินการตาม
กฎหมาย ส่วนแนวทางที่เหมาะสม ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกชนะ-ชนะจนเป็นผลส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการ เจรจาไกล่เกลี่ย
โดยคนกลาง 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ สภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดจาก
สาเหตุหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านผลประโยชน์ ปัจจัยด้านความคิดเห็นที่แตกต่าง ปัจจัยด้านการ
สื่อสารที่บกพร่อง ปัจจัยด้านข้อมูลการข่าวสาร ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านค่านิยมและความเข้าใจ
ศาสนา สว่นบทบาทของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ ผู้น าชุมชนควรมี
บทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในชุมชน 
บทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูล บทบาทหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง บทบาทการ
ให้ความรู้ เช่นความรู้ด้านศาสนา และความรู้ทางด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ และบทบาทการเป็นคนกลางใน
การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และแนวทางและวิธีการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ควรเริ่มจาก
แนวทางสันติวิธี แบ่งได้ 2 แนวทางคือการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง และการด าเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งการไม่จัดการ
ปัญหา การสานเสวนา และการใช้การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ ส่วนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 
และก่อให้เกิดความรู้สึกชนะทั้งคู่ (Win-Win method) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการอิสลาม คือ การประนีประนอมนั้นเป็นสิ่ง
ที่ด ี(อัซซุลฮูคัยร์) 
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การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง 
The Solution of Land Conflict by Community Organization in Banthat Range, 

Trang Province 

 วิวัฒน์ ฤทธิมา1* วิลาสนี ธนพิทักษ์2และ มิติ สังข์มุสิกานนท์ 3  
Wiwat Rittima1* , Wilasinee Thanatak2 and Miti Sungmusiganon3 

 

บทคัดย่อ 
           บทความนี้เป็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่
แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง ด าเนินการศึกษาจากข้อมูลแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน  
216 คน การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 23 ครั้งและการเข้าร่วมประชุมและท ากิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี  
           จากการศึกษาพบว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินนั้นเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชุมชน
สามารถด ารงอยู่ได้ในพื้นที่ ประชาชนสามารถที่จะด ารงชีพตามวิถีดั้งเดิมและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล ตลอดจนเพื่อ
ต่อต้าน คัดค้านและแสดงพลังของประชาชนให้ภาครัฐเห็นถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิในฐานะของผู้เป็นเจ้าของ
ชุมชนและเจ้าของทรัพยากร สามารถที่จะร่วมคิดร่วมท าและก าหนดกติกาของชุมชนในรูปแบบของชุมชนจัดการตนเอง 
ตลอดจนด าเนินการตามนโยบายของรัฐที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดองค์กรชุมชนในการจัดหนังสือรับรองข้อมูล 

  ค าส าคัญ: การแก้ไขปัญหา  ความขัดแย้งด้านที่ดิน องค์กรชุมชน พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง 
Abstract 

This article has main objectives. To show the Solution of Land Conflict by Community 
Organization in the Banthat Range, Trang Province. This study was conducted by reviewing related 
literatures, conducting in deep interviews with 216 people, informal interviews with people who 
suffer from land conflicts, arranging 23 focus group and participating local activities. 

The result of the research showed that solve of land conflict. To manage and solve 
problems with community survive in the area. Local people are able to live the traditional way 
and live in harmony with the forest. As well as to resist opposition and public demonstration of 
the right to participation and ownership of the community and the owner of the resource. Can be 
co-operated and set the rules of the community in the form of community self-management. The 
government policy is consistent with the concept of community organization to certify 
information. 

 
Keyword:   Solve,  Land conflict, Community Organizations, Banthat  Mountain Range Trang 

Province 
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บทน า 

 การด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดินและการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัด
ตรังนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ภาคประชาชนกับหน่วยงานของภาครัฐเกิดการเผชิญหน้าและน าไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการที่ดินโดยมีสาเหตุมาจากการประกาศพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ท ากินและอยู่
อาศัยเดิมของประชาชน มีการบุกรุกพื้นที่ป่าของประชาชนในพื้นที่เพื่อท ากิน การด าเนินการคุกคามและจับกุมประชาชน
ในพื้นท่ี 12 ต าบลในเขต 6 อ าเภอของพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดตรัง ตลอดจนการด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินของภาครัฐด้วยการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาในลักษณะต่างๆ
นั้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดผลกระทบและความ
เดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจึงได้รวมตัวกันเป็นจัดตั้งเป็นองค์กรภาคประชาชนเพื่อด าเนินกิจกรรมในการ
ดูแลและปกป้องป่า ก าหนดแนวทางของชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกับป่าและยุติการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าแต่ก็ไม่สามารถน าไปสู่การจัดการ
กับปัญหาได้ ต่อมาจากการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินจึงก่อให้เกิดแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาโดยชุมชนของภาคประชาชน ซึ่งมีใจความส าคัญว่า “หากเรารอคอยที่จะพึ่งพา
ภาครัฐอย่างเดียวก็คงไม่ไหวแล้ว วันนี้พวกเราจะต้องพึ่งตนเองก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการ
บริหารจัดการที่ดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปก่อน หากมุ่งหวังความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป ปัญหาความ
ขัดแย้งด้านที่ดินก็มีแต่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน” ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความทุกข์ยากในการด ารงชีพจาก
ปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินจึงได้รวมตัวกันและจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของ
พื้นทีแ่ถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง[7]   
 การจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนในตอนนั้นก็เป็นการรวมพลังของภาคประชาชนและสร้างอ านาจในการต่อรองกับ
ภาครัฐเพื่อเรียกร้องใหห้น่วยงานของภาครัฐเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดินและการบริหารจัดการที่ดิน
ในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง ส าหรับการจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนน าไปสู่การพัฒนาและจัดตั้งเป็น เครือข่าย
องค์กรชุมชนในนามของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “อธิปไตยชุมชน”หรือชุมชนมี
อ านาจในการก าหนดวิถีของตนเองโดยสามารถพิทักษ์พื้นที่ชุมชน สิทธิในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย พิทักษ์สิทธิของ
เกษตรกร สิทธิชุมชนในการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งการจัดการและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน มีอธิปไตยทางอาหาร รวมทั้งพิทักษ์ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ สามารถร่วมก าหนดนโยบาย แผนพัฒนา โครงการพัฒนาของภาครัฐและกฎหมายต่าง ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานการ
เคารพสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญและสามารถรว่มพัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้สามารถก าหนดอนาคตตนเอง ซึ่งแสดงให้
ว่าการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินด้วยการจัดตั้งเป็นองค์กรภาคประชาชน
น าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดนั้นเป็นการเข้ามามีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังตามแนวคิดของภาค
ประชาชนเพื่อร่วมก าหนดแนวทางของปัญหา ตลอดจนก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ ไขปัญหาด้วย
กระบวนการของชุมชนตามสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนซึ่งได้ท ากินและอยู่อาศัยมาก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาก าหนดและ
ประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นการรวมพลังของประชาชนในการเรียกร้องความเป็นธรรมและ
ป้องกันการเข้ามาคุกคามของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการจับกุมและเรียกสินบนประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่อต้านและ
คัดค้านการด าเนินงานของภาครัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง[1]ซึ่ง
บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัด
จังหวัดตรัง 

วิธีด าเนินการ 
  บทความเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดินโดยองค์กรชุมชนพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้นใช้
เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
เอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมประชุมและท ากิจกรรม
ในพื้นที ่
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 1. การศึกษาถึงบริบทของพื้นที่และค้นคว้าจากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินโดยองค์กรชุมชนพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง 

2. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือเกี่ยวข้องและมีความเข้าใจกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการ
บริหารจัดการที่ดินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง จ านวน 216 คน ประกอบด้วยนักวิชาการหรือปราชญ์ชาวบ้าน
จ านวน 10 คน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จ านวน 40 คน ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ 71 คน ตลอดจนประชาชน
และผู้แทนจากองค์กรชุมชนจ านวน 88 คน  

3. การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมตามกรอบการด าเนินเวทีการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมกับผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
ท้องที่ ภาคประชาชนที่อยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ที่ติดกับแนวเทือกเขาบรรทัดและองค์กรชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
ทั้งหมดจ านวน 23 ครั้ง 

4. การเข้าร่วมประชุมและท ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน
และการบริหารจัดการที่ดินพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี เอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมประชุมและท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีพบว่าสืบเนื่องจากการเข้าบริหารจัดการที่ดิน
ของภาครัฐด้วยการก าหนดให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเกิดการทับซ้อนกับที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิมของ
ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อการด ารงชีพและมีความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการเข้ามาบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตลอดจนได้รับการคุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีไม่มี
เอกสารสิทธ์ิที่แสดงให้เห็นถึงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน โดยส่วนใหญ่มีเพียงแบบยื่นภาษีบ ารุงท้องที ่(ภ.บ.ท. 5) และประชาชนส่วน
น้อยมากที่มีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)และหนังสือรับรองการท าประโยชน์(น.ส.3) เมื่อได้รับผลกระทบในการ
ด ารงชีพประชาชนในพื้นที่จึงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่ก็ไม่ สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนขึ้นเมื่อมุมมองในการ
บริหารจัดการที่ดินแตกต่างกันโดยประชาชนในพ้ืนที่อ้างสิทธิ์ของผู้ซึ่งได้ท าการจับจองและครอบครองที่ดินเพื่อท ากินและ
อยู่อาศัยมาก่อนที่ภาครัฐจะเข้าการบริหารจัดการที่ดิน จึงน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปัญหาของภาครัฐด้วยการก าหนด
นโยบายเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในรูปแบบของการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะ
ประชาชนไม่ยอมรับแนวทางและรูปแบบในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ จึงน าไปสู่การรวมตัวเป็นองค์กรภาคประชาชนเพื่อ
แสดงพลังต่อรองกับอ านาจของภาครัฐ ด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนพยายามเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ต่อภาครัฐแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐและ
น าไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งดา้นท่ีดินและการบรหิารจัดการที่ดินระหว่างภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาชนกับ
ภาครัฐ  
 เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่  ประชาชนและองค์กร
ภาคประชาชนจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนเพื่อให้เกิดการยอมรับตามกฎหมายและขับเคลื่อนการไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินด้วยการเสนอแนวทางและรูปแบบในการแก้ไขปัญหา และน ามาสู่การสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชนซึ่งด าเนินการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่และจัดตั้งเป็นเครือข่ายองค์กร
ชุมชนเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขา
บรรทัดจังหวัดตรัง ตลอดจนเป็นแกนกลางในการเรียกร้องและทวงสิทธ์ิอันชอบธรรมในการครอบครองที่ดินของประชาชน
ในพื้นท่ีซึ่งได้รับความเดือดร้อนและความทุกข์ยากในการด ารงชีพเนื่องจากความผิดพลาดของการก าหนดแนวเขตป่าสงวน
และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชน โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดนั้นได้
ขับเคลื่อนและท าหน้าที่ในการเรียกร้องความเป็นธรรม ต่อต้าน คัดค้านและด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน
และการบริหารจัดการที่ดินในลักษณะของชุมชนจัดการตนเอง มองว่าอธิปไตยในการจัดการชุมชนนั้นเป็นอ านาจของ
ประชาชนในชุมชนทุกคน จากการจัดตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง จึงก่อให้เกิด
พลังของประชาชนในการร่วมก าหนดแนวทางและทิศทางของชุมชนเพื่อด าเนินการบริหารจัดการที่ดินที่ก่อให้เกิด
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ประสิทธิภาพต่อชุมชนและประชาชน รวมทั้งก าหนดแนวทางของการบริหารจัดความความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาคประชาชน องค์กรชุมชนและภาครัฐ ที่ก่อให้เกิดความสันติสุขต่อประชาชนในพื้นที่ โดยยึด
รูปแบบของการอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างสมดลุและยั่งยืน แต่การด าเนินการของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดนั้น 
ไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับแนวทางในการด าเนินงานนั้นไม่ก่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งความขัดแย้งด้านการบริหารจัดการที่ดินและปัญหาที่ดินในพื้นที่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานชุมชนประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลลงมา
ด าเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาที่ดิน ตลอดจนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบ
ของชุมชนจัดการตนเอง กระทั่งในปีพุทธศักราช 2553 รัฐบาลในขณะนั้นได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับ
ประชาชนในรูปแบบของโฉนดชุมชนในลักษณะของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพุทธศักราช 
2553  
 ทั้งนี้จากการก าหนดนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนในรูปแบบของโฉนดชุมชนของภาครัฐนั้น 
น ามาสู่ปัญหาให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัด เนื่องด้วยมุมมองของสมาชิกและองค์กรชุมชนของ
เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดท่ีมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน จึงน าไปสู่การแยกเครือข่ายองค์กร
ชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดออกเป็น 2 เครือข่าย คือ เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดเดิมและเครือข่ายปฏิรูป
ที่ดินเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง ซึ่งเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังนั้นเป็นเครือข่ายท่ียึดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบของโฉนดชุมชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพุทธศักราช 2553 ส่วนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดนั้นก็ยังคงยึดแนวทางของ
อธิปไตยชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินของทั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดและเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน
เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง นั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ น าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและความขัดแย้งด้านที่ดินที่ก่อให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ที่
สามารถน าไปสู่ความยั่งยืน  
 เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัด 
 เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง  
เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดิน
และการบริหารจัดการที่ดินตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพุทธศักราช 2537 มาตราที่ 67 ที่ระบุว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีหน้าที่ (7) คุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น[3] เพื่อร่วมก าหนดแนวทางในการจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกับองค์กรชุมชน ทั้งนี้ในระยะแรก
นั้นมีเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลละมอและองค์การบริหารสว่นต าบลช่องที่ร่วมด าเนินการกับเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์
เทือกเขาบรรทัด ต่อมาเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลละมอเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการเมือง ส่งผลให้การด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดต้องยุติลงไปด้วยและเหลือเพียงองค์การบริหารส่ วนต าบลช่องที่ยังคง
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัด อีกทั้งด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อคณะผู้บริหารน า
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเข้ามาส่งเสริมและด าเนินการจัดการที่ดินในรูปแบบของอธิปไตยชุมชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2542 ในหมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตราที่ 16 ให้องค์กาบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (1)การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และ (24) การจัดการ การบ ารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดินและ
การบริหารจัดการที่ดินด้วยการจ ากัดพื้นที่ท ากินของประชาชนในรูปแบบของการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนที่ดินและออก
หนังสือรับรองที่ดินท ากินเดิมให้กับประชาชน [5] 
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 ในการด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดถือเป็นการมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีการศึกษาถึงระเบียบข้อบังคับของภาครัฐทั้งที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็น
ช่องทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานที่ให้ความส าคัญกับ
เอกสาร ข้อบังคับของทางราชการประกอบกับการศึกษาข้อเท็จจริงของชุมชน ส่งผลให้การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กร
ชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดเป็นที่ยอมรับของประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายองค์กรชุมชนต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศ ทั้งนี้การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดนั้นเป็นเพียงกระบวนการศึกษาและ
ด าเนินการไปเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนในลักษณะเฉพาะหน้า ตลอดจนเป็นการด าเนินงานในลักษณะของการตั้ง
รับมากกว่าการรุกภาครัฐให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์
เทือกเขาบรรทัดจึงได้น าไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินให้กับภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง จึงได้พัฒนาให้องค์กรชุมชนต่าง ๆ ในเครือข่ายจดแจ้ง
เป็นสภาองค์กรชุมชน 
 การส่งเสริมให้องค์กรชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดจดแจ้งเป็นสภาองค์กร
ชุมชนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพุทธศักราช 2551 ก็เพื่อรองรับการส่งเสริมกิจการของสภาองค์กรชุมชน
ต าบลตามมารตาที่ 34 ซึ่งระบุว่าให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก าหนดข้อบังคับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการจัดประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับต าบลของสภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปตาม
ควรแก่กรณีและในมาตราที่ 35 ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบล รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่อง (1) ประสานและด าเนินการให้มี
การจัดตั้งและด าเนินการของสภาองค์กรชุมชนต าบลรวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน
ต าบลและผลการประชุมของการประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล (2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา 
วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานของสภาองค์กรชุมชนต าบล (3) ประสานและร่วมมือกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (4) จัดท าทะเบียนกลางเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนต าบล (5) ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติจัดตั้งและด าเนินการของสภาองค์กรชุมชนและผลการประชุมในทุกระดับแล้วเสนอรายงานต่อท่ีประชุมสภาองค์กร
ชุมชนต าบลระดับชาติและรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ที่
ประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบลระดับชาติหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ซึ่งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลนั้นถือเป็นการจดแจ้งการจัดตั้งองค์กรที่มีกฎหมายรองรับเพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการรับการสนับสนุน
งบประมาณในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของชุมชนตามเหตุผลของการประกาศด้วยชุมชนเป็นสังคมฐานรากที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมินิเวศ การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอประสบปัญหาความยากจน เกิด
ปัญหาสังคมมากขึ้น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนถูกท าลายจนเสื่อมโทรมเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ การสร้างระบอบประชาธิปไตยและระบบธรรมาภิ
บาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนและประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น จึงเห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
พุทธศักราช 2551 ประกอบกับมุ่งด าเนินภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามมาตราที่ 21 ซึ่งให้สภาองค์กรชุมชนต าบล 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรม
อันดีของชุมชนและของชาติ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน (3) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งการร่วมมือกันใน
การคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ (4) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
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แนวทางในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินของสภาองค์กรชุมชน
ต าบล[4] 
 เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังที่ยังคงด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินและได้จดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนต าบลแล้ว
จ านวน 7 องค์กร ประกอบไปด้วยสภาองค์กรชุมชนต าบลปะเหลียน สภาองค์กรชุมชนต าบลโพรงจระเข้ สภาองค์กรชุมชน
ต าบลช่อง สภาองค์กรชุมชนต าบลละมอ สภาองค์กรชุมชนต าบลน้ าผุด สภาองค์กรชุมชนต าบลในเตา และสภาองค์กร
ชุมชนต าบลเขาไพร การจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนต าบลของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดนั้น ก็มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินและความขัดแย้งด้านที่ดินในพื้นที่ตามภารกิจของสภา
องค์กรชุมชนต าบลในการรองรับการส่งเสริมกิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) เพื่อรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับต าบลของสภา
องค์กรชุมชนต าบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ด าเนินการประสานและด าเนินการให้มีการจัดตั้งและด าเนินการของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลรวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนต าบลและผลการประชุมของการประชุม
ระดับจังหวัดและระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานของสภาองค์กร
ชุมชนต าบล ประสานและร่วมมือกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนท่ี ท้ังนี้การขับเคลื่อนแนวทางและ
วิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและความขัดแย้งด้านที่ดินของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดนั้นได้
ปรับเปลี่ยนไปสู่การด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง 
 ส าหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังของ
เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังซึ่งเดิมมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “อธิปไตยชุมชน” หรือชุมชนมีอ านาจในการ
ก าหนดวิถีของตนเอง ต่อมาเมื่อภาครัฐสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่
แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังในรูปแบบของโฉนดชุมชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน
พุทธศักราช 2553 โดยยึดถือว่าโฉนดชุมชนนั้นเป็นหนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ การครอบครองและใช้
ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชุมชนที่เป็นกลุ่มประชาชนซึ่งได้รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
มีการวางระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยโฉนดชุมชนนั้นมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการร่วมมือของคนท้ังชุมชนและเกิดกติกาและจะต้องถูกก ากับโดยชุมชน อาศัยหลักระบบสิทธิการร่วมกันของชุมชน ซึ่ง
เป็นการด าเนินการในพื้นที่ของรัฐที่มีความขัดแย้งการถือสิทธิการครอบครองและที่ดินยังเป็นของรัฐแต่ให้สิทธิชุมชนโดย
การรับรองสิทธิท ากิน คุ้มครองให้ท าเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยและมอบให้ชุมชนเก็บรักษาแต่จะไม่ให้สิทธิกับปัจเจกหรือ
เฉพาะบุคคลร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม และสามารถด าเนินการเพิก
ถอนได้ หากด าเนินการผิดระเบียบและเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน รัฐสามารถเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมมือกัน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีชุมชนเป็นหลักในการด าเนินการ[6] 
 ส าหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขา
บรรทัด จังหวัดตรังนั้น ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและความขัดแย้งด้านท่ีดินในรูปแบบของ
สิทธิร่วม โดยประชาชนในชุมชนมีสิทธิร่วมกันในเรื่องที่ดินตามจ านวนที่มีอยู่เดิม แต่เอกสารสิทธิ์ในที่ดินนั้นเป็นเอกสาร
ฉบับเดียวในลักษณะของโฉนดชุมชน “โฉนดชุมชนท้ังผืน” โดยมองว่ารูปแบบของสิทธิ์ร่วมนั้นจะน าไปสู่การบริหารจัดการ
ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ แต่ในทางตรงกันข้ามแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินตามหลักการของโฉนดชุมชนนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับประชาชน โดยพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังในบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่
รัฐบาลในขณะนั้นได้เข้ามาส่งเสริมและด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารที่ดินแต่ด้วยแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนมีบางส่วนไม่ให้การยอมรับต่อแนวคิดของโฉนดชุมชน ส่งผลให้
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การแก้ไขปัญหาตามหลักการและแนวคิดของโฉนดชุมชนก็ไม่สามารถที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและ
การบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังได้  
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ส าหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้นเครือข่าย
องค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดในพื้นท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้นมีพัฒนาการจากการจัดการและแก้ไขปัญหา
ด้วยหลักการและแนวทางของชุมชนจัดการตนเอง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและรวมพลังของประชาชนในชุมชนเรียกร้อง
ความเป็นธรรมและการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการของชุมชน ตลอดจนการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดินและการบริหารจัดการที่ดินตามอ านาจหน้าที่ แต่ก็
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขาบรรทัดจึงได้ด าเนินการการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ของชุมชนเพื่อเรียกร้องความ
เป็นธรรมและด าเนินการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการเจรจาต่อรองต่อการด าเนินการของภาครัฐ ไม่ใช่เพียงแค่ด าเนินการ
ประท้วงและกดดันภาครัฐ ส่งผลให้การด าเนินงานและระบบการบริหารงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักษ์เทือกเขา
บรรทัดนั้นเกิดการพัฒนาและเป็นระบบมากข้ึน ประกอบกับการด าเนินการยกสถานะองค์กรชุมชนต่าง ๆ เป็นสภาองค์กร
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนและด าเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินด้วยการศึกษาถึง
ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งชุมชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐว่าประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น
ได้มีการก่อตั้งและด ารงชีพอยู่ก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาด าเนินการประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมทั้ง
ด าเนินการจ ากัดพื้นที่ท ากินของประชาชนด้วยการจัดท าเอกสารรับรองที่ดินท ากินเดิมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถด ารงชีพและท ากินในพื้นที่ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาองค์กรชุมชนซึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในเขตพื้นที่เพื่อรับรองสิทธิ์ในที่ดินท ากินและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินขึ้นใน
ระดับต าบลและในระดับพื้นที่ขึ้น ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขา
บรรทัดจังหวัดตรังโดยเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรังเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการ
บริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของสิทธิร่วมกันของชุมชนเพื่อบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรต่างๆในชุมชนด้วยสมาชิก
ของชุมชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพุทธศักราช 2553 แต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล
ส่งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของโฉนดชุมชนนั้นจึงขาดความต่อเนื่องและไร้ทิศทาง การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบของสิทธิร่วมของชุมชนตามหลักการของโฉนดชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังก็ไม่สามารถ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเกิดรูปธรรมได้   
 ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังขององค์กรชุมชนนั้นเพื่อให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ในพื้นที่ ประชาชนสามารถที่จะด ารงชีพ
ตามวิถีดั้งเดิมและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล ตลอดจนเพื่อต่อต้าน คัดค้านและแสดงพลังของประชาชนให้ภาครัฐเห็นถึง
สิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิในฐานะของผู้เป็นเจ้าของชุมชนและเจ้าของทรัพยากร สามารถที่จะร่วมคิดร่วมท าและ
ก าหนดกติกาของชุมชนในรูปแบบของชุมชนจัดการตนเอง ตลอดจนด าเนินการตามนโยบายของรัฐที่มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดองค์กรชุมชนในการจัดหนังสือรับรองข้อมูล  
 ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังถือเป็นสิทธิของ
ชุมชนในการก าหนดแนวทางและกติกาต่างๆของชุมชนเองเพื่อบริหารจัดการทีด่ินในชุมชนจากการมีสว่นร่วมของประชาชน 
อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเกิดความยั่งยืน เพราะประชาชนและองค์กร
ชุมชนในพื้นท่ีมีความเข้าใจถึงสภาพและบริบทต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดีจึงจะต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมเรื่องของ
การให้สิทธกิับชุมชนในการบริหารจัดการตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน
และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินด้วยการน าหลักของภูมิปัญญามา
ใช้ในการด าเนินการผ่านกระบวนการขององค์กรชุมชน ตลอดจนร่วมการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดินและ
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่อย่างเป็นระบบตามวิถีของชุมชนและอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพุทธศักราช 2537 มาตราที่ 67ที่ระบุว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีหน้าที่ (7) 
คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อร่วมก าหนดแนวทางในการจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกับองค์กร
ชุมชน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 
2542 ในหมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มาตราที่ 16 ให้องค์กาบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (16) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และ (24) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒน์ ฤทธิมา(2554)ที่ได้สรุปไว้ว่าในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านที่ดินจะต้องก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน 
 สามารถกล่าวได้ว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินโดยองค์กรชุมชนพื้นท่ีแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้น
เป็นการเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินท าในฐานะของประชาชนท่ีได้ท ากิน
และอยู่อาศัยมาก่อนตามสิทธิอันชอบตามแห่งวิถี  ตลอดจนอาศัยสิทธิอันชอบธรรมแห่งวิถีและสิทธิของชุมชนเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินท ากินโต้แย้งกับอ านาจรัฐตามกฎหมายของภาครัฐ
เพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งพื้นท่ีป่าไม้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการเสริมสร้างบทบาทของชุมชนและองค์กร
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินที่ก่อให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้นั้นชุมชนและองค์กรชุมชนจะต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและการบริหารจัดการที่ดิน ตลอดจนร่วมก าหนดรูปแบบและ
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นท่ี ซึ่งสามารถน าไปสู่แนวทางที่มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการที่ดิน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 
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แนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน ้าอย่างยั่งยืน และน้าไปสู่
การพัฒนาจัดท้าธรรมนูญชุมชน กรณีศึกษาคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 

Development of Sustainable Water Management for Developing Quality of Life 
among Basin Community People and Provide to Constitutional Law: Participatory 

Action Research of Khlong Ta Nae, Phattalung Province.  
 

เอกราช สุวรรณรัตน1์* ศิริชัย กุมารจันทร์2, วชิราวุฒิ หัวเพชร3และ จารุวรรณ  ชูสงค์4 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของชุมชนอันมีผลต่อการท่องเที่ยวและการเกษตรกรรมใน

พื้นที่ลุ่มน้้าคลองท่าแนะ และเพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่กรณีศึกษากลางน้้าของลุ่มน้้าคอลงท่าแนะ เพื่อน้าผลจากการศึกษามาวิเคราะห์
เนื้อหาและกระบวนการจัดท้าธรรมนูญชุมชนที่มีผลต่อการใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory action research) โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการให้อ้านาจชุมชนในการเข้ามาดแูลบริหารจัดการทรัพยากร
ของชุมชนและท้องถิ่น เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ, พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535,
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น อันจะน้ามาผลการศึกษามาบูรณาการเพื่อใช้จัดท้าธรรมนูญชุมชนที่
เหมาะสมต่อไป เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของชุมชน รอบ
คลองท่าแนะ จ้านวน 341 คน ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นอยู่ซึ่งหน่วยงานหลักคือกรม
ชลประทาน ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ลุ่มน้้าคลองท่าแนะให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดดุลยภาพได้ และความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีธรรมนูญชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดท้าเวทีประชาคมเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในชุมชน พิจารณาประเด็นปัญหาของชุมชน สาเหตุหลักและสาเหตุรองของปัญหา
ดังกล่าว แล้วจึงร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา และด้าเนินแลกเปลี่ ยนความคิดให้เกิดเป็นร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อ
ทดลองใช้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า แล้วจึงน้ามาบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องสร้างองค์ความรู้ 
การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันบริหารจัดการน้้าในพ้ืนท่ีดังกล่าวร่วมด้วย 
ค้าส้าคัญ: ธรรมนูญชุมชน การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้า  

Abstract 
 The participatory action research aim to study the structure of the community that affects 
tourism and agriculture in basin area of Khlong Ta Nae, the second aim is to study and find solutions to 
solve the problems in sustainable water resources management through participatory community 

                                                           
1 อาจารย์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
2 อาจารย์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ พัทลุง 93210 
3 นิติกร, เทศบาลป่าคลอก ภูเก็ต 83110  
4 นักวิจยั, วิทยาลัยภูมปิัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทกัษิณ พัทลุง 93150 
1 Lecturer, Faculty of Law, Thaksin University, Phatthalung, 93210 
2 Lecturer, Faculty of Law, Thaksin University, Phatthalung, 93210 
3 Lawer, Municipality of Paklok, Phuket, 83110 
4 Researcher, The college of Local WIsdom, Thaksin University, Phatthalung, 93150 
* Corresponding author: Tel.: 082-4287980. E-mail address: aekadvance89@hotmail.com 
  

PROCEEDINGS การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางการจัดการ ครัง้ที่ 1 หัวข้อ "การจัดการความท้าทายในยคุ 4.0"

467



processes. The results of the study were analyzed in the content and process of preparing the 
Community Charter those for water management in the community. The researcher focuses on the 
development of learning processes for community based management together with the relevant legal 
laws and community empowerment in community and local community management. The related 
laws such as The Constitution of the Kingdom of Thailand, National Environmental Act BE 2535 and 
Public Health Act  BE 2535. The results of the study then integrate the use of the Community Charter. 
Collect interview data and in-depth interviews with all stakeholders of the community for 341 
interviewers. The result found that water management is the main unit is the Royal Irrigation 
Department of Thailand those are the provincial governor can’t manage water resources in Khlong Ta 
Nae as highly efficient and balanced. The majority of interviewers agree to have a community charter 
in terms of water management. People hope that the community charter should prove the water 
management problem. After that, the participatory learning forum of community member began by 
learning the community problem and discuss about the causes of problem. Then community member 
discuss about the best ways to solve the problem and occur the draft of community charter. By the 
researcher consider and analyze process of community charter should begin with creating knowledge 
to all stakeholder or people in the community and communicate for mutual understanding on water 
management in the area. 
 
Keywords Community Charter, Sustainable Water Management, Participatory, Developing Quality of 
Life among Basin  

บทน้า 

พื้นที่ลุ่มน้้าคลองป่าพะยอมและคลองท่าแนะมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งถือเป็นพื้นที่ท่ีมีความสมบูรณ์
ทางระบบนิเวศน ์เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนตลอดทางทั้งสองฝั่งของล้าน้้า ท้ังในการประกอบ
กิจวัตรประจ้าวันและการประกอบอาชีพหลักซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม และด้วยการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ใน
ปัจจุบันได้มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีการประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด หมู่บ้าน และ
อาคารที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ท้าให้ ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นน้้าไปจนถึงปลายน้้ากอปรกับการเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง โดยลุ่มน้้าคลองป่าพะยอมและคลองท่าแนะนั้นมีลักษณะพิเศษคือต้นน้้าและกลางน้้าจะผ่าน
ชุมชนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นตลาด หรือแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ย่านชุมชน ก่อนจะไหลผ่านพ้ืนที่ปลายน้้าลงสู่พื้นที่พรุควน
เคร็ง และทะเลสาบสงขลา 
 ในยุคอดีตที่ผ่านมาพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะในกลุ่มอ้าเภอควนขนุนและอ้าเภอป่าพะยอม ในยุคสมัยชุมโจร
เรืองอ้านาจ (รุ่ง ดอนทราย ด้าหัวแพร) พบว่ามีการจัดการภายในชุมชนในเรื่องการปกครองท้องที่ โดยไม่พึ่งพาอ้านาจรัฐ มี
การก้าหนดกติกาชุมชนเพื่อปกครองกันเอง อันเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่มีมาแต่เดิม  (เรื่องเล่าชุมชนพัทุลง, 2548) 
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเจริญเข้ามาแทนท่ี การท่องเที่ยว การเกษตร และการศึกษา เข้ามามีบทบาทต่อการด้ารงอยู่ของ
คนในชุมชน จากสังคมดั้งเดิมที่เป็นอัตลกัษณ์ของคนในพ้ืนท่ีแถบนี้ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มีผลประโยชน์กับชุมชนทั้งในแง่บวก เกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแง่ลบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่ง
น้้าในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ และการจัดการขยะมูลฝอย การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้ังในแง่การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน สุขภาพ ตลอดถึงกฎ
กติกา การด้าเนินชีวิตร่วมกันในชุมชนและสังคม (กิตติศักดิ์, 2550), (กอบกุล,2550), (เกษม,2557) 

งานวิจัยชุดนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อศึกษาส่งเสริมจุดเด่นในเชิงพื้นที่ในเรื่อง
การท่องเที่ยว การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้า มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน
ในเรื่องการบริหารทรัพยากรน้้าแบบมีส่วนร่วม โดยการน้าผลจากการศึกษาวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากการจัดท้า
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ประชาคมในพื้นที่ น้าไปสู่การพัฒนาแนวคิดเพื่อจัดท้าธรรมนูญชุมชนกับการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ศึกษาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ้านาจชุมชนในการเข้ามาดแูลบริหาร
จัดการทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ, พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535,พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552,พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, 
รวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองอื่นๆ ซึ่งเป็นอ้านาจของท้องถิ่นที่สามารถกระท้าได้ภายในกรอบอ้านาจที่กฎหมาย
ก้าหนด อันจะน้ามาบูรณาการเพื่อใช้จัดท้าธรรมนูญชุมชนต่อไป (วันชัย, 2543),(ธรรมนูญสุขภาพ,2559), (ศิริชัย, 2559) 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของชุมชนลุ่มน้้าคลองท่าแนะ อันมีผลต่อการท่องเที่ยว
และการเกษตรกรรม และเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง อย่าง
ยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย คือได้แนวทางในการร่างธรรมนูญชุมชน โดยเกิด
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
เพื่อการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากร
ภายในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่นควบคู่ กับแนวทางการอนุรักษ์อย่าง
เหมาะสม และคุ้มค่า และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ในการจัดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรบริเวณพื้นลุ่มน้้าคลองป่าพะยอมและลุ่มน้้าคลองท่าแนะ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีด้าเนินการ 

งานวิจัยนี้ด้าเนินการศึกษาในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าประกอบด้วย ปราชญ์ท้องถิ่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น้าชุมชน ตัวแทนประชาชนทุกกลุ่มวัย เจ้าหน้าท่ีของภาครัฐ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ภาคประชาสังคม 
ในชุมชนรอบคลองท่าแนะ อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ้านวน 341 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวแทนประชากรแบบง่ายที่อาศัย
ในพื้นที่ตามแนวคลองท่าแนะจาก 8 กลุ่มพื้นที่ อยู่ใน 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจาก
สังเกต การสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีประชาคม โดยมีแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ทั้งจากค้าถามแบบเลือกตอบและค้าถามปลายเปิดจากแบบสัมภาษณ์ 
โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการส้ารวจ การสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึก และ

ศึกษาโครงสร้างของชุมชนลุม่น ้า 

การบริหารจัดการน ้า การด้ารงชีวิต ทรัพยากรในชุมชน 

เวทีประชาคมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ธรรมนูญชุมชน 
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บันทึกภาพ ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล และในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดกระบวนการเรียนรู้
นั้น ผู้วิจัยจะท้าการสังเกตการณ ์การจดบันทึก การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง น้าเสนอข้อมูลผ่านการสรุปข้อมูล และอธิบายผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา 

การด้าเนินการวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Action Research) โดยศึกษา
ถึงโครงสร้างทางสังคมของชุมชนลุ่มน้้าคลองท่าแนะ เพื่อน้าผลที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวมาจัดท้าร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อมา
ใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ด้าเนินงานวิจัยดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ติดต่อประสานงานผูน้้าชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่ออ้านวยความสะดวกส้าหรับผู้วิจัยในการ
ลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

ขั้นตอนท่ี 2 ส้ารวจข้อมูล และบริบทพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของ พื้นที่กลางน้้า  
ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้อ้านาจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วม ดูแล และบริหาร

จัดการท้องถิ่น 
ขั้นตอนท่ี 4 ลงพื้นที่เพ่ือส้ารวจ เก็บข้อมูลเชิงเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ขั้นตอนที่ 5 ศกึษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในมิติการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในภาคประชาสังคม ฝ่ายปกครอง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการประสาน บูรณาการพันธกิจในการด้าเนินการบริหารจัดการลุ่มน้้า 
 ขั้นตอนที่ 6 คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาสรุปผลเพื่อจัดท้าร่างธรรมนูญชุมชนกับการบริหาร
จัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 
 

ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยช้ินนี้มี 2 ประเด็นหลักคือ เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของชุมชนลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 
อันมีผลต่อการท่องเที่ยวและการเกษตรกรรม และเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคลองท่า
แนะ จังหวัดพัทลุง อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอน้าเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 จากวัตถุประสงค์แรกคือศึกษาถึงโครงสร้างของชุมชนลุ่มน้้าคลองท่าแนะ อันมีผลต่อการท่องเที่ยวและการ
เกษตรกรรม จังหวัดพัทลุงจะประสบอุทกภัยเป็นประจ้าทุกปี  โดยมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักในช่วงฤดูฝนในพ้ืนท่ีตอนบนลุม่
น้้าบริเวณเทือกเขาบรรทัด  เกิดน้้าป่าไหลหลากและน้้าท่วมฉับพลันในเขตอ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอศรีบรรพต ก่ิงอ้าเภอศรี
นครินทร์ อ้าเภอกงหรา อ้าเภอตะโหมด และอ้าเภอป่าบอน  เมื่อน้้าไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้้าในเขตอ้าเภอควน
ขนุน อ้าเภอเมือง อ้าเภอเขาชัยสน อ้าเภอบางแก้ว อ้าเภอตะโหมด และอ้าเภอป่าบอน เกิดน้้าเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่สองฝั่ง
ของล้าน้้า เนื่องจากล้าน้้ามีขนาดเล็กไม่สามารถรับปริมาณน้้าหลากได้ จากนั้นจึงไหลลงสู่ทะเลหลวง ท้าให้เกิดน้้าท่วมขัง
บริเวณที่ราบลุ่มริมทะเลในเขตอ้าเภอควนขนุน อ้าเภอเมือง อ้าเภอเขาชัยสน อ้าเภอบางแก้ว และอ้าเภอปากพะยูน พ้ืนที่
น้้าท่วมซ้้าซากในเขตจังหวัดพัทลุง 

ส้าหรับพื้นที่กรณีศึกษาในงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาพื้นที่กลางน้้าของลุ่มน้้าคลองท่าแนะตามมติ
กรรมการพิจารณาทุนวิจัย เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพโครงสร้างของชุมชนอย่างละเอียด ท้ังทางกายภาพและทางสังคม
ของชุมชน รวมถึงพื้นที่กลางน้้าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่เป็นชุมชนชนบทสู่การเป็นชุมชนกึ่งชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท ท้ังนี้เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย เช่น ตลาดสวนไผ่ ศูนย์เรียนรู้การท้านานาโปแก เนื่องจาก
เป็นพื้นท่ีตรงกลางรอยต่อจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากพ้ืนที่ต้นน้้า เช่น อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และตลาดใต้
โหนด และพื้นที่ปลายน้้า เช่น อุทยานทะเลน้อย และปากคลองปากประ เป็นต้น พ้ืนท่ีที่ใช้ในการส้ารวจข้อมูลครั้งนี้มีพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 4 องค์กร คือ เทศบาลควนขนุน องค์การบริหารส่วนต้าบลชะมวง องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอนทราย และองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพ้อ  

ประกอบกับผลจากการส้ารวจข้อมูลภาคตัดขวางจากตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง 341 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ ร้อยละ 61.2 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 38.8 เป็นเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ย 44 ปี ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่อายุ
น้อยที่สุดอายุ 10 ปี และมีอายุมากที่สุด 88 ปี ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ร้อยละ 58.1 มีสถานสมรสแล้ว ร้อยละ 30.5 มี
สถานภาพโสด และสถานภาพอื่นๆร้อยละ 11.4 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จบการศึกษาสูงสุดหรือก้าลัง
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ศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา,ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และอื่น ๆ คือ ร้อยละ 37.0 
33.7 26.4 และ 2.9 ตามล้าดับ ส้าหรับการประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์พบว่า ร้อยละ 27.5 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การท้านา ท้าสวน ท้าไร่ และเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 21.1 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและรับจ้าง ร้อยละ 
19.1 มีอาชีพค้าขาย รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.7 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาร้อยละ 10.2 และร้อยละ 
12.4 ประกอบอาชีพอื่นๆได้แก่ งานช่างเช่ือม เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท พระภิกษุ แม่บ้าน และไม่ได้
ประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ร้อยละ 35.8 ต่้ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 44.0 มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 7.9 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท มีเพียง
ร้อยละ 3.5 ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป และไม่ตอบร้อยละ 5 และเมื่อสอบถามในประเด็นความ
พอเพียงของรายได้พบว่า มีรายได้พอเพียงและมีเงินออมเหลือเก็บร้อยละ 49.9 มีรายได้พอเพียงแต่ไม่มีเงินออมร้อยละ 
29.3 ไม่พอเพียงแต่ไม่มีหนี้สินร้อยละ 7.6 รายได้ไม่พอเพียงและมีหนี้สินร้อยละ 10.0  และไม่ตอบร้อยละ 1.8 

ส้าหรับวัตถุประสงค์หลักส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ 
จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาเบื้องต้นสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในบริเวณติดกับคลองท่าแนะพบว่า ร้อยละ 68.1 มี
บ้านเรือนและพื้นที่ท้ากินตั้งอยู่ติดกับคลองท่าแนะ และร้อยละ 31.9 ไม่ได้มีพื้นที่อาศัยตั้งอยู่ติดกับคลองท่าแนะ โดย
ประเด็นถัดมาเป็นการสัมภาษณ์เรื่องปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้รับผลกระทบ พบว่า 
ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 22.3 ไม่ได้ผลกระทบจากปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มีผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาน้้าท่วมถึงร้อยละ 40.5 และปัญหาอื่นๆ ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆที่ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น
มา ดังนี้ ปัญหาขยะค้างที่สะพาน น้้าท่วมพื้นท่ีท้าท้าเกษตร เช่น สวนผลไม้ ปัญหาการเดินทางไปท้างานไม่สะดวก ปัญหา
น้้าไม่พอใช้ในฤดูแล้ง ปัญหาตลิ่งพัง ปัญหาแหล่งน้้าตื้นเขิน และ ปัญหาไม่สามารถใช้น้้าในการอุปโภค อีกประเด็นค้าถามที่
มีการสัมภาษณ์คือผลกระทบด้านต่างๆ จากปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวได้รับ
ผลกระทบ และผลการสัมภาษณ์พบว่า ร้อยละ 33.4 ไม่ได้รับผลกระทบ และที่ได้รับผลกระทบจะได้รับผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ดังปรากฏในตารางที่  2 และนอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าได้รับผลกระทบด้านอ่ืนๆ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท้างาน ด้านการสัญจรไปท้างาน ด้านการใช้
ชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านขยะมูลฝอย และด้านที่จอดรถ 

 
ตารางที่ 1 ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับผลกระทบ 

ปัญหาท่ีได้รับผลกระทบ จ้านวนคน ร้อยละ 
ไม่ได้รับผลกระทบ 76 22.3 
น้้าท่วม 138 40.5 
ขยะมูลฝอย 9 2.6 
 กลิ่นรบกวน 4 1.2 
 น้้าท่วม และ ขยะมลูฝอย 41 12.0 
 น้้าท่วม และ กลิ่นรบกวน 14 4.1 
ขยะมูลฝอย และ กลิ่นรบกวน 3 0.9 
น้้าท่วม ขยะมูลฝอย และ กลิ่นรบกวน 47 13.8 

 
 

ตารางที่ 2 ผลกระทบด้านต่างๆ จากปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าท่ีผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวได้รับผลกระทบ 
ผลกระทบด้านต่างๆ จ้านวนคน ร้อยละ 
ไม่ส่งผลกระทบ 114 33.4 
ด้านร่างกาย 21 6.2 
ด้านจิตใจ 36 10.6 
ด้านสังคม 54 15.8 
ด้านร่างกาย และ ด้านจติใจ 31 9.1 
ด้านร่างกาย และ ด้านสังคม 27 8.0 
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ผลกระทบด้านต่างๆ จ้านวนคน ร้อยละ 
 ด้านจิตใจ และ ด้านสังคม 17 5.0 
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ ด้านสังคม 27 7.9 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าคลองท่าแนะ เพื่อน้าไปเป็นฐาน

องค์ความรู้ในการเข้าใจชุมชนและการจัดท้าธรรมนูญชุมชนต่อไป ข้อค้าถามในการสัมภาษณ์อีกส่วนจึงเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ดังต่อไป 1) ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 2) 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมความสะอาด ความเป็นระเบียบ รวมไปถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เขตลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 3) ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าคลองท่า
แนะ และ 4) ทางออกต่อการแก้ปัญหาการอยู่รวมกันของกลุ่มคนลุ่มน้้าคลองท่าแนะและการบริการจัดการทรัพยากร โดย
ผลการศึกษาพบว่า 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนเคยมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือท้องถิ่นในการวางแผนจัดการลุ่มน้้าคลองท่าแนะ ใน
ระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 29 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ในระดับปานกลาง ร้อยละ 28.4 และ ประชาชนรับทราบแผนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าคลองท่าแนะจากหน่วยงานของรัฐ ในระดับท่ีน้อยและน้อยที่สุด ร้อยละ 46 ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่ง
มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด้ารงอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนลุ่มน้้าคลองท่า
แนะ ในระดับที่น้อยและน้อยท่ีสุด ร้อยละ 49.6 

 
ตารางที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าคลองท่าแนะ  

ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านเคยมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือท้องถิ่นใน
การวางแผนจัดการลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 

8.8 
 

20.2 26.7** 18.2 25.2* 

2. ความรู้สึกที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ใช้
ประโยชน์ต่อลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 

18.5 26.4* 30.8** 15.8 7.6 

3. ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกีย่วกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้้า 

6.2 19.9 28.4** 26.4* 17 

4. ท่ านรับทราบแผนในการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรน้้ า ในลุ่ ม น้้ าค ลองท่ าแนะจาก
หน่วยงานของรัฐ 

7.9 18.5 26.1* 28.4** 17.6 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด้ารงอยู่
ร่วมกันของกลุ่มคนลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 

8.2 15.5 23.8* 26.4** 23.2 

 
ตารางท่ี 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมความสะอาด ความเป็นระเบียบ รวม
ไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เขตลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 

ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

3.5 15.8 30.5** 25.5* 22.9 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านสาธารณสุข 

3.5 24* 33.1** 22.9 14.7 
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ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.3 18.5 35.2** 22* 17.3 

4. ท่านคิดว่ากลุ่มกฎหมายที่กล่าวมาเหล่านี้มี
ความจ้าเป็นต่อการแก้ไขปัญหา และการจัดสรร
ทรัพยากรลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 

24.3 35.8** 25.2* 8.5 4.7 

5. ท่านคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกบักลุ่มกฎหมายเหล่านี้ 

7.9 18.2 30.5** 24* 17.3 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนกว่าครึ่งหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาหารในระดับท่ีน้อย
และน้อยที่สุด ร้อยละ 48.4 ในขณะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสาธารณสุขในระดับปานกลาง ร้อยละ 
33.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 35.2 ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ากลุ่มกฎหมายที่กล่าวมาเหล่านี้มีความจ้าเป็นต่อการแก้ไขปัญหา และการจัดสรร
ทรัพยากรลุ่มน้้าคลองท่าแนะ ในระดับมากที่สุด มากและปานกลาง ร้อยละ 85.3 และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าประชาชน
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลุ่มกฎหมายเหล่านี้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.5  
ตารางที่ 5 ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ 

ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านคิดว่าทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าคลองท่าแนะ 
ถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

9.1 21.4* 36.1** 19.4 11.7 

2. เมื่อฤดูน้้าหลากท่านได้รับผลกระทบจากน้้าที่
ไหลมาจากคลองท่าแนะ 

36.7** 25.5* 19.6 10.3 6.2 

3. เมื่อฤดูแล้งท่านได้รับผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ 

20.8* 18.2 27.9** 18.2 12.6 

4. คนต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า สามารถใช้
ทรัพยากรน้้าร่วมกันอย่างสมดุล 

12 18.8 32.8** 20.5* 13.2 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ทรัพยากรน้้า
คลองท่าแนะ 

12 16.4* 29.9** 16.1 12.6 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนคิดว่าทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าคลองท่าแนะ ถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.1 เมื่อฤดูน้้าหลากประชาชนได้รับผลกระทบจากน้้าที่ไหลมาจากคลองท่าแนะ ในระดับมาก
และมากที่สุด ร้อยละ 62.2 เมื่อฤดูแล้งประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะในระดับ
ปานกลางร้อยละ 27.9 คนต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า สามารถใช้ทรัพยากรน้้าร่วมกันอย่างสมดุล ในระดับปานกลางร้อย
ละ 32.8 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้ทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ ในระดับปานกลางร้อยละ 29.9 
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ตารางที่ 6 ทางออกต่อการแก้ปัญหาการอยู่รวมกันของกลุ่มคนลุ่มน้้าคลองท่าแนะและการบริการจัดการทรัพยากร 
ข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ท่านคิดว่ากระบวนการสร้างจิตส้านึกเป็นสิ่ง
ส้ าคัญ ที่ ส ามารถแก้ ไขปัญ หาการจั ดการ
ทรัพยากรของกลุ่มลุ่มน้้าคลองท่าแนะได้ 

28.4* 30.5** 26.7 8.8 2.6 

2. ท่านคิดว่ามีบุคคลหรือองค์กรในชุมชนของ
ท่านสามารถเป็นคนกลางได้เมื่อมีปัญหาเรื่อง
การใช้ทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ 

20.8 28.2* 35.5** 11.7 1.5 

3. ท่านคิดว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องสร้างความ
สมดุล และเหมาะสมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ 

35.8** 31.7* 20.8 8.5 1.2 

4. ท่านคิดว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องมีคนกลาง
เมื่อเกิดปัญหาการจัดสรรทรัพยากรน้้า 

35.5** 28.7* 25.5 6.2 1.5 

5. ท่านเห็นว่าควรมี “ธรรมนูญชุมนุม” ในการ
แก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ 

38.4** 29.6* 22 4.4 2.9 

 ตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ากระบวนการสร้างจิตส้านึกเป็นสิ่งส้าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
จัดการทรัพยากรของกลุ่มลุ่มน้้าคลองท่าแนะได้ เช่นเดียวกับคิดว่ามีบุคคลหรือองค์กรในชุมชนของท่านสามารถเป็นคน
กลางได้เมื่อมีปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะ ประชาชนร้อยละ 35.8 คิดว่ามีความจ้าเป็นท่ีจะต้องสร้างความ
สมดุล และเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะในระดับมากที่สุด ประชาชนร้อยละ 64.2 คิดว่ามี
ความจ้าเป็นที่จะต้องมีคนกลางเมื่อเกิดปัญหาการจัดสรรทรัพยากรน้้าในระดับมากและมากที่สุด และประชาชนร้อยละ 68 
เห็นว่าควรมี “ธรรมนูญชุมนุม” ในการแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะในระดับมากและมากที่สุด 
 ดังนั้นหลังจากการสรุปผลแบบสัมภาษณ์ ทีมผู้วิจัยได้ร่วมกับวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับชุมชน และได้พิจารณา
ปัญหาส้าคัญเร่งด่วนของชุมชนนั่นคือ ปัญหาน้้าท่วม ข้ึนมาเป็นประเด็นหลักในการเริ่มต้นจัดท้าร่างธรรมนูญชุมชน โดยนัด
แนะวันประชุมประจ้าหมู่บ้านเพื่อจัดกระบวนการจัดท้าร่างธรรมนูญชุมชน เบื้องต้นมี 2 หมู่บ้านท่ีมีความพร้อมในการเข้า
ร่วมและเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้้าท่วมและได้รับผลกระทบอย่างหนักทุกปี โดยกระบวนการจัดท้าร่างธรรมนูญชุมชนมี
ดังนี ้

1) การระบุปัญหาหลักของการจัดท้าร่างธรรมนูญชุมชน ซึ่งการระบุปัญหาครั้งนี้คือ ปัญหาน้้าท่วม อ้างอิงจาก 
เป็นปัญหาที่มีประชาชนตอบแบบสัมภาษณ์ว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด และเป็นปัญหาที่คนในชุมชนให้ความตระหนักมาก
ที่สุด 

2) การค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยการระบุสาเหตุหลักของปัญหา และการร่วมกันค้นหาสาเหตุรองที่ท้าให้เกิด 
สาเหตุหลักนั้น โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นกลุ่มย่อย แล้วจึงให้ตัวแทนกลุ่มย่อยน้าเสนอและอธิบาย
สาเหตุนั้นๆ 

3) การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยแก้ไขท่ีสาเหตุของ 
ปัญหา พิจารณาจากประเด็นของ 

4) การร่วมกันพิจารณาร่างธรรมนูญชุมชน โดยพิจารณาจากประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วก้าหนดเป็น 
ข้อตกลงร่วมกัน พิจารณาประเด็นอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ใครเป็นผู้ก่อนให้เกิดสาเหตุของปัญหาแล้วจะด้าเนินการอย่างไร มี
บทลงโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น 
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
ในกรณีพื้นที่กลางน้้า ลุ่มน้้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาวิจัยถึงแนวคิดในการจัดท้า

ธรรมนูญชุมชน เพื่อน้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้้า ลุ่มน้้าคลองท่าแนะ ซึ่งเป็นลุ่มน้้าส้าคัญที่จะส่งน้้ามาหล่อเลี้ยง
ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง และพรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า กว่าร้อยละ 70 ของประชาชนใน
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พื้นที่กลางน้้า ลุ่มน้้าคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ลุ่มน้้าคลองท่าแนะ อยู่
ในขณะนี้ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการร่วมกันวางแผนรวมถึงส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคการ
จัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าคลองท่าแนะอยู่ในระดับที่น้อย ทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลางเพียงร้อยละ 35.2 และเห็นว่าควรมี “ธรรมนูญชุมนุม” ในการแก้ปัญหา
การจัดสรรทรัพยากรน้้าคลองท่าแนะในระดับมากที่สุด ถึงร้อยละ 38.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นอยู่ซึ่ง
หน่วยงานหลักคือกรมชลประทาน ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ลุ่มน้้าคลองท่าแนะ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดดุลยภาพได้ และความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีธรรมนูญชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า น้ามาบังคับใช้เพื่อแก้ไขดังกล่าว โดยต้องสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ร่วมกันบริหารจัดการน้้าในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
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อาจารย์ ดร.ปรญิญา นวลเปียน   มหาวิทยาลยัศลิปากร
อาจารย์ ดร.รุ่งทพิย์ จันทร์ธนะกุล   มหาวิทยาลยัศลิปากร
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สวุทิย์ จนัทร์เพชร  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตตรงั
อาจารย์ ดร.อรอมุา สพัุฒนกลุ    มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตตรงั
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรชิาต ิมณมียั   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตตรงั
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ปานรอด    มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี
อาจารย์ ดร.อภริด ีสรวสิตูร    มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี
ผูช่้วยศาสตราจารย์ณฐัยาภรณ์ วรศกัตยานนัต์  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริมิา ปริุนทราภบิาล  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี
อาจารย์ ดร.กรวทิย์ เกาะกลาง    มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ 
      วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี
อาจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช.บญุพนัธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่
รองศาสตราจารย์พรชยั ลขิติธรรมโรจน์   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.วษิณุพงษ์ โพธพิริฬุห์   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่
ผูช่้วยศาสตราจารย์ปิยาณย์ี เพชรศรีม่วง   มหาวิทยาลยัสวนดสุติ
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จฑุามณ ีตระกลูมทุตุา  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.ยรรยง คชรัตน์    มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิม้โยธนิ   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.สริิลกัษณ์ ทองพนู    มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิง่ทอง  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ววิฒัน์ จันทร์กิง่ทอง  มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.เยาวลกัษณ์ ตระกลูเมฆ ี   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.อัญชนา รกัทอง    มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.อภริด ีสปรงิออล    มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั
อาจารย์ ดร.ณฐัพงศ์ สุวรรณอนิทร์   มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวทิย์ วงศ์สรุวฒัน์   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
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รายนามผู้ทรงคณุวุฒวิพิากษ์การน�าเสนอ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนวุตั สงสม   มหาวิทยาลยัทกัษิณ
อาจารย์ ดร.ปารฉิตัร ตู้ด�า    มหาวิทยาลยัทกัษิณ
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณ ีศริสิาธติกจิ  มหาวิทยาลยัทกัษิณ
อาจารย์ ดร.สภุาวด ีสทุธริกัษ์    มหาวิทยาลยัตาปี
อาจารย์ ดร.กรวทิย์ เกาะกลาง    มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ 
      วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ ดร.ธญัรด ีทวกีาญจน์    มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ ดร.สริิลกัษณ์ ทองพนู    มหาวิทยาลยัหาดใหญ่
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิม้โยธนิ   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่



รูปแบบ
การนำาเสนอผลงาน
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รปูแบบของการเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย
1) การน�าเสนอผลงานวจัิยภาคบรรยาย  
                 การน�าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย  ก�าหนดให้น�าเสนอเร่ืองละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบ
การน�าเสนอ เวลาในการน�าเสนอเร่ืองละ 10 นาท ีตอบข้อซกัถาม 5 นาท ีรวมทัง้ส้ิน 15 นาท ี
                 หมายเหต ุ: มีการประกวดและให้รางวลัการน�าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย
2)  เงือ่นไขของผลงาน ดงันี้
        (1) บทความทีส่่งเข้าร่วมน�าเสนอจะต้องเป็นเรือ่งทีไ่ม่เคยตพีมิพ์เผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน
        (2) บทความฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) มคีวามยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ) ประกอบด้วย 
            2.1 บทคดัย่อ (ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) จ�านวน 250 ค�า
            2.2 บทความฉบับสมบรูณ์พร้อมบรรณานุกรม (มีรปูแบบตามทีก่�าหนด)
3) ประวัตผิูน้�าเสนอผลงาน ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง และสถานทีท่�างาน (มรีปูแบบตามทีก่�าหนด)
* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิป์ฏเิสธบทความท่ีผูน้�าเสนอไม่ได้ปฏิบตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้นี้

รปูแบบของการเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์
1) การน�าเสนอผลงานวจัิยภาคโปสเตอร์
 (1) การตดิต้ังโปสเตอร์สามารถติดตัง้ได้ต้ังแต่ วันที ่28 มถุินายน 2561 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
 (2) การจดัแสดงโปสเตอร์ต้องจดัแสดงไว้ 1 วนั (วันที ่29 มิถนุายน 2561)
 (3) ผู้น�าเสนอโปสเตอร์จะต้องอยูป่ระจ�าโปสเตอร์ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561  เวลา 13.00-15.00 น. เพือ่
ให้ข้อมลูต่อคณะกรรรมการตดัสนิและผูเ้ยีย่มชมผลงาน
หมายเหต ุ: มกีารประกวดและให้รางวลัการน�าเสนอผลงานวจัิยภาคโปสเตอร์
2)  เงือ่นไขของผลงาน ดงันี้
 (1) ก�าหนดให้โปสเตอร์มขีนาดกว้าง 90 เซนตเิมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จ�านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง 
 (2) รายละเอยีดของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
  
	 ชือ่เรือ่ง
	 ชือ่ผูวิ้จยัและหน่วยงานทีสั่งกดั
	 บทคดัย่อ สรปุสาระส�าคญัเฉพาะทีจ่�าเป็น ใช้ภาษารดักมุเป็นประโยคสมบรูณ์ โดยไม่

 แบ่งเป็นข้อๆ

 บทน�า บ่งบอกพืน้ฐาน หรอืทีม่าของงานท่ีเคยท�ามาก่อนและวัตถปุระสงค์ของการวิจยั
 วธิดี�าเนนิการวจิยั ระบุวธิกีารเกบ็ข้อมลู ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู การได้มาของ

 กลุม่ตัวอย่างวธีิ  วเิคราะห์ข้อมูล 

	 ผลการวิจัย แสดงผลการวจิยัและข้อมลูต่างๆ ท่ีได้จากการศกึษา
 สรปุและข้อเสนอแนะ เน้นการสรปุผลทีไ่ด้จากการวจิยั รวมถงึอภปิรายผล/วจิารณ์
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 เปรียบเทยีบและให้ข้อเสนอแนะบนพืน้ฐานของผลการวจิยั

	 เอกสารอ้างองิ เลอืกเฉพาะท่ีเกีย่วข้องโดยตรงเท่านัน้
  การส่งผลงาน

 ผูน้�าเสนอผลงานทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะต้องส่งผลงานตามรปูแบบทีค่ณะกรรมการก�าหนดไว้
เท่านัน้ สามารถดรูายละเอียดและเง่ือนไขการส่งผลงานเพ่ิมเตมิได้ทางเวบ็ไซต์ www.huso.tsu.ac.th/ncom
และทางเฟสบุค๊เพจ  ncom
 ผูน้�าเสนอผลงาน สามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบยีนและผลงานซึง่จดัพมิพ์ตามรปูแบบทีก่�าหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ผ่านทางอเีมล ncomtsu@gmail.com หรอื ทาง เวบ็ไซต์ www.huso.tsu.ac.th/ncom
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